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 nr. 254 238 van 10 mei 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 januari 2021 

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen van 22 december 2020. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. KONINGS loco advocaat  

B. SOENEN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van etnie Hazara te zijn. U ben een moslim van 

sjiitische strekking, meer specifiek een Ismaeliet. U verklaart heden zeventien jaar oud te zijn. U bent 

geboren en getogen in het dorp Shalizar, gelegen in het district Doshi van de provincie Baghlan. U ging 

tot de negende graad naar school en heeft nooit gewerkt in Afghanistan. Uw vader Abdul Ahmad 

overleed toen u zeer jong was en u heeft uw vader nooit gekend. Toen u elf of twaalf jaar oud was 

overleed tevens uw moeder (...). Na het overlijden van uw moeder werd uw oudste broer A.(...) A.(...) 

het gezinshoofd, en nam hij de zorg voor het gezin, bestaande uit uzelf en uw oudere broer G.(...) A.(...) 
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over. Uw broer A.(...) A.(...) verbleef op, voor u, onbekende plaatsen en kwam sporadisch naar huis, 

waar hij u sloeg en mishandelde. Uw tweede broer, G.(...) A.(...), nam hierop de verantwoordelijk over 

om voor u te zorgen, waarbij hij uw broer A.(...) A.(...) aanspoorde u met rust te laten. Uw broer G.(...) 

A.(...) was evenwel werkzaam bij de Afghaanse Nationale Politie (Afghan National Police of ANP) en 

was op verschillende plaatsen in Afghanistan tewerkgesteld. Uw maternale oom Khan Mir ondersteunde 

u eveneens als uw broer niet thuis was. In 2016 raakte G.(...) A.(...) bij een zelfmoordaanslag in Kabul 

ernstig gewond, waarvoor hij, na ongeveer een maand te zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis in 

Kabul, naar India werd overgebracht voor verdere medische behandeling. Uw broer keerde hierop terug 

naar jullie huis in Shalizar en was ernstig verzwakt. Hij kon niet langer voor u opkomen ten aanzien van 

jullie oudere broer A.(...) A.(...). Tien tot vijftien dagen voor uw vertrek uit Afghanistan kwam u te weten 

dat uw broer A.(...) A.(...) u had verloren in een kaartspel, waardoor u door A.(...) A.(...) beloofd was aan 

jullie dorpeling H.(...) . H.(...) was echter oud, en had al een vrouw en kinderen en u wilde niet met hem 

trouwen. U consulteerde hierop de Ismaeli raad in uw district Doshi, alsook in de provinciehoofdstad 

Pul-i-Khumri, die u vervolgens doorverwezen naar de hoofdzetel van de Ismaeli raad in Kabul. Acht of 

negen dagen nadat u te weten kwam dat u was beloofd aan H.(...) ging u met uw maternale neef (...) 

naar Kabul, waar u opnieuw de Ismaeli raad consulteerde. Zij gaven uw een brief ter bevestiging van uw 

probleem die u aan de politie kon overhandigen. U confronteerde eveneens uw broer A.(...) A.(...) met 

deze brief, maar hij liet u weten niet bang te zijn van de politie. Uw broer G.(...) A.(...) besloot hierop dat 

u Afghanistan diende te verlaten. U verliet Afghanistan in mid-2019 en reisde vervolgens via Pakistan, 

Iran, Turkije, Griekenland, Italië en Frankrijk naar België, waar u op 21 februari 2020 toe kwam. U 

diende diezelfde dag als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) een verzoek om 

internationale bescherming in. Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door uw 

broer A.(...) A.(...). Op 4 maart 2020 werd u na een leeftijdsonderzoek meerderjarig verklaard. 

 

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u tijdens uw persoonlijk onderhoud op 

de zetel van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de volgende 

documenten neer: een kopie van uw taskara, een kopie van de brief van de Ismaeli raad, een kopie van 

de medische documenten van uw broer G.(...) A.(...), een kopie van uw Afghaanse vaccinatiekaart, 

alsook een origineel psychologisch verslag opgesteld in België. 

 

B. Motivering 

 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen. U legde bij aanvang van uw persoonlijk onderhoud op 

de zetel van het CGVS immers een psychologisch verslag neer waaruit blijkt dat u een post-

traumatische stressstoornis vertoont en waarbij de attesterende psycholoog vermeldt dat het 

aangeraden is u te voorzien van voldoende pauzemomenten (zie map documenten – document 4). Om 

hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader 

van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd u meegedeeld dat u 

over een pauze beschikte, en dat u om bijkomende pauzes mocht vragen (CGVS, p.3, 20 ). Uw 

persoonlijk onderhoud verliep in normale omstandigheden. 

 

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan 

uw verplichtingen. 

 

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van 

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een 

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van vluchtelingenconventie. Indien na een 

grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een Afghaanse 

verzoeker om internationale bescherming een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in principe de vluchtelingenstatus toekennen. 

 

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en 

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielrelaas aan te reiken. Het CGVS erkent 

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen 

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe 

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op 

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die 

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, 
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en na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het 

administratieve dossier dient er echter door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1, §A, 

lid 2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende 

aannemelijk gemaakt dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor 

vervolging omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een 

welbepaalde sociale groep. 

 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage bij het administratief 

dossier gevoegd. 

 

Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door uw broer A.(...) A.(...). 

Onwaarschijnlijkheden, vaagheden en incoherenties maken echter dat er geen geloofwaardigheid kan 

worden gehecht aan het relaas waarop u uw vrees baseert. 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw algemene geloofwaardigheid al in ernstige mate 

ondermijnd wordt door uw verklaringen dat u heden zeventien jaar oud bent (CGVS, p.5). Immers, de 

beslissing die u werd betekend door de Dienst Voogdij op 10 maart 2020, stelt dat u ouder bent dan 

achttien jaar, vermoedelijk 21.7 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar. Dat u bij aankomst in 

België zestien jaar oud zou zijn geweest (CGVS, p. 5), en gelet op uw administratieve geboortedatum 

van 29 februari 2004 zelfs nog vijftien jaar zou zijn geweest tijdens de registratie van uw verzoek om 

internationale bescherming op de Dienst Vreemdelingenzaken, blijkt na medisch onderzoek niet 

aannemelijk. Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS bevraagd wordt over uw 

verklaring aangaande uw minderjarige leeftijd, betwist u de leeftijdsbepaling en houdt u vol minderjarig 

te zijn. Zo verklaart u heden zeventien jaar oud te zijn (CGVS, p.5). Gevraagd naar uw geboortedatum 

verklaart u eenvoudigweg: “het staat op mijn taskara” (CGVS, p.5). Echter, gevraagd of u uw 

geboortejaar in de Afghaanse kalender kent antwoord u negatief en verwijst u daarentegen naar uw 

administratieve geboortedatum, zijnde 29 februari 2004 (CGVS, p.4) zoals u verklaarde bij de registratie 

van uw verzoek (DVZ – registratie verzoek om internationale bescherming dd. 21.02.2020). Met 

betrekking tot het document dat u aanbrengt ter staving van uw ingeroepen minderjarigheid, zijnde een 

kopie van uw taskara moet worden vastgesteld dat het louter een kopie van ondermaatse kwaliteit 

betreft die wegens de manipuleerbaarheid door middel van allerhande knip- en plakwerk bewijswaarde 

ontbeert. Ook de vaststelling dat uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat omwille van de 

hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) 

verkrijgbaar zijn, relativeert de bewijswaarde van deze documenten. Bijgevolg is de bewijswaarde van 

het stuk dat u neerlegt bijzonder relatief en is het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de 

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw leeftijd. Uw verklaringen en volharding in uw 

minderjarige leeftijd blijven derhalve blote beweringen. Het heeft er bijgevolg alle schijn van weg dat u 

de Belgische asielinstanties doelbewust probeert te misleiden door u jonger voor te doen dan u in 

werkelijkheid bent, in weerwil van uw medewerkingsplicht. Uw gedrag om een dergelijke onwaarheid 

over uw leeftijd vol te houden in weerwil van het medisch bewijs ondergraaft uw algemene 

geloofwaardigheid danig. Bijgevolg kan u niet als minderjarige worden beschouwd en kan het 

Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind op u niet worden toegepast. 

 

Voorts verklaart u dat uw beide ouders zijn overleden, en dat na het overlijden van uw moeder (...) toen 

u elf of twaalf jaar oud was, uw oudste broer A.(...) A.(...) de verantwoordelijkheid over u nam (CGVS, 

p.8). Het CGVS merkt hierbij evenwel op dat bovenstaande vaststelling dat er geen geloof kan worden 

gehecht aan de door u voorgehouden leeftijd, maakt dat er evenmin enig geloof kan worden gehecht 

aan uw verklaring dat u ten tijde van uw moeders overlijden elf of twaalf jaar zou zijn geweest. U laat het 

CGVS derhalve in het ongewisse over het moment in uw leven waarop uw moeder zou zijn overleden, 

waarmee u op ernstige wijze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van dit element in uw asielrelaas. 

Daarenboven merkt het CGVS op dat u aangaande de identiteit van uw ouders en hun overlijden op 

geen enkel moment in uw asielprocedure enig document voorlegt. Het CGVS is derhalve niet staat dit 

op objectieve wijze na te gaan. Uw verklaringen blijven derhalve louter blote beweringen. De vaststelling 

dat er twijfels zijn omtrent het door u voorgehouden overlijden van uw ouders, maakt dat er evenwel 

twijfels rijzen aangaande de samenstelling van uw kerngezin in Afghanistan en uw familiaal netwerk, 

meer specifiek ten aanzien van de identiteit van uw broers A.(...) A.(...) en G.(...) A.(...) en hun positie in 

het gezin. Deze twijfel neemt verder toe daar u aangaande uw broers evenmin enig (identiteits-) 

document voorlegt waarin uw familieband met uw vermeende broers zou kunnen blijken. Dit klemt des 

te meer daar u evenwel verklaarde dat uw broer G.(...) A.(...) over een paspoort beschikt (CGVS, p.21). 
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Ten aanzien van het medisch verslag aangaande de verwondingen van G.(...) A.(...) en zijn medische 

behandeling in India dat u neerlegde tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (zie groene map – 

document 3), stipt het CGVS aan dat dit geenszins een document betreft dat a fortiori de familieband 

met uw broer G.(...) A.(...) kan bevestigen. Hoewel het medisch verslag gewag maakt van G.(...) A.(...), 

de man waarvan u beweert dat hij uw broer is, kan immers op zich geenszins worden vastgesteld dat 

deze man daadwerkelijk uw broer betreft noch kan dit medisch verslag uw ingeroepen asielmotieven 

bevestigen of dat uw vermeende broer naar aanleiding van zijn opgelopen verwondingen niet langer 

voor u kan zorgen. Uw verklaringen omtrent hoe u de documenten die u tijdens uw persoonlijk 

onderhoud voorlegde, doen daarbovenop verder afbreuk aan de geloofwaardigheid omtrent de fysieke 

toestand van uw broer, en zijn, daarmee samenhangende, onvermogen om voor u op te komen ten 

aanzien van uw oudste broer A.(...) A.(...) (zie infra). Wat er ook van zij, de vaststelling dat u geenszins 

in staat blijkt te zijn de samenstelling van uw (kern-) gezin te staven brengt de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas ernstig in het gedrang. 

 

Uw verklaringen aangaande uw oudste broer A.(...) A.(...) kunnen evenmin overtuigen. Zo blijkt u niet in 

staat het CGVS van de minst concrete informatie te voorzien over de verblijfplaats(en) van A.(...) A.(...). 

Gevraagd naar waar hij woont, verklaart u eenvoudigweg: ”Ook in Shalizar, maar we kenden zijn 

specifieke verblijfplaatsen niet, want hij woonde de ene minuut met ons en dan de andere minuut 

verhuisde hij naar een andere plaats die ik niet ken” (CGVS, p.8). Wanneer u even later in uw 

persoonlijk onderhoud gevraagd wordt of hij nog thuis woonde op het moment dat uw moeder overleed 

verklaart u opnieuw dat hij jullie soms bezocht, maar dat jullie niet wisten waar hij exact verbleef (CGVS, 

p.24). U spreekt zich echter op flagrante wijze tegen wanneer evenwel direct verklaart dat hij altijd naar 

jullie huis kwam, daar zijn kleren nog thuis lagen (CGVS, p.24). De vaststelling dat u geenszins kunt 

duiden waar uw broer A.(...) A.(...) verbleef ten tijde van (de start van) uw ingeroepen moeilijkheden met 

hem maakt dat uw verklaringen derhalve niet doorleefd overkomen. Het CGVS wijst erop dat 

redelijkerwijze kan worden verwacht dat u, daar u beweert heden internationale bescherming te 

behoeven naar aanleiding van de problemen met uw broer A.(...) A.(...), zich terdege tracht te 

informeren over uw belager, quod non. 

 

U vervolgt uw relaas met te stellen dat de problemen met uw broer A.(...) A.(...) reeds dateerden van 

voor het overlijden van uw moeder, waarbij uw moeder hem meermaals had verzocht een goede man te 

zijn (CGVS, p.23). U verklaart hierbij dat uw broer G.(...) A.(...) hierbij eveneens opkwam voor u toen hij 

u mishandelde na haar overlijden (CGVS, p.8). Daar, naar analogie van uw verklaringen, blijkt dat de 

problemen met A.(...) A.(...) reeds sinds lange tijd gaande waren is het evenwel opmerkelijk dat u noch 

uw familie enige poging hebben ondernomen deze op te lossen. Gevraagd of u of iemand anders het 

probleem aankaartte bij de stamoudsten en/of de Ismaeli raad ontwijkt u eerst volledig de vraag en 

vraagt u aan de protection officer van het CGVS of zij zelf met de Ismaeli raad praat, een verklaring die 

geen steek houdt. Wanneer u de vraag vervolgens opnieuw gesteld wordt steekt u een louter 

hypothetisch betoog af over dat, indien jullie gesproken hadden met de Ismaeli raad, dat ze u zouden 

hebben gezegd om dit probleem zelf op te lossen (CGVS, p.25), maar dient er evenwel te worden 

vastgesteld dat u noch uw familie enige poging hebben ondernomen het vermeende probleem met 

A.(...) A.(...) op te lossen. Dit klemt des te meer daar u eveneens verklaarde dat uw broer G.(...) A.(...) bij 

de ANP werkzaam was, een organisatie die bij uitstek geschikt is om u en uw familie te ondersteunen bij 

de door u ingeroepen moeilijkheden met uw broer A.(...) A.(...). Wanneer hierop gewezen wordt 

verklaart u eenvoudigweg dat uw broer zijn werk had, en dat uw oudste broer, zijnde A.(...) A.(...), niet 

bang was van de politie in Kabul (CGVS, p.24). U bent evenwel niet in staat te duiden om welke reden 

uw broer A.(...) A.(...) geen angst had van de Afghaanse politie (CGVS, p.24). Uw vage en algemene 

verklaringen kunnen niet overtuigen en u brengt hiermee de geloofwaardigheid van uw asielrelaas 

verder in diskrediet. 

 

Voorts verklaart u dat u tien tot vijftien dagen voor uw vertrek uit Afghanistan te weten kwam dat uw 

broer A.(...) A.(...) u had ingezet en verloren in een kaartspel, en u zou moeten trouwen met H.(...) 

(CGVS, p.23). Bevraagd over dit vermeende gedwongen huwelijk zijn uw verklaringen echter enerzijds 

lacunair en anderzijds ongeloofwaardig. Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud gevraagd wordt te 

vertellen over H.(...) komt u immers niet verder dan te verklaren dat hij een slecht persoon en een 

gokker is, alsook dat hij reeds een vrouw en kinderen heeft (CGVS, p.26). U bent dan nog in staat om 

de vrouw en de namen van zijn kinderen te noemen, wat allerminst opmerkelijk is daar u evenwel niet 

weet wat de achternaam van H.(...) zou zijn (CGVS, p.12, 26). U bent evenmin in staat te duiden van 

welke stam H.(...) afkomstig is (CGVS, p.12). Uw lacunaire kennis aangaande H.(...) klemt des te meer 

daar u verklaart dat hij eveneens afkomstig en woonachtig is uit uw dorp Shalizar (CGVS, p.12). Uw 

verklaringen komen derhalve wederom niet doorleefd over. Het CGVS benadrukt hierbij opnieuw dat 



  

 

 

RvV X - Pagina 5 

van u kan worden verwacht dat u gedetailleerde verklaringen kan afleggen over uw vervolgingsfeiten en 

dat u ernstige pogingen onderneemt, al dan niet nadien de feiten, om u te informeren met betrekking tot 

de essentiële elementen van uw relaas waarvan u geen kennis heeft. Uw laakbare houding hieromtrent 

brengt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang. 

 

Daarbovenop merkt het CGVS op dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over hoe u te weten kwam dat 

u diende te huwen met H.(...) . Wanneer u gevraagd wordt of u dit verteld werd door uw oudste broer, 

zijnde A.(...) A.(...), of door iemand anders verklaart u immers: “Nee, hij sprak niet met mij, mijn 

maternale oom kwam naar ons huis en mijn tweede broer en oom informeerden mij hierover” (CGVS, 

p.27, 28). U spreekt zich met deze verklaringen echter op flagrante wijze tegen daar u net voor deze 

verklaring evenwel verklaarde “dit keer verloor hij mij en zei hij dit tegen mij” (CGVS, p.27), evenwel een 

indicatie dat uw broer A.(...) A.(...) weldegelijk persoonlijk met u hierover sprak. U verklaarde bovendien 

eerder al “…vlak voor mijn vertrek zei hij mij dat hij mij had verloren in de kaarten en dat ik mijzelf moest 

klaarmaken voor het huwelijksfeest” (CGVS, p.24), waarbij u zich opnieuw tegenspreekt ten aanzien van 

uw latere verklaringen dat u nooit persoonlijk met hem erover sprak. De vaststelling dat u tegenstrijdige 

verklaringen aflegt aangaande een cruciaal element in uw asielrelaas maakt dat de twijfels aangaande 

het vermeende gedwongen huwelijk met H.(...) verder toenemen. 

 

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder op de proef gesteld wanneer eveneens blijkt dat 

u evenmin aangaande het aanstaande huwelijk in staat bent omstandige en coherente verklaringen af te 

leggen. Zo heeft u geen enkel idee wanneer dit vermeende huwelijk voltrokken zou worden noch of uw 

broer G.(...) A.(...) of uw oom (...) hierover met H.(...) hadden gesproken (CGVS, p.28). U bent niet eens 

in staat te duiden wanneer uw broer u verloor in het kaartspel (CGVS, p.23). U verschuilt zich 

integendeel steeds achter onwetendheid daar u niet verder komt dan te verklaren dat u dit niet weet 

(CGVS, p.28). Het is evenwel opvallend dat u verklaarde gedurende deze tien tot vijftien dagen voor uw 

vertrek uit Afghanistan A.(...) A.(...) nog meermaals heeft gezien, maar dat hij niets zei tegen u over het 

huwelijk (CGVS, p.28). Indien u daadwerkelijk was beloofd aan H.(...) , en uw broer A.(...) A.(...) u had 

gezegd om u klaar te maken voor het huwelijksfeest (CGVS p.24) is het niet aannemelijk dat tijdens de 

tien tot vijftien dagen voor uw vertrek u niets meer aangaande uw naderend huwelijk vernomen heeft of 

er geen enkele poging is geweest dit huwelijk te voltrekken. Wat er ook van zij, uw oppervlakkige en 

lacunaire verklaringen omtrent het vermeende aankomende huwelijk brengt de geloofwaardigheid van 

uw asielmotieven verder in het gedrang. Het CGVS volhardt erin dat van u kan worden verwacht dat u 

gedetailleerde verklaringen kan afleggen over uw vervolgingsfeiten en dat u ernstige pogingen 

onderneemt, al dan niet nadien de feiten, om u te informeren met betrekking tot de essentiële elementen 

van uw relaas waarvan u geen kennis heeft, quod non in casu. 

 

Waar u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS u nog meermaals beroept op het feit dat u als 

Afghaanse vrouw niet naar buiten mocht, en in het huis moest blijven (CGVS, p.23, 25, 27, 29) wijst het 

CGVS erop dat dit verweer geenszins in overeenstemming te brengen is met de vaststelling dat het u 

evenwel werd toegestaan om, samen met uw maternale neef (...), naar Pul-i-Khumri en de hoofdstad 

Kabul te reizen om de Ismaeli raad te bezoeken om zo een brief ter staving van uw problemen met 

A.(...) A.(...) te bekomen (CGVS, p.20). Uw verklaringen over deze vermeende brief kunnen evenmin 

overtuigen. Zo blijkt u geenszins in staat te duiden door welke personen deze brief is ondertekend noch 

kunt u duiden welke leden van de Ismaeli raad u ontmoet heeft (CGVS, p.20). U verklaarde bovendien 

dat de raad u meedeelde dat u dit papier aan de politie kon geven en dat de politie u dan zou kunnen 

helpen (CGVS, p.25). Gevraagd om welke reden u vervolgens niet met de brief naar de politie bent 

gegaan beroept u zich opnieuw op het feit dat u nergens heen mocht gaan (CGVS, p.25). Wanneer u 

vervolgens erop gewezen wordt dat u ogenschijnlijk wel het huis mocht verlaten daar het u werd 

toegestaan om naar Kabul te reizen, steekt u een betoog af over het feit dat jullie wisten wanneer hij, 

zijnde uw broer A.(...) A.(...), wel of niet thuis was. U weet daarentegen niet waar hij op dat moment zou 

zijn (CGVS, p.25). U laat het CGVS derhalve in het ongewisse hoe u, gelet op uw verklaring dat u niets 

weet over uw broers verblijfsplaats(en), terdege kon weten wanneer hij wel of niet thuis zou zijn, 

waardoor u naar Kabul kon vertrekken. Uw incoherente en vage verklaringen kunnen allerminst 

overtuigen. Waar u ter staving van uw bezoek aan de Ismaeli raad in Kabul een brief van deze 

vermeende raad voorlegt merkt het CGVS wederom op dat dit louter een kopie betreft waarvan de 

authenticiteit op geen enkele wijze kan worden nagegaan. Bijgevolg is de bewijswaarde van het stuk 

bijzonder relatief en is het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Volledigheidshalve wijst het CGVS nog op de volgende opmerkelijke vaststelling omtrent de door u 

voorgelegde kopieën tijdens het persoonlijk onderhoud. Wanneer u gevraagd wordt waar de originele 
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exemplaren zijn van de documenten die u voorlegde vraagt u zich vooreerst af of u de door u 

voorgelegde documenten geen originelen documenten betreffen (CGVS, p.21). Wanneer u er 

vervolgens op gewezen wordt dat al uw voorgelegde documenten kopieën zijn, schijnt u zich plots te 

herinneren dat de originelen zich bij uw broers bevinden (CGVS, p.21). Wanneer u vervolgens bevraagd 

wordt over hoe u deze kopieën heeft kunnen bemachtigen steekt u een verhaal af over een familielid of 

een vriend van een persoon die u kent in België, Ismael, die deze documenten in Afghanistan ontving 

van uw broer en deze vervolgens mee terugnam naar België. De naam van deze vermeende vriend van 

Ismael kent u evenwel niet noch kunt u exact duiden waar deze vermeende vriend van Ismael de 

documenten heeft ontvangen van uw broer. Uw verklaring dat u denkt dat dit in Baghlan gebeurde is 

louter een vermoeden dat u geenszins kan staven (CGVS, p.21-22). Wanneer u er vervolgens op 

gewezen wordt dat, gelet op uw verklaringen rondom de slechte fysieke toestand van uw broer G.(...) 

A.(...) allerminst opmerkelijk is dat hij, ten eerste heeft kunnen reizen om deze documenten af te geven, 

alsook dat hij toentertijd niet de originele documenten afgaf, bent u geenszins in staat deze opmerkelijke 

vaststellingen uit te klaren. U verklaart eenvoudigweg dit niet te weten, en bedient u hierbij van loutere 

vermoedens (CGVS, p.22). De vaststelling dat u geenszins op een coherente en gedetailleerde wijze 

verklaringen kunt afleggen over hoe u aan uw documenten bent gekomen doet verder afbreuk aan uw 

algehele geloofwaardigheid. Wat er ook van zij, documenten hebben hoe dan ook een slechts een 

ondersteunende functie, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich 

kunnen documenten niet de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas herstellen. De 

door u voorgelegde documenten doen derhalve geenszins afbreuk aan bovenstaande vaststellingen 

aangaande de ongeloofwaardigheid van de door ingeroepen asielmotieven. 

 

De vaststelling dat u manifest faalt in het afleggen van coherente en consistente verklaringen 

aangaande cruciale elementen in uw asielrelaas, bevestigt dat uw vermeende problemen met uw 

vermeende broer A.(...) A.(...) bedrieglijk zijn. U bent dan ook geenszins in staat uw persoonlijke vrees 

jegens A.(...) A.(...) op een overtuigende en geloofwaardige wijze te schetsen. Uw ongeloofwaardige 

verklaringen volstaan dan ook niet om in uw hoofde te besluiten tot toekenning van de 

vluchtelingenstatus. 

 

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een 

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate 

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid 

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de 

algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond 

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. 

 

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport UNHCR Eligibility 

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan 

van 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of 

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 

(beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019 

.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen. 

 

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de 

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. 

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient 

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, 

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van 

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare 

informatie over de situatie in Afghanistan. 

 

UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan 

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele 

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de 

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende 

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van 

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld, 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde 

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt 

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het 

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. 

 

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie, 

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In 

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan 

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening 

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de 

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de 

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; 

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten. 

 

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde 

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met 

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele 

nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de 

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende 

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen. 

 

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt 

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het 

conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te 

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, 

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en 

wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, 

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers 

om hun woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een 

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist 

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse 

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt 

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De 

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk 

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin 

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke 

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld 

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 39). Tot 

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat 

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk 

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie. 

 

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in de 

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden staan 

immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden tracht te 

voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten. In het 

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de 

reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de 

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 

 

Het gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in 

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het 

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in 
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hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen. 

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden 

van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, 

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die 

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in 

een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te 

houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers 

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen. 

 

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de 

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u 

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de provincie Baghlan te worden beoordeeld. 

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report : 

Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-54 en 79-89, beschikbaar op https:// 

www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.p

df en https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in 

Afghanistan te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie Baghlan behoort tot de 

noordoostelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan 

bekendstaat als een economisch knooppunt dat verbonden is met acht andere provincies via de Kabul-

North Highway, de belangrijkste doorvoerroute tussen Kabul en het noorden van het land. 

 

Baghlan wordt bestempeld als een provincie waar de taliban prominent aanwezig is. De 

veiligheidssituatie wordt er grotendeels bepaald door de militaire operaties van de opstandelingen en de 

anti-terreuroperaties van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er 

plaatsvinden is doelgericht van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van gewapende 

confrontaties tussen de taliban en Afghaanse veiligheidsdiensten. De meerderheid van die confrontaties 

waren aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten of op hun faciliteiten, 

zoals controleposten, militaire basissen, hoofdkwartieren of konvooien. Baghlan was één van de 

provincies in het noordoosten waar de veiligheidstroepen zich in 2019 op richtten. Er wordt melding 

gemaakt van operaties en aanvallen van Afghaanse veiligheidstroepen tegen AGE’s die geleid hebben 

tot de herovering van dorpen in bepaalde districten van Baghlan. Sommige van deze operaties werden 

ondersteund door luchtaanvallen. Meer dan de helft van de gevallen van ‘explosions/remote violence’ 

waren incidenten waarbij de AGE’s bermbommen of IED's of magnetische bommen gebruikten om de 

veiligheidstroepen te treffen. Meer dan een derde van dit soort incidenten waren lucht-/droneaanvallen, 

meestal uitgevoerd door Afghaanse strijdkrachten. Er werd een gering aantal raket- en mortieraanvallen 

gemeld. Tot slot blijkt intern ontheemden in de provincie hun toevlucht voornamelijk binnen de provincie 

zoeken. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan ruw geschat 1 014 000 inwoners heeft en 

dat er in 2019 in de gehele provincie 349 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 

werden er tussen 25 en 75 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 

tot 30 juni 2020 444 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie 

Baghlan in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met 

het aantal burgers. 

 

De provincie Baghlan werd in de EASO Guidance Note van juni 2019 bestempeld als een provincie 

waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke 

omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op 

ernstige schade zou lopen. 

 

Met andere woorden, de provincie Baghlan is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld 

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld 

worden indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn 

persoonlijke omstandigheden. Een verzoeker dient derhalve individuele elementen aan te brengen. De 

Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde 

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de 

provincie Baghlan willekeurig geweld kent, doch dat er niet kan gesteld worden dat de veiligheidssituatie 

er sinds de publicatie van de EASO Guidance Note zodanig is gewijzigd dat er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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aldaar een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn 

leven of zijn persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht 

geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt. 

 

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Baghlan in uw hoofde dermate verhogen dat er 

moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Baghlan een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van uw leven of persoon. 

 

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het 

willekeurig geweld te Baghlan en hierbij verwijst naar uw psychische moeilijkheden dient opgemerkt te 

worden dat dit element niet bestempeld kan worden als een persoonlijke omstandigheid die tot gevolg 

heeft dat u, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt het slachtoffer te worden 

van willekeurig geweld. Het door u neergelegde psychologische verslag waarbij werd vermeld dat u een 

posttraumatische stress-stoornis vertoont toont niet aan dat er in uw hoofde een persoonlijke 

omstandigheid bestaat die tot gevolg heeft dat u, in vergelijking met een andere persoon, een verhoogd 

risico loopt het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Uit de door u neergelegde stukken blijkt 

niet dat u zich in een dermate psychische gesteldheid bevindt waardoor u in vergelijking met een ander 

persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. U toont ook zelf 

niet aan dat u omwille van de elementen aangehaald in het neergelegde psychologisch verslag, een 

verhoogd risico zou lopen. U laat immers na te duiden waarom deze vaststellingen omtrent uw 

psychologische toestand omstandigheden zijn die het risico om het slachtoffer worden van willekeurig 

geweld verhogen. De blote bewering dat u minder zou kunnen instaan voor uw eigen veiligheid wordt 

geenszins geconcretiseerd en aldus wordt geen verhoogd risico in uw hoofde, in vergelijking met enig 

ander persoon, in het kader van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet aangetoond. 

 

C. Conclusie 

 

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”. 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In het enige middel van het verzoekschrift voert verzoekster de schending aan van de artikelen 

48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 48/8 en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, een schending van de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. 

 

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

van verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van 

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.  

 

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing van 

de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een 

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de 

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.  

 

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke 

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij 

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten. 

 

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad 

geen geloof hechten aan verzoeksters asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast: 

 

“Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van 

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een 

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van vluchtelingenconventie. Indien na een 

grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een Afghaanse 
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verzoeker om internationale bescherming een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in principe de vluchtelingenstatus toekennen. 

 

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en 

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielrelaas aan te reiken. Het CGVS erkent 

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen 

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe 

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op 

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die 

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, 

en na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het 

administratieve dossier dient er echter door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1, §A, 

lid 2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende 

aannemelijk gemaakt dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor 

vervolging omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een 

welbepaalde sociale groep. 

 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage bij het administratief 

dossier gevoegd. 

 

Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door uw broer A.(...) A.(...). 

Onwaarschijnlijkheden, vaagheden en incoherenties maken echter dat er geen geloofwaardigheid kan 

worden gehecht aan het relaas waarop u uw vrees baseert. 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw algemene geloofwaardigheid al in ernstige mate 

ondermijnd wordt door uw verklaringen dat u heden zeventien jaar oud bent (CGVS, p.5). Immers, de 

beslissing die u werd betekend door de Dienst Voogdij op 10 maart 2020, stelt dat u ouder bent dan 

achttien jaar, vermoedelijk 21.7 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar. Dat u bij aankomst in 

België zestien jaar oud zou zijn geweest (CGVS, p. 5), en gelet op uw administratieve geboortedatum 

van 29 februari 2004 zelfs nog vijftien jaar zou zijn geweest tijdens de registratie van uw verzoek om 

internationale bescherming op de Dienst Vreemdelingenzaken, blijkt na medisch onderzoek niet 

aannemelijk. Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS bevraagd wordt over uw 

verklaring aangaande uw minderjarige leeftijd, betwist u de leeftijdsbepaling en houdt u vol minderjarig 

te zijn. Zo verklaart u heden zeventien jaar oud te zijn (CGVS, p.5). Gevraagd naar uw geboortedatum 

verklaart u eenvoudigweg: “het staat op mijn taskara” (CGVS, p.5). Echter, gevraagd of u uw 

geboortejaar in de Afghaanse kalender kent antwoord u negatief en verwijst u daarentegen naar uw 

administratieve geboortedatum, zijnde 29 februari 2004 (CGVS, p.4) zoals u verklaarde bij de registratie 

van uw verzoek (DVZ – registratie verzoek om internationale bescherming dd. 21.02.2020). Met 

betrekking tot het document dat u aanbrengt ter staving van uw ingeroepen minderjarigheid, zijnde een 

kopie van uw taskara moet worden vastgesteld dat het louter een kopie van ondermaatse kwaliteit 

betreft die wegens de manipuleerbaarheid door middel van allerhande knip- en plakwerk bewijswaarde 

ontbeert. Ook de vaststelling dat uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat omwille van de 

hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) 

verkrijgbaar zijn, relativeert de bewijswaarde van deze documenten. Bijgevolg is de bewijswaarde van 

het stuk dat u neerlegt bijzonder relatief en is het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de 

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw leeftijd. Uw verklaringen en volharding in uw 

minderjarige leeftijd blijven derhalve blote beweringen. Het heeft er bijgevolg alle schijn van weg dat u 

de Belgische asielinstanties doelbewust probeert te misleiden door u jonger voor te doen dan u in 

werkelijkheid bent, in weerwil van uw medewerkingsplicht. Uw gedrag om een dergelijke onwaarheid 

over uw leeftijd vol te houden in weerwil van het medisch bewijs ondergraaft uw algemene 

geloofwaardigheid danig. Bijgevolg kan u niet als minderjarige worden beschouwd en kan het 

Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind op u niet worden toegepast. 

 

Voorts verklaart u dat uw beide ouders zijn overleden, en dat na het overlijden van uw moeder (...) toen 

u elf of twaalf jaar oud was, uw oudste broer A.(...) A.(...) de verantwoordelijkheid over u nam (CGVS, 

p.8). Het CGVS merkt hierbij evenwel op dat bovenstaande vaststelling dat er geen geloof kan worden 

gehecht aan de door u voorgehouden leeftijd, maakt dat er evenmin enig geloof kan worden gehecht 

aan uw verklaring dat u ten tijde van uw moeders overlijden elf of twaalf jaar zou zijn geweest. U laat het 

CGVS derhalve in het ongewisse over het moment in uw leven waarop uw moeder zou zijn overleden, 

waarmee u op ernstige wijze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van dit element in uw asielrelaas. 
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Daarenboven merkt het CGVS op dat u aangaande de identiteit van uw ouders en hun overlijden op 

geen enkel moment in uw asielprocedure enig document voorlegt. Het CGVS is derhalve niet staat dit 

op objectieve wijze na te gaan. Uw verklaringen blijven derhalve louter blote beweringen. (… Deze 

twijfel neemt verder toe daar u aangaande uw broers evenmin enig (identiteits-) document voorlegt 

waarin uw familieband met uw vermeende broers zou kunnen blijken. Dit klemt des te meer daar u 

evenwel verklaarde dat uw broer G.(...) A.(...) over een paspoort beschikt (CGVS, p.21). 

 

Ten aanzien van het medisch verslag aangaande de verwondingen van G.(...) A.(...) en zijn medische 

behandeling in India dat u neerlegde tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (zie groene map – 

document 3), stipt het CGVS aan dat dit geenszins een document betreft dat a fortiori de familieband 

met uw broer G.(...) A.(...) kan bevestigen. Hoewel het medisch verslag gewag maakt van G.(...) A.(...), 

de man waarvan u beweert dat hij uw broer is, kan immers op zich geenszins worden vastgesteld dat 

deze man daadwerkelijk uw broer betreft noch kan dit medisch verslag uw ingeroepen asielmotieven 

bevestigen of dat uw vermeende broer naar aanleiding van zijn opgelopen verwondingen niet langer 

voor u kan zorgen. Uw verklaringen omtrent hoe u de documenten die u tijdens uw persoonlijk 

onderhoud voorlegde, doen daarbovenop verder afbreuk aan de geloofwaardigheid omtrent de fysieke 

toestand van uw broer, en zijn, daarmee samenhangende, onvermogen om voor u op te komen ten 

aanzien van uw oudste broer A.(...) A.(...) (zie infra). Wat er ook van zij, de vaststelling dat u geenszins 

in staat blijkt te zijn de samenstelling van uw (kern-) gezin te staven brengt de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas ernstig in het gedrang. 

 

Uw verklaringen aangaande uw oudste broer A.(...) A.(...) kunnen evenmin overtuigen. Zo blijkt u niet in 

staat het CGVS van de minst concrete informatie te voorzien over de verblijfplaats(en) van A.(...) A.(...). 

Gevraagd naar waar hij woont, verklaart u eenvoudigweg: ”Ook in Shalizar, maar we kenden zijn 

specifieke verblijfplaatsen niet, want hij woonde de ene minuut met ons en dan de andere minuut 

verhuisde hij naar een andere plaats die ik niet ken” (CGVS, p.8). Wanneer u even later in uw 

persoonlijk onderhoud gevraagd wordt of hij nog thuis woonde op het moment dat uw moeder overleed 

verklaart u opnieuw dat hij jullie soms bezocht, maar dat jullie niet wisten waar hij exact verbleef (CGVS, 

p.24). U spreekt zich echter op flagrante wijze tegen wanneer evenwel direct verklaart dat hij altijd naar 

jullie huis kwam, daar zijn kleren nog thuis lagen (CGVS, p.24). De vaststelling dat u geenszins kunt 

duiden waar uw broer A.(...) A.(...) verbleef ten tijde van (de start van) uw ingeroepen moeilijkheden met 

hem maakt dat uw verklaringen derhalve niet doorleefd overkomen. Het CGVS wijst erop dat 

redelijkerwijze kan worden verwacht dat u, daar u beweert heden internationale bescherming te 

behoeven naar aanleiding van de problemen met uw broer A.(...) A.(...), zich terdege tracht te 

informeren over uw belager, quod non. 

 

U vervolgt uw relaas met te stellen dat de problemen met uw broer A.(...) A.(...) reeds dateerden van 

voor het overlijden van uw moeder, waarbij uw moeder hem meermaals had verzocht een goede man te 

zijn (CGVS, p.23). U verklaart hierbij dat uw broer G.(...) A.(...) hierbij eveneens opkwam voor u toen hij 

u mishandelde na haar overlijden (CGVS, p.8). Daar, naar analogie van uw verklaringen, blijkt dat de 

problemen met A.(...) A.(...) reeds sinds lange tijd gaande waren is het evenwel opmerkelijk dat u noch 

uw familie enige poging hebben ondernomen deze op te lossen. Gevraagd of u of iemand anders het 

probleem aankaartte bij de stamoudsten en/of de Ismaeli raad ontwijkt u eerst volledig de vraag en 

vraagt u aan de protection officer van het CGVS of zij zelf met de Ismaeli raad praat, een verklaring die 

geen steek houdt. Wanneer u de vraag vervolgens opnieuw gesteld wordt steekt u een louter 

hypothetisch betoog af over dat, indien jullie gesproken hadden met de Ismaeli raad, dat ze u zouden 

hebben gezegd om dit probleem zelf op te lossen (CGVS, p.25), maar dient er evenwel te worden 

vastgesteld dat u noch uw familie enige poging hebben ondernomen het vermeende probleem met 

A.(...) A.(...) op te lossen. Dit klemt des te meer daar u eveneens verklaarde dat uw broer G.(...) A.(...) bij 

de ANP werkzaam was, een organisatie die bij uitstek geschikt is om u en uw familie te ondersteunen bij 

de door u ingeroepen moeilijkheden met uw broer A.(...) A.(...). Wanneer hierop gewezen wordt 

verklaart u eenvoudigweg dat uw broer zijn werk had, en dat uw oudste broer, zijnde A.(...) A.(...), niet 

bang was van de politie in Kabul (CGVS, p.24). U bent evenwel niet in staat te duiden om welke reden 

uw broer A.(...) A.(...) geen angst had van de Afghaanse politie (CGVS, p.24). Uw vage en algemene 

verklaringen kunnen niet overtuigen en u brengt hiermee de geloofwaardigheid van uw asielrelaas 

verder in diskrediet. 

 

Voorts verklaart u dat u tien tot vijftien dagen voor uw vertrek uit Afghanistan te weten kwam dat uw 

broer A.(...) A.(...) u had ingezet en verloren in een kaartspel, en u zou moeten trouwen met H.(...) 

(CGVS, p.23). Bevraagd over dit vermeende gedwongen huwelijk zijn uw verklaringen echter enerzijds 

lacunair en anderzijds ongeloofwaardig. Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud gevraagd wordt te 
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vertellen over H.(...) komt u immers niet verder dan te verklaren dat hij een slecht persoon en een 

gokker is, alsook dat hij reeds een vrouw en kinderen heeft (CGVS, p.26). U bent dan nog in staat om 

de vrouw en de namen van zijn kinderen te noemen, wat allerminst opmerkelijk is daar u evenwel niet 

weet wat de achternaam van H.(...) zou zijn (CGVS, p.12, 26). U bent evenmin in staat te duiden van 

welke stam H.(...) afkomstig is (CGVS, p.12). Uw lacunaire kennis aangaande H.(...) klemt des te meer 

daar u verklaart dat hij eveneens afkomstig en woonachtig is uit uw dorp Shalizar (CGVS, p.12). Uw 

verklaringen komen derhalve wederom niet doorleefd over. Het CGVS benadrukt hierbij opnieuw dat 

van u kan worden verwacht dat u gedetailleerde verklaringen kan afleggen over uw vervolgingsfeiten en 

dat u ernstige pogingen onderneemt, al dan niet nadien de feiten, om u te informeren met betrekking tot 

de essentiële elementen van uw relaas waarvan u geen kennis heeft. Uw laakbare houding hieromtrent 

brengt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang. 

 

Daarbovenop merkt het CGVS op dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over hoe u te weten kwam dat 

u diende te huwen met H.(...) . Wanneer u gevraagd wordt of u dit verteld werd door uw oudste broer, 

zijnde A.(...) A.(...), of door iemand anders verklaart u immers: “Nee, hij sprak niet met mij, mijn 

maternale oom kwam naar ons huis en mijn tweede broer en oom informeerden mij hierover” (CGVS, 

p.27, 28). U spreekt zich met deze verklaringen echter op flagrante wijze tegen daar u net voor deze 

verklaring evenwel verklaarde “dit keer verloor hij mij en zei hij dit tegen mij” (CGVS, p.27), evenwel een 

indicatie dat uw broer A.(...) A.(...) weldegelijk persoonlijk met u hierover sprak. U verklaarde bovendien 

eerder al “…vlak voor mijn vertrek zei hij mij dat hij mij had verloren in de kaarten en dat ik mijzelf moest 

klaarmaken voor het huwelijksfeest” (CGVS, p.24), waarbij u zich opnieuw tegenspreekt ten aanzien van 

uw latere verklaringen dat u nooit persoonlijk met hem erover sprak. De vaststelling dat u tegenstrijdige 

verklaringen aflegt aangaande een cruciaal element in uw asielrelaas maakt dat de twijfels aangaande 

het vermeende gedwongen huwelijk met H.(...) verder toenemen. 

 

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder op de proef gesteld wanneer eveneens blijkt dat 

u evenmin aangaande het aanstaande huwelijk in staat bent omstandige en coherente verklaringen af te 

leggen. Zo heeft u geen enkel idee wanneer dit vermeende huwelijk voltrokken zou worden noch of uw 

broer G.(...) A.(...) of uw oom (...) hierover met H.(...) hadden gesproken (CGVS, p.28). U bent niet eens 

in staat te duiden wanneer uw broer u verloor in het kaartspel (CGVS, p.23). U verschuilt zich 

integendeel steeds achter onwetendheid daar u niet verder komt dan te verklaren dat u dit niet weet 

(CGVS, p.28). Het is evenwel opvallend dat u verklaarde gedurende deze tien tot vijftien dagen voor uw 

vertrek uit Afghanistan A.(...) A.(...) nog meermaals heeft gezien, maar dat hij niets zei tegen u over het 

huwelijk (CGVS, p.28). Indien u daadwerkelijk was beloofd aan H.(...) , en uw broer A.(...) A.(...) u had 

gezegd om u klaar te maken voor het huwelijksfeest (CGVS p.24) is het niet aannemelijk dat tijdens de 

tien tot vijftien dagen voor uw vertrek u niets meer aangaande uw naderend huwelijk vernomen heeft of 

er geen enkele poging is geweest dit huwelijk te voltrekken. Wat er ook van zij, uw oppervlakkige en 

lacunaire verklaringen omtrent het vermeende aankomende huwelijk brengt de geloofwaardigheid van 

uw asielmotieven verder in het gedrang. Het CGVS volhardt erin dat van u kan worden verwacht dat u 

gedetailleerde verklaringen kan afleggen over uw vervolgingsfeiten en dat u ernstige pogingen 

onderneemt, al dan niet nadien de feiten, om u te informeren met betrekking tot de essentiële elementen 

van uw relaas waarvan u geen kennis heeft, quod non in casu. 

 

Waar u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS u nog meermaals beroept op het feit dat u als 

Afghaanse vrouw niet naar buiten mocht, en in het huis moest blijven (CGVS, p.23, 25, 27, 29) wijst het 

CGVS erop dat dit verweer geenszins in overeenstemming te brengen is met de vaststelling dat het u 

evenwel werd toegestaan om, samen met uw maternale neef (...), naar Pul-i-Khumri en de hoofdstad 

Kabul te reizen om de Ismaeli raad te bezoeken om zo een brief ter staving van uw problemen met 

A.(...) A.(...) te bekomen (CGVS, p.20). Uw verklaringen over deze vermeende brief kunnen evenmin 

overtuigen. Zo blijkt u geenszins in staat te duiden door welke personen deze brief is ondertekend noch 

kunt u duiden welke leden van de Ismaeli raad u ontmoet heeft (CGVS, p.20). U verklaarde bovendien 

dat de raad u meedeelde dat u dit papier aan de politie kon geven en dat de politie u dan zou kunnen 

helpen (CGVS, p.25). Gevraagd om welke reden u vervolgens niet met de brief naar de politie bent 

gegaan beroept u zich opnieuw op het feit dat u nergens heen mocht gaan (CGVS, p.25). Wanneer u 

vervolgens erop gewezen wordt dat u ogenschijnlijk wel het huis mocht verlaten daar het u werd 

toegestaan om naar Kabul te reizen, steekt u een betoog af over het feit dat jullie wisten wanneer hij, 

zijnde uw broer A.(...) A.(...), wel of niet thuis was. U weet daarentegen niet waar hij op dat moment zou 

zijn (CGVS, p.25). U laat het CGVS derhalve in het ongewisse hoe u, gelet op uw verklaring dat u niets 

weet over uw broers verblijfsplaats(en), terdege kon weten wanneer hij wel of niet thuis zou zijn, 

waardoor u naar Kabul kon vertrekken. Uw incoherente en vage verklaringen kunnen allerminst 

overtuigen. Waar u ter staving van uw bezoek aan de Ismaeli raad in Kabul een brief van deze 
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vermeende raad voorlegt merkt het CGVS wederom op dat dit louter een kopie betreft waarvan de 

authenticiteit op geen enkele wijze kan worden nagegaan. Bijgevolg is de bewijswaarde van het stuk 

bijzonder relatief en is het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Volledigheidshalve wijst het CGVS nog op de volgende opmerkelijke vaststelling omtrent de door u 

voorgelegde kopieën tijdens het persoonlijk onderhoud. Wanneer u gevraagd wordt waar de originele 

exemplaren zijn van de documenten die u voorlegde vraagt u zich vooreerst af of u de door u 

voorgelegde documenten geen originelen documenten betreffen (CGVS, p.21). Wanneer u er 

vervolgens op gewezen wordt dat al uw voorgelegde documenten kopieën zijn, schijnt u zich plots te 

herinneren dat de originelen zich bij uw broers bevinden (CGVS, p.21). Wanneer u vervolgens bevraagd 

wordt over hoe u deze kopieën heeft kunnen bemachtigen steekt u een verhaal af over een familielid of 

een vriend van een persoon die u kent in België, Ismael, die deze documenten in Afghanistan ontving 

van uw broer en deze vervolgens mee terugnam naar België. De naam van deze vermeende vriend van 

Ismael kent u evenwel niet noch kunt u exact duiden waar deze vermeende vriend van Ismael de 

documenten heeft ontvangen van uw broer. Uw verklaring dat u denkt dat dit in Baghlan gebeurde is 

louter een vermoeden dat u geenszins kan staven (CGVS, p.21-22). Wanneer u er vervolgens op 

gewezen wordt dat, gelet op uw verklaringen rondom de slechte fysieke toestand van uw broer G.(...) 

A.(...) allerminst opmerkelijk is dat hij, ten eerste heeft kunnen reizen om deze documenten af te geven, 

alsook dat hij toentertijd niet de originele documenten afgaf, bent u geenszins in staat deze opmerkelijke 

vaststellingen uit te klaren. U verklaart eenvoudigweg dit niet te weten, en bedient u hierbij van loutere 

vermoedens (CGVS, p.22). De vaststelling dat u geenszins op een coherente en gedetailleerde wijze 

verklaringen kunt afleggen over hoe u aan uw documenten bent gekomen doet verder afbreuk aan uw 

algehele geloofwaardigheid. Wat er ook van zij, documenten hebben hoe dan ook een slechts een 

ondersteunende functie, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich 

kunnen documenten niet de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas herstellen. De 

door u voorgelegde documenten doen derhalve geenszins afbreuk aan bovenstaande vaststellingen 

aangaande de ongeloofwaardigheid van de door ingeroepen asielmotieven. 

 

De vaststelling dat u manifest faalt in het afleggen van coherente en consistente verklaringen 

aangaande cruciale elementen in uw asielrelaas, bevestigt dat uw vermeende problemen met uw 

vermeende broer A.(...) A.(...) bedrieglijk zijn. U bent dan ook geenszins in staat uw persoonlijke vrees 

jegens A.(...) A.(...) op een overtuigende en geloofwaardige wijze te schetsen. Uw ongeloofwaardige 

verklaringen volstaan dan ook niet om in uw hoofde te besluiten tot toekenning van de 

vluchtelingenstatus.”. 

 

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad 

overgenomen. 

 

Verzoekende partij voert vooreerst aan dat de bijzondere procedurele steunmaatregelen die tijdens het 

persoonlijk onderhoud aan verzoekster werden geboden, ronduit inadequaat zijn om tegemoet te komen 

aan verzoeksters noden en niet te rijmen zijn met het advies dat werd gegeven in het medisch attest van 

30 november 2020. Verzoekende partij meent dat geen rekening werd gehouden met hetgeen in 

voormeld attest wordt aangegeven dat aan verzoekster proactief een pauze moet worden aangeboden 

om te voorkomen dat ze vastloopt. Daarnaast stelt verzoekende partij dat de verstrekte bijzondere 

procedurele maatregelen niet te rijmen zijn met de kenmerken van PTSS en depressie waaraan 

verzoekster lijdt. Zij verwijst hierbij naar en citeert uit studies/handboeken en het nieuwe psychologisch 

attest dat aan het verzoekschrift werd toegevoegd en waarin symptomen worden opgesomd die een 

impact zouden hebben op de capaciteit van verzoekster om gehoord te worden en om een consistent en 

gedetailleerd relaas uiteen te zetten. Verzoekende partij concludeert dat haar herinneringen aan de 

traumatiserende gebeurtenissen en andere persoonlijke gebeurtenissen zijn aangetast en dat ook milde 

tot matige beschadiging van het geheugen voor algemene informatie voorkomt bij personen met PTSS.  

 

In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, blijkt uit het administratief dossier dat bij de beoordeling 

van onderhavig verzoek om internationale bescherming afdoende rekening werd gehouden met de 

persoonlijke situatie en omstandigheden van verzoekende partij.  

Uit het geheel van de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat het persoonlijk onderhoud op 

normale, rustige en vlotte wijze is verlopen en dat hieruit geen noemenswaardige problemen of 

spanningen kunnen worden afgeleid. Verzoekster begreep de inhoud van de haar gestelde vragen goed 

en kon hierop concrete antwoorden formuleren. Als er een onduidelijkheid was, werd deze meteen 

uitgeklaard. Ze kreeg daarnaast uitgebreid de tijd om haar relaas te vertellen. Op geen enkel moment 
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stokte verzoekster of gaf ze aan dat het niet lukte om het persoonlijk onderhoud verder te zetten. Ook 

werd aan het begin van het persoonlijk onderhoud duidelijk aangegeven dat er na anderhalf uur sowieso 

een pauze was voorzien en dat als verzoekster eerder een pauze nodig had, ze dat altijd kon zeggen. 

Daarnaast werd benadrukt dat de protection officer weet dat een interview stressvol en emotioneel kan 

zijn en dat als verzoekster het moeilijk zou krijgen, ze steeds een paar minuten mocht nemen om tot rust 

te komen. Verzoekster gaf aan de protection officer te hebben begrepen en bedankte haar (Notities van 

het persoonlijk onderhoud, p. 3). Van 14u35 tot 15u02 werd er een pauze genomen. Na de pauze legde 

de protection officer uit dat het onderhoud nog een uur à anderhalf uur zou duren, dat er normaal geen 

pauze meer zou volgen maar herhaalde dat verzoekster het altijd mocht aangeven als ze toch nog een 

pauze zou willen. Verzoekster gaf opnieuw aan de protection officer te hebben begrepen en bedankte 

haar (Notities van het persoonlijk onderhoud, p.19-20). Op geen enkel moment vroeg verzoekster om 

een extra pauze. Op het einde van het persoonlijk onderhoud werd aan verzoekster en haar raadsman 

gevraagd of ze nog iets wilden toevoegen of opmerken. Verzoekster antwoordde dat ze alles had 

gezegd en haar raadsman zei geen opmerkingen te hebben (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 

29). Er werd tevens een kopie van de notities van het persoonlijk overgemaakt aan verzoekster en haar 

raadsman, maar er werden geen opmerkingen geformuleerd.  

De Raad is van oordeel dat uit de notities van het persoonlijk onderhoud niet blijkt dat verzoekster niet in 

staat zou zijn of op enige wijze gehinderd werd haar relaas uit de doeken te doen.  

 

Ook blijkt uit voormeld attest van 30 november 2020 niet dat het geheugen van de verzoekende partij op 

het ogenblik van haar onderhoud dermate was aangetast dat zij niet in staat was een coherent en 

consistent vluchtrelaas naar voor te brengen of zelfs een gehoor te ondergaan. In het attest werden 

immers slechts de volgende symptomen omschreven “hyperalertheid en angst, verstoring van de slaap, 

aanhoudende fysieke pijn, negatieve gemoedstoestand, significante lijdensdruk”. 

Met betrekking tot de “impact van het mevrouw haar toestand op het interview” werd enkel het volgende 

algemeen omschreven “Bovenop de normale gekende beperkingen van het menselijk geheugen krijgen 

we de extra beperking door de impact van chronische spanning en de permanente emotionele arousal. 

Deze emotionele arousal beperkt de toegang tot het geheugen” waarbij als advies werd gesteld om 

proactief een pauze aan te bieden, hetgeen kan voorkomen dat verzoekster vastloopt. Uit de notities 

van het persoonlijk onderhoud blijkt geenszins dat verzoekster enigszins is vastgelopen of niet in staat 

bleek verklaringen af te leggen. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat iedere asielzoeker bloot staat 

aan een zekere vorm van stress en spanning tijdens het onderhoud. Dit kan overigens op zich niet 

aantonen dat verzoekster emotioneel niet in staat zou zijn een coherent en consistent asielrelaas te 

brengen. Wat betreft het advies om proactief een pauze aan te bieden om te voorkomen dat verzoekster 

vastloopt, moet opnieuw worden herhaald dat het onderhoud vlot is verlopen en dat nergens uit blijkt dat 

zij is “vastgelopen”. Op geen enkel moment stokte verzoekster of gaf ze aan dat het niet lukte om het 

persoonlijk onderhoud verder te zetten. 

 

Dat verzoekende partij pas in haar verzoekschrift voor het eerst opwerpt dat er tijdens het persoonlijk 

onderhoud niet voldoende tegemoet werd gekomen aan haar haar noden, kan dan ook niet worden 

gevolgd. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, is de Raad van oordeel dat verzoekster 

passende steunmaatregelen heeft gekregen, dat haar rechten in het kader van onderhavige procedure 

werden gerespecteerd evenals dat zij kon voldoen aan haar verplichtingen. 

 

Verzoekende partij meent dat er in casu nood was aan een persoonlijk onderhoud door een protection 

officer gespecialiseerd in het verhoor van kwetsbare personen. Zij verwijst hierbij naar arresten van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van andere verzoekers aan wie deze steunmaatregel wel werd 

toegekend en kan niet begrijpen waarom verzoekster die een geattesteerde PTSS-diagnose kreeg, 

deze waarborg niet kreeg. 

 

Wat betreft het argument dat verzoekster diende te worden gehoord door een protection officer 

gespecialiseerd in het horen van kwetsbare personen, wordt opgemerkt dat artikel 3, § 2 van het 

Koninklijk Besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen als volgt luidt: “Binnen het Commissariaat-generaal wordt een 

kennis- en leercentrum opgericht dat aan de ambtenaren een basisopleiding en voortgezette vorming 

geeft betreffende ondermeer de toepassing van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende 

het statuut van de vluchtelingen, de Conventies betreffende de rechten van de mens, de Conventies 

betreffende de rechten van de mens die België binden evenals de andere beschermingsgronden die in 

de wet zijn voorzien. Hiertoe behoort een opleiding met betrekking tot het verhoren van verzoekers en 

interculturele communicatie, evenals een basisinformatie over de specifieke behoeften van de 

kwetsbare groepen.”  
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In beginsel moet dan aangenomen worden dat elke protection officer een relevante opleiding heeft 

genoten en over de nodige vaardigheden beschikt om een persoonlijk onderhoud in goede banen te 

leiden, zoals ook in casu. Het gegeven dat hiervan in onderhavige beslissing geen specifieke melding 

wordt gemaakt en zoals blijkt uit de aangehaalde arresten in andere beslissingen wel, doet hier geen 

afbreuk aan. Verzoekster toont overigens niet concreet aan dat er in onderhavig geval problemen zijn 

gerezen met betrekking tot de desbetreffende protection officer, derwijze dat haar procedurele rechten 

zouden geschonden zijn of dat dit van invloed zou kunnen geweest zijn op de bestreden beslissing. 

Een verwijzing naar rechtspraak van de Raad is hoe dan ook niet dienstig bij gebrek aan 

precedentenwerking.  

 

Voorts meent verzoekster dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden met de 

impact van het trauma op de beoordeling ten gronde. Zij wijst erop dat wanneer verzoekers eerdere 

vervolging of ernstige schade hebben aangetoond, het de taak van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen is om aan te tonen dat deze zich niet zal herhalen en dat ook een 

vaststelling van PTSS de omkering van de bewijslast in werking kan stellen. Zij verwijst hierbij naar 

rechtspraak van de Raad. Verzoekende partij stelt ter zake dat de psycholoog op basis van haar 

medische bevindingen een waarschijnlijkheidsoordeel over het causaal verband tussen de ingeroepen 

feiten van verzoekster en de vastgestelde stoornissen bevat, met name dat de symptomen zeer 

waarschijnlijk overeenkomen met de verklaringen van verzoekster over de oorsprong ervan. 

Verzoekende partij concludeert dat aldus is aangetoond dat verzoekster aan PTSS leidt wegens het 

ondergaan van de door haar beschreven traumatische gebeurtenissen en dat de bewijslast in casu bij 

de verwerende partij ligt om aan te tonen dat dit niet het geval is. 

Ook werpt verzoekende partij op dat de PTSS diagnose onvoldoende in rekening is genomen bij de 

geloofwaardigheidsbeoordeling. Zij verwijst ter zake naar het medisch attest van 25 januari 2021, dat zij 

bij het verzoekschrift voegt, waarin wordt gesteld dat haar psychische problemen zeer waarschijnlijk 

interfereren met een correcte geloofwaardigheidsbeoordeling op basis van consistentie en detaillering 

van het verhaal. Verzoekende partij benadrukt daarnaast dat er bij de beoordeling van het verzoek 

rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie van kwetsbaarheid van verzoekster, 

inclusief haar psychologische trauma’s. Zij herhaalt dat het trauma een bewijs is van het relaas en 

inconsistenties en vaagheden verklaart en meent dat de voorgelegde psychologische attesten niet naar 

behoren werden geïntegreerd in de beoordeling van de feiten en verklaringen waarop het verzoek is 

gebaseerd. Verzoekende partij verwijst ter zake naar het UNHCR rapport “Beyond Proof. Credibility 

Assessment in EU Asylum Systems” van 2013, naar het EASO rapport, “Evidence and credibility 

assessment in the context of the Common European. Asylum System” van 2018 en naar de EASO 

Practical Guide, “Evidence Assessment” van 2015. Zij stelt dat de EASO-normen en het UNHCR trauma 

een rol geven als factor die de geloofwaardigheidsbeoordeling kan verstoren en wijst erop dat nergens 

in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd over het verstorend effect van het trauma van 

verzoekster. Ten slotte werpt verzoekende partij nog op dat het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen handelt in strijd met eerdere en hogere rechtspraak van het Comité van 

de Verenigde Naties tegen Foltering en de Raad waarin tevens werd gesteld dat psychologische 

attesten een verklaring kunnen zijn voor inconsistente en gebrekkige verklaringen. 

 

In dit verband benadrukt de Raad dat psychologen vaststellingen kunnen doen met betrekking tot de 

psychische gezondheid van een patiënt. De vaststelling van een psycholoog die een persoon behandelt 

voor problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid, bevat een weergave van een bepaald ziektebeeld 

dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan. Een 

psycholoog is bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten evenwel 

afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt. Rekening houdend met 

hun bevindingen kunnen psychologen aldus vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen 

psychische aandoening, maar zij kunnen nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke 

omstandigheden schetsen waardoor de ingeroepen klachten ontstonden. 

Evenmin kan hieruit een exclusief causaal verband worden afgeleid. Een medisch-psychologisch attest 

geeft dan ook geen uitsluitsel over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld en volstaat op zich 

niet om de aangehaalde vervolgingsfeiten en de daaruit volgende vrees voor vervolging aannemelijk te 

maken. Zulk attest moet steeds worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de 

verzoeker hierover. Een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling dringt zich op, waarbij moet worden 

nagegaan of de aangehaalde vervolgingsfeiten door middel van geloofwaardige verklaringen in 

samenhang met de voorgelegde medisch-psychologische attesten voldoende aannemelijk worden 

gemaakt. Zoals hierboven reeds aangehaald kunnen de psychische problemen van verzoekster op zich 

haar vluchtrelaas niet aannemelijk maken. Psychologisch/medische attesten kunnen niet als 

alleenstaand worden gezien binnen een beschermingsverzoek maar maken deel uit van het geheel van 
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de elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming. Het gewicht 

dat hieraan wordt gegeven, moet worden bepaald binnen dit geheel. 

 

Zoals hierboven reeds aangegeven kan niet worden vastgesteld dat er enig probleem is gerezen tijdens 

het persoonlijk onderhoud van verzoekster. Uit de notities blijkt dat verzoekster de inhoud van de haar 

gestelde vragen goed begreep en hierop concrete antwoorden kon formuleren. Als er een 

onduidelijkheid was, werd deze ook meteen uitgeklaard. Op geen enkel moment stokte verzoekster of 

gaf ze aan dat het niet lukte om het persoonlijk onderhoud verder te zetten of dat bijkomende pauzes 

nodig waren.  

 

De Raad stelt vervolgens vast dat het eerste psychologisch attest van 30 november 2020 werd 

opgesteld na vijf gesprekken met verzoekster, zijnde vijf uur contact. Uit dit attest blijkt niet dat het 

geheugen van verzoekster dermate is aangetast dat zij niet in staat is een coherent en consistent 

vluchtrelaas naar voor te brengen of zelfs een gehoor te ondergaan. In het attest werden immers slechts 

de volgende symptomen omschreven “hyperalertheid en angst, verstoring van de slaap, aanhoudende 

fysieke pijn, negatieve gemoedstoestand, significante lijdensdruk”. Met betrekking tot de “impact van 

mevrouw haar toestand op het interview” werd enkel het volgende algemeen omschreven “Bovenop de 

normale gekende beperkingen van het menselijk geheugen krijgen we de extra beperking door de 

impact van chronische spanning en de permanente emotionele arousal. Deze emotionele arousal 

beperkt de toegang tot het geheugen” waarbij als advies werd gesteld om proactief een pauze aan te 

bieden, hetgeen kan voorkomen dat verzoekster vastloopt.  

 

Hieruit blijkt, na vijf uur gesprek met verzoekster, niet dat zij kampt met geheugenverlies, verdringing 

en/of concentratieproblemen. Waar er algemeen melding wordt gemaakt van spanning en emotionele 

arousal, wordt opgemerkt dat iedere asielzoeker bloot staat aan een zekere vorm van stress en 

spanning tijdens het onderhoud. Dit kan overigens op zich niet aantonen dat verzoekster emotioneel niet 

in staat zou zijn een coherent en consistent asielrelaas te brengen. Overigens wordt er als advies enkel 

meegegeven om proactief een pauze aan te bieden om te voorkomen dat zij vastloopt. Zoals hoger 

aangehaald is het onderhoud vlot verlopen en blijkt nergens uit dat zij is “vastgelopen”. 

 

Verzoekster gaf tijdens het onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen zelfs aan dat er naast de problemen die in het eerste verslag van de psycholoog staan, geen 

andere problemen zijn en stelt zelfs dat de sessies bij de psycholoog haar helpen en dat het beter gaat 

ten opzichte van eerder (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). 

 

Daarnaast stelt de Raad vast dat het niet-ondertekende psychologisch verslag dat aan het 

verzoekschrift is toegevoegd dateert van 25 januari 2021 en dat er tot op dat moment 7 gesprekken zijn 

doorgegaan met verzoekster van in totaal 7 uur. Hieruit blijkt dat verzoekster na de opmaak van het 

verslag van 30 november 2020 nog twee bijkomende gesprekken had met de psycholoog.  

 

Vooreerst wordt opgemerkt dat uit dit attest duidelijk blijkt dat de in het attest aangehaalde 

vluchtredenen en symptomen louter en alleen gebaseerd zijn op de gesprekken met verzoekster. 

Verzoekster gaf daarbij als vluchtmotieven te kennen dat zij na het wegvallen van haar ouders door haar 

oudere broer bedreigd werd en mishandeld en zij door hem rattenvergif in haar ogen kreeg. 

 

Hier moet vooreerst worden aangestipt dat uit een psychologisch attest niet zomaar kan worden afgeleid 

dat het vluchtrelaas op waarheid zou berusten wanneer een psycholoog zich voor de gesuggereerde 

oorzaak van de problematiek louter en alleen baseert op de verklaringen van verzoekster. Bovendien 

wordt er in dit verslag enkel van de “waarschijnlijkheid” gesproken dat de symptomen overeenkomen 

met de verklaringen van verzoekster over de oorsprong ervan. Zoals hoger reeds werd gesteld kunnen 

psychologen aldus vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen psychische aandoening, 

maar kunnen zij nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waardoor 

de ingeroepen klachten ontstonden. 

 

De Raad stelt vast dat de aangehaalde symptomen in dit verslag dezelfde zijn als de symptomen zoals 

vermeld in het eerdere verslag, maar dat hieraan nog een symptoom wordt toegevoegd namelijk “het 

vermijden of pogingen tot vermijden van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens over, of sterk 

samenhangend met de psychotraumatische gebeurtenissen”. Verder wordt er geoordeeld dat deze 

vermijdingsdrang van de pijnlijke herinneringen aan haar familie hetgeen gespecifieerd wordt als “zowel 

het overlijden van haar ouders, de mishandelingen door haar broer als de positieve ervaringen” een 

impact kan hebben op de capaciteit om gehoord te worden en wordt opnieuw het advies gegeven om 
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haar proactief een pauze aan te bieden om te voorkomen dat zij vastloopt. Wat verder in dit verslag 

wordt dan weer gesteld dat verzoeksters herinneringen rond de traumatische gebeurtenis ernstig zijn 

verstoord en zij niet in staat is om een gedetailleerd en doorvoeld relaas te doen van de traumatische 

ervaringen en wordt er opnieuw gewezen op de beperkingen van het geheugen en de impact van 

chronische spanning en emotionele arousal. 

 

Zonder afbreuk te willen doen aan de expertise van de psycholoog, acht de Raad het alleszins 

opmerkelijk dat deze in het eerste verslag, na vijf gesprekken en vijf uur contact met verzoekster, geen 

vaststellingen deed met betrekking tot de vermijdingsdrang van verzoekster, noch omrent een ernstige 

verstoring van haar geheugen waardoor zij niet in staat zou zijn om gedetailleerde en doorleefde 

verklaringen af te leggen van de traumatische ervaringen. Nu, na slechts twee bijkomende gesprekken 

van een uur, meent de psycholoog dat verzoeksters herinneringen ernstig zijn verstoord en dat zij zelfs 

niet in staat is om een gedetailleerd en doorvoeld relaas te doen van haar traumatische ervaringen, 

terwijl het advies eerder nog luidde dat verzoekster enkel proactief een pauze moet worden aangeboden 

om te voorkomen dat zij niet vastloopt, hetgeen overigens opnieuw herhaald wordt in dit tweede 

psychologische verslag. 

 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de gedane vaststellingen die de ongeloofwaardigheid 

van het asielrelaas aantonen niet onmiddellijk betrekking hebben op de specifieke traumatische 

ervaringen die verzoekster tijdens haar gesprekken met de psycholoog heeft laten kennen, namelijk de 

bedreiging en mishandeling van haar oudere broer en het rattenvergif dat zij door hem in haar ogen 

kreeg.  

 

In de bestreden beslissing werd immers vastgesteld dat verzoekster volhardt in haar minderjarige 

leeftijd, hoewel na leeftijdsonderzoek haar werkelijke leeftijd heel wat hoger werd vastgesteld dan deze 

die zij blijft voorhouden, hetgeen haar algemene geloofwaardigheid ondermijnt; dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich vragen stelt bij het overlijden van verzoeksters 

ouders; dat de medische stukken van haar broer geen familieband met verzoekster bevestigen; dat 

verzoekster vage en incoherente verklaringen aflegde aangaande de verblijfplaats van haar oudste 

broer; dat verzoekster, noch haar familie vóór het beweerde gedwongen huwelijk ooit hebben 

geprobeerd om voor de problemen met haar oudste broer via de Ismaeli raad of de dorpsoudsten tot 

een oplossing te komen, hoewel deze problemen al dateerden van voor het overlijden van verzoeksters 

moeder; dat verzoekster lacunaire, weinig doorleefde en tegenstrijdige verklaringen aflegde aangaande 

haar beweerde gedwongen huwelijk; dat verzoekster haar bewering dat zij als Afghaanse vrouw niet 

naar buiten mocht gaan, niet overeenstemt met haar verklaring samen met haar neef aan moederskant 

naar Puli Khumri en Kabul te zijn gereisd om er te praten met de Ismaeli raad; dat zij incoherente en 

vage verklaringen aflegde omtrent het bezoek aan en de brief van de Ismaeli raad en de reden waarom 

ze niet met de brief naar de politie is gegaan en dat zij vage en incoherente verklaringen aflegde over 

het bekomen van de door haar neergelegde (kopieën van) documenten. 

 

Bij de psycholoog sprak verzoekster overigens niet over de feiten rond het gedwongen huwelijk, die zij 

eveneens op vlotte wijze uit de doeken deed op de Dienst Vreemdelingenzaken (Vragenlijst, vraag 3.5). 

 

De verzoekende partij laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het 

beweerde trauma haar concrete verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont zij aan dat of op 

welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.  

 

Het enkele gegeven dat verzoekster aan PTSD lijdt, maakt nog niet dat haar verklaringen geloofwaardig 

zijn, kan de ongeloofwaardigheid van het vluchtrelaas niet herstellen en sluit evenmin uit dat er andere 

oorzaken kunnen zijn voor haar psychologische problemen. Uit deze attesten kan geen objectief en 

exclusief causaal verband worden afgeleid tussen verzoekers psychische problemen en de 

aangehaalde vervolgingsfeiten. 

 

Gelet op wat voorafgaat meent de Raad dat de voorgelegde attesten niet volstaan om de gedane 

vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen.  

 

De theoretische uiteenzetting over psychologische problemen onder verwijzing naar handboeken, 

studies, richtlijnen en rechtspraak zijn niet bij machte hier afbreuk aan te doen. Elk verzoek om 

internationale bescherming dient immers individueel te worden beoordeeld. 
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Noch uit de voorgelegde attesten noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan echter blijken 

dat de door verzoekster voorgehouden psychologische problemen van die aard zijn om een negatieve 

invloed te hebben gehad op de behandeling van haar verzoek om internationale bescherming. 

Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat haar geestelijke toestand haar ervan zou weerhouden 

hebben volwaardige verklaringen af te leggen zodat de gedane vaststellingen onverkort gehandhaafd 

blijven. 

 

Wat betreft het leeftijdsonderzoek, geeft verzoekster aan dat ze verwees naar de geboortedatum op 

haar taskara daar ze zelf niet beter wist. Ze benadrukt dat ze haar verhaal heeft verteld alsof ze 

zeventien jaar is, ook al is dat volgens de medische testen niet correct. Uit de notities van het 

persoonlijk onderhoud en de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verzoekster tijdens het persoonlijk 

onderhoud vasthield aan haar minderjarigheid. Zelfs na confrontatie met de resultaten van het 

leeftijdsonderzoek, antwoordde ze zeventien jaar te zijn, een aantal maanden voor haar zeventiende 

verjaardag in België te zijn toegekomen en haar echte leeftijd te hebben opgegeven (Notities van het 

persoonlijk onderhoud, p. 5). Dat verzoekster nu stelt dat ze niet beter wist, is niet meer dan een post 

factum verklaring die haar eerdere verklaringen en houding niet kan vergoelijken.  

 

Met het verweer dat het verwijt van de verwerende partij dat zij haar taskara waarschijnlijk heeft 

vervalst, ingaat tegen de bewijswaarde van documenten, gaat verzoekster volstrekt voorbij aan de 

specifieke vaststellingen met betrekking tot de door haar gebezigde taskara. Zo werd vastgesteld dat 

het louter een kopie van ondermaatse kwaliteit betreft die wegens de manipuleerbaarheid door middel 

van allerhande knip- en plakwerk bewijswaarde ontbeert en dat uit de informatie in het administratief 

dossier blijkt dat omwille van de hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten gemakkelijk (al 

dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn. De verwerende partij kan dan ook terecht oordelen dat de 

taskara op zich niet van dien aard is om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van verzoeksters leeftijd. Verzoekster brengt geen enkel concreet element aan dat 

de gedane vaststellingen in een ander daglicht zou kunnen stellen.  

 

Wat de verwijzing naar het Singh arrest betreft, wordt vastgesteld dat verzoekster geen document 

bijbrengt afkomstig van het UNHCR of van enige gezaghebbende organisatie waarin haar nationaliteit 

en/of problemen worden bevestigd. De verwijzing naar het ‘Singh-arrest’ is aldus niet dienstig.  

 

Het argument dat de motivering omtrent het overlijden van haar ouders geen steek houdt, volstaat niet 

om de desbetreffende motieven te weerleggen. Aangezien verzoekster zelf aangaf dat haar beide 

ouders zijn overleden en dat na het overlijden van haar moeder, toen zij elf of twaalf jaar oud was, haar 

oudste broer de verantwoordelijkheid over haar nam (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8), kon 

terecht worden vastgesteld dat deze verklaringen niet in overeenstemming zijn met de vaststellingen 

van het leeftijdsonderzoek. 

 

Ook waar verzoekster stelt dat zij documenten met betrekking tot haar broer neerlegde, doet zij geen 

afbreuk aan de concrete vaststellingen met betrekking tot deze documenten in de bestreden beslissing.  

 

Wat betreft de verblijfplaats van haar broer houdt verzoekster vast aan haar verklaringen en verwijt zij 

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat zij niet voldoende hebben 

doorgevraagd. Verzoekster doet hiermee geen afbreuk aan de gedane vaststelling dat zijn niet nader 

kan duiden waar haar broer verbleef. Aangezien haar verzoek om internationale bescherming 

hoofdzakelijk gebaseerd is op haar vrees voor haar broer, kon wel degelijk worden verwacht dat zij 

concrete en duidelijke verklaringen kan afleggen omtrent diens verblijfplaats.  

 

Waar verzoekster vervolgens aangeeft dat de problemen voor het overlijden van haar moeder nog niet 

zo heftig waren en haar moeder als vrouw niet veel kon beginnen, gaat zij volstrekt voorbij aan de 

specifieke vaststellingen desbetreffend in de bestreden beslissing. Zo werd vastgesteld dat verzoekster 

er niet in slaagt een valabel antwoord te geven op de vraag waarom zij of haar familie geen poging 

hebben ondernomen om de problemen op te lossen door middel van de stamoudsten of de Ismaeli raad 

gezien de problemen reeds enige tijd bezig waren te meer verzoeksters andere broer bij de ANP werkte. 

Verzoekster kan dan ook niet overtuigen met louter te verwijzen naar het gegeven dat de problemen 

voor het overlijden van haar moeder nog niet zo heftig waren en haar moeder als vrouw niet veel kon 

beginnen. 
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De verwijzing naar haar psychologische problemen zoals blijkt uit de vermelde attesten kan evenmin 

volstaan om verzoeksters verklaringen met betrekking tot haar gedwongen huwelijk te verklaren of te 

verschonen. Desbetreffend wordt verwezen naar wat hoger werd gesteld.  

 

Voor zover zij aangeeft dat zij desbetreffend met geheugenproblemen kampt, blijkt verzoekster wel 

degelijk in staat te zijn te verklaren dat haar toekomstige echtgenoot een slecht persoon is, een gokker 

is, vrouw en kinderen heeft en zelfs de namen hiervan kent om vervolgens niet te weten wat zijn 

achternaam is of tot welke stam hij behoort niettegenstaande hij van en in hetzelfde dorp afkomstig en 

woonachtig is. Bovendien kon worden vastgesteld dat verzoekster er wel degelijk in slaagt over dit 

gedwongen huwelijk verklaringen af te leggen, maar blijken deze meermaals tegenstrijdig te zijn. Het is 

niet aannemelijk dat zij niet kan duiden of zij al dan niet door haar broer zelf op de hoogte werd gebracht 

van dit gedwongen huwelijk. Ook de vaststelling dat zij niet kan aangeven wanneer het huwelijk zou 

worden voltrokken en wanneer zijn broer haar juist verloren heeft in het kaartspel, is niet aannemelijk te 

meer haar broer haar nog gezegd had haar klaar te maken voor het huwelijk en zij nog een tiental 

dagen verbleef voor haar vertrek. Het verweer dat haar onwetendheid omtrent de dag waarop het 

huwelijk zich zou voltrekken logisch te verklaren is doordat zij voor het huwelijk is vertrokken, en de 

algemene argumentatie dat zij een vrouw was die hoofdzakelijk binnen bleef en nog niet getrouwd was 

kan niet volstaan om de gedane vaststellingen te verklaren of te verschonen.  

Dergelijk verweer staat immers in schril contrast met verzoeksters gedrag ter plaatse, gezien zij 

verklaarde enkele dagen nadien met haar maternale neef naar Kabul te zijn geweest om te spreken met 

de Ismaeli raad en zelfs haar broer confronteerde met de brief van deze raad. Ook het argument dat het 

als getraumatiseerde onmogelijk is om informatie te verkrijgen van een drugsverslaafde, kan niet 

overtuigen, gezien zij andere bronnen kon hebben geraadpleegd zoals haar andere broer, maternale 

neef en oom.  

 

Waar verzoekster thans aangeeft dat zij de brief nooit heeft overhandigd aan de politie, maar dat haar 

neef er wel mee naar de politie is gegaan en dat de politie heeft gezegd dat zij haar broer bij hen 

moesten brengen terwijl zij op dat moment niet wisten waar haar broer was, beperkt zij zich tot post 

factum verklaringen, gezien zij nooit eerder heeft aangegeven dat haar neef naar de politie is gegaan. 

Verzoekster stelde zelfs dat als zij met de politie hierover zou hebben gesproken, zij met haar broer 

zouden spreken die haar de volgende dag zou hebben gedood. Zij voegt er nog aan toe dat de politie 

haar “niet kon helpen, nooit” ( Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 26).  

 

Verzoekster herhaalt vervolgens slechts haar verklaringen met betrekking tot het bekomen van 

documenten, doch kan hiermee geen afbreuk doen aan de pertinente vaststellingen desbetreffend in de 

bestreden beslissing.  

 

Ter terechtzitting stelt verzoekster dat zij de Raad in januari 2021 per aangetekende zending een 

aanvullende nota bezorgde. De Raad kon echter geen aangetekende zending in het dossier 

terugvinden. Evenmin werd er door verzoekster het verzendingsbewijs van deze aangetekende zending 

neergelegd. Hoe dan ook legt verzoekster deze aanvullende nota alsnog neer tijdens de terechtzitting. 

In deze aanvullende nota wordt gesteld dat zij inmiddels in het bezit is gekomen van haar originele 

taskara en dat een fotokopie ervan in bijlage wordt gevoegd. Daarnaast bevat de aanvullende nota naar 

eigen zeggen een fotokopie van het paspoort van verzoekers broer, alsmede een brief en de enveloppe 

waarin deze documenten naar haar toe zijn gestuurd.  

 

Ook wordt er ter zitting door verzoekster een tweede aanvullende nota neergelegd. Deze bevat de 

beëdigde vertaling van verzoeksters taskara alsmede een beëdigde vertaling van de eerder 

neergelegde brief. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster opnieuw slechts een fotokopie neerlegt van haar taskara. De gedane 

vaststellingen desbetreffend blijven dan ook overeind. Hoewel wordt gesteld dat zij thans in het bezit is 

van de originele taskara, wordt deze niet neergelegd noch getoond. De vertaling van de taskara werpt 

hier evenmin een ander licht op. Uit het leeftijdsonderzoek is gebleken dat verzoekster op 27 maart 

2020 een leeftijd heeft van 21,7 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar. Met het louter vasthouden 

aan eigen verklaringen en de neergelegde fotokopie van de taskara weerlegt noch verklaart zij de 

gedane vaststellingen. 

 

Wat betreft de neergelegde fotokopie van het paspoort van verzoeksters broer, wordt opgemerkt dat dit 

een zeer slecht leesbare fotokopie is van twee bladzijden uit een paspoort, waaraan evenmin 

bewijswaarde kan worden verleend gezien deze gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren is. De 
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neergelegde bladzijden bevatten hoe dan ook geen informatie omtrent de familie of het gezin, waardoor 

deze twee bladzijden uit een paspoort niet kunnen volstaan om de gevraagde familieband aan te tonen.  

 

Wat betreft de neergelegde brief stelt de Raad vast dat deze reeds in het administratief dossier zit en 

vertaald werd. De door verzoekster per aanvullende nota neergelegde vertaling stemt overigens 

overeen met de vertaling aanwezig in het administratief dossier. Verzoekster slaagt er dan ook niet in op 

enigerlei wijze afbreuk te doen aan de gedane concrete vaststellingen met betrekking tot deze brief in 

de bestreden beslissing. Bovendien stelt de Raad vast dat dit opnieuw een fotokopie betreft waardoor 

het bewijswaarde ontbeert en is het op zich niet van die aard om afbreuk te doen aan de eerder 

vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeksters relaas. 

 

De enveloppe die verzoekster neerlegt, toont enkel aan dat zij post ontvangt vanuit Afghanistan, doch 

kan niet volstaan om de voorgaande vaststellingen in een ander daglicht te stellen.  

 

Het geheel aan documenten en verzoeksters verklaringen in acht genomen en bekeken in hun 

onderlinge samenhang, besluit de Raad dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoekster een 

gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel risico op ernstige schade.  

 

Gelet op het voorgaande toont verzoekster niet aan dat zij vroeger reeds vervolgd is geweest of 

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve kan zij zich te dezen niet dienstig beroepen op de 

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde 

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.5. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op 

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen 

dienaangaande. Verzoekster toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat zij in aanmerking komt 

voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van 

de Vreemdelingenwet.  

 

2.6. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, 

oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier 

dat er voor burgers in de provincie Baghlan actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de bestreden beslissing terecht 

als volgt: 

 

“Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een 

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate 

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid 

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de 

algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond 

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. 

 

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport UNHCR Eligibility 

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan 

van 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of 

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 

(beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/ 

sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-

guidance) in rekening genomen. 

 

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de 

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient 

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, 

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van 

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare 

informatie over de situatie in Afghanistan. 

 

UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan 

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele 

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de 

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende 

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van 

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld, 

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde 

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt 

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het 

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. 

 

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie, 

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In 

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan 

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening 

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de 

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de 

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; 

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten. 

 

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde 

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met 

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele 

nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de 

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende 

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen. 

 

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt 

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het 

conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te 

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, 

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en 

wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, 

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers 

om hun woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een 

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist 

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse 

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt 

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De 

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk 

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin 

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke 

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld 

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 39). Tot 

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat 

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk 

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie. 
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Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in de 

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden staan 

immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden tracht te 

voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten. In het 

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de 

reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de 

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 

 

Het gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in 

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het 

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in 

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen. 

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden 

van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, 

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die 

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in 

een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te 

houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers 

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen. 

 

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de 

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u 

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de provincie Baghlan te worden beoordeeld. 

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report : 

Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-54 en 79-89, beschikbaar op https:// 

www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.p

df en https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in 

Afghanistan te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie Baghlan behoort tot de 

noordoostelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan 

bekendstaat als een economisch knooppunt dat verbonden is met acht andere provincies via de Kabul-

North Highway, de belangrijkste doorvoerroute tussen Kabul en het noorden van het land. 

 

Baghlan wordt bestempeld als een provincie waar de taliban prominent aanwezig is. De 

veiligheidssituatie wordt er grotendeels bepaald door de militaire operaties van de opstandelingen en de 

anti-terreuroperaties van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er 

plaatsvinden is doelgericht van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van gewapende 

confrontaties tussen de taliban en Afghaanse veiligheidsdiensten. De meerderheid van die confrontaties 

waren aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten of op hun faciliteiten, 

zoals controleposten, militaire basissen, hoofdkwartieren of konvooien. Baghlan was één van de 

provincies in het noordoosten waar de veiligheidstroepen zich in 2019 op richtten. Er wordt melding 

gemaakt van operaties en aanvallen van Afghaanse veiligheidstroepen tegen AGE’s die geleid hebben 

tot de herovering van dorpen in bepaalde districten van Baghlan. Sommige van deze operaties werden 

ondersteund door luchtaanvallen. Meer dan de helft van de gevallen van ‘explosions/remote violence’ 

waren incidenten waarbij de AGE’s bermbommen of IED's of magnetische bommen gebruikten om de 

veiligheidstroepen te treffen. Meer dan een derde van dit soort incidenten waren lucht-/droneaanvallen, 

meestal uitgevoerd door Afghaanse strijdkrachten. Er werd een gering aantal raket- en mortieraanvallen 

gemeld. Tot slot blijkt intern ontheemden in de provincie hun toevlucht voornamelijk binnen de provincie 

zoeken. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan ruw geschat 1 014 000 inwoners heeft en 

dat er in 2019 in de gehele provincie 349 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 

werden er tussen 25 en 75 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 

tot 30 juni 2020 444 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie 

Baghlan in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met 

het aantal burgers. 

 

De provincie Baghlan werd in de EASO Guidance Note van juni 2019 bestempeld als een provincie 

waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/EASO_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op 

ernstige schade zou lopen. 

 

Met andere woorden, de provincie Baghlan is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld 

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld 

worden indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn 

persoonlijke omstandigheden. Een verzoeker dient derhalve individuele elementen aan te brengen. De 

Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde 

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de 

provincie Baghlan willekeurig geweld kent, doch dat er niet kan gesteld worden dat de veiligheidssituatie 

er sinds de publicatie van de EASO Guidance Note zodanig is gewijzigd dat er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid 

aldaar een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn 

leven of zijn persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht 

geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt. 

 

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Baghlan in uw hoofde dermate verhogen dat er 

moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Baghlan een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van uw leven of persoon. 

 

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het 

willekeurig geweld te Baghlan en hierbij verwijst naar uw psychische moeilijkheden dient opgemerkt te 

worden dat dit element niet bestempeld kan worden als een persoonlijke omstandigheid die tot gevolg 

heeft dat u, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt het slachtoffer te worden 

van willekeurig geweld. Het door u neergelegde psychologische verslag waarbij werd vermeld dat u een 

posttraumatische stress-stoornis vertoont toont niet aan dat er in uw hoofde een persoonlijke 

omstandigheid bestaat die tot gevolg heeft dat u, in vergelijking met een andere persoon, een verhoogd 

risico loopt het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Uit de door u neergelegde stukken blijkt 

niet dat u zich in een dermate psychische gesteldheid bevindt waardoor u in vergelijking met een ander 

persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. U toont ook zelf 

niet aan dat u omwille van de elementen aangehaald in het neergelegde psychologisch verslag, een 

verhoogd risico zou lopen. U laat immers na te duiden waarom deze vaststellingen omtrent uw 

psychologische toestand omstandigheden zijn die het risico om het slachtoffer worden van willekeurig 

geweld verhogen. De blote bewering dat u minder zou kunnen instaan voor uw eigen veiligheid wordt 

geenszins geconcretiseerd en aldus wordt geen verhoogd risico in uw hoofde, in vergelijking met enig 

ander persoon, in het kader van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet aangetoond.”. 

 

Verzoekster betwist deze vaststellingen, die worden bevestigd in de informatie die werd toegevoegd aan 

de aanvullende nota van de verwerende partij, niet.  

 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoekster, gelet op wat voorafgaat, geen persoonlijke 

omstandigheden aantoont die in haar hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, 

c), van de Vreemdelingenwet verhogen. Ook uit de door haar neergelegde psychologische attesten blijkt 

niet dat zij zich in een dermate psychische gesteldheid bevindt waardoor zij in vergelijking met een 

ander persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. 

 

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan 

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar de provincie Kabul een reëel risico zou lopen op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet. 

 

2.7. Verzoekster vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat 

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van 

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële 

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak 

terug te zenden naar de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  C. DIGNEF 

 


