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 nr. 254 239 van 10 mei 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VAN LAETHEM 

Ter Pannestraat 1 

8000 BRUGGE 

 

  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 19 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 advocaat C. GYSELS, die loco advocaat P. VAN LAETHEM verschijnt 

voor de verzoekende partij, 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 over de Afghaanse nationaliteit te beschikken. U bent afkomstig uit Madkhel, een dorp 

gelegen in het Sabari district van de Khost provincie. U woonde er met uw vrouw en kind alsook uw 

moeder. U heeft de Pashtun-etniciteit en bent een soennitisch moslim. U ging tot de vijfde graad naar 

school en werkte erna als vervoerder. U was daarnaast ook actief in de voedingssector. U heeft uw 

gehele leven in Madkhel gewoond, een regio waar de taliban er een grote aanwezigheid op nahielden. 

U was werkzaam in de bazaar van het stadscentrum, niet ver van uw eigen dorp gelegen. U verkocht er 

rode bonen. Op een bepaald moment ontdekte de overheidstroepen een bom in het centrum van de 
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bazaar. Ze maakten de bom onklaar en verwijderden het explosief. Diezelfde dag toen u terugkeerde 

naar huis, werd u tegengehouden door de taliban. Ze beschuldigden u van informatie te hebben 

doorgespeeld aan de overheid, waardoor de bom werd verwijderd. Als boetedoening diende u een wit 

product te mengen onder uw rode bonen, om het daarna door te verkopen aan de soldaten die 

langskwamen. U werd vrijgelaten en ging naar huis, waar u alles vertelde tegen uw moeder. U stopte 

hierna met uw werk uit angst voor de taliban. De taliban lieten u echter niet met rust. Ze kwamen naar 

uw huis en begonnen het te beschieten. U kon maar net ontsnappen. In het spervuur, werd uw buurman 

doodgeschoten en geraakte er een andere gewond. Acht dagen hierna kwamen de taliban nogmaals 

langs. Ditmaal gooiden ze een granaat in uw woonst. Uw vrouw en moeder werden geraakt. De wonde 

van uw vrouw kostte haar een oog. Hierna ging u naar uw oom langs moederzijde. U bleef er nog een 

maand lang. Hierna ging u naar het huis van uw schoonvader, waar u nog twee maanden verbleef. Uw 

schoonvader werd echter bedreigd, hij diende u te overhandigen aan de taliban. Hierna ging u naar de 

zus van uw schoonvader waar u nog tweeëneenhalve maand bleef vooraleer te vertrekken uit 

Afghanistan. U verliet het land via Pakistan om daarna via Iran Turkije te bereiken. Hierna maakte u de 

oversteek naar Griekenland, waarna u verder reisde naar Bulgarije. U reisde verder naar Servië om via 

onbekende landen Duitsland te bereiken, waarna u uiteindelijk in België arriveerde. U diende een 

verzoek om internationale bescherming in op 31 oktober 2019. 

 

Ter staving van uw verzoek legt u uw taskara neer, het paspoort van uw vrouw, de taskara van uw 

vader en enkele foto’s van uw vrouw. Daarnaast legt u ook enkele medische attesten neer die u 

verkreeg in België met betrekking tot uw maag- en huidproblemen alsook een bevestiging van uw 

afspraak bij een psychiater hier. 

 

B. Motivering 

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst 

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere 

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke 

steunmaatregelen rechtvaardigt. 

 

Wat betreft de vaststelling dat u aan psychologische problemen zou lijden, dient te worden vastgesteld 

dat u nog steeds bij machte bent om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure 

deel te nemen. 

 

Tijdens het persoonlijk onderhoud werd door u ook geen melding gemaakt van ongemakken. Ook het 

CGVS kon dergelijke noden niet vaststellen in uw hoofde tijdens het persoonlijk onderhoud op 29 

oktober 2020. Het persoonlijk onderhoud verliep in normale omstandigheden. 

 

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 de 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. 

 

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 art.1, par. 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. Verder wordt er ook vastgesteld dat er geen sprake is van een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 

§ 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet, waardoor u evenmin de status van subsidiaire 

bescherming kan worden toegekend. 

 

U beweert dat u bij terugkeer naar Afghanistan zal worden vervolgd door de taliban. Incoherenties en 

onwaarschijnlijkheden maken dat hier geen enkel geloof aan kan worden gehecht. 

 

Vooreerst zijn uw verklaringen omtrent uw ad hoc inlijving door de taliban geheel ongeloofwaardig. U 

stelt dat na een mislukte bomaanslag in het centrum van de bazaar, u op de terugweg naar huis werd 
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tegengehouden door taliban die u beschuldigden van verraad (CGVS p. 14,17,18). Het is echter geheel 

onduidelijk waarom de taliban juist u viseerden. De bom die later werd onklaar gemaakt door de 

overheid, lag immers pal in het midden van de bazaar waar uw winkel was (CGVS p. 14). Uw winkel 

werd echter geflankeerd door een resem aan andere winkels (CGVS p. 13,16,17). Er waren zelfs nog tal 

van andere winkels dichterbij de locatie van de bom dan uw eigen winkeltje (CGVS p. 16,17). U was 

aldus één van de vele winkeliers rondom de locatie van de bom. Desondanks dit gegeven, werd u als 

enigste winkelier tegengehouden door de taliban. Gevraagd naar de reden waarom de taliban juist u 

eruit pikten, bekent u geen enkel idee te hebben (CGVS p. 18). De beweegredenen van de taliban zijn 

op dit punt dus een compleet mysterie. Uw schets van de mannen die u tegenhielden is daarbij ook 

bijzonder oppervlakkig. De oppervlakkige beschrijving van taliban-strijders ‘met een doek rond het 

hoofd, gemaskerd en met een geweer, met een bandolier en laarzen’, is dermate stereotiep dat ze doet 

twijfelen aan de waarachtigheid van uw verklaringen. U verklaart hierbij dat deze talibs van uw dorp 

waren, maar u kon dit onmogelijk weten gezien u hun identiteit niet kon ontdekken (CGVS p. 18). 

Bovendien werd u op amper negen minuten ver van het stadscentrum tegengehouden door de taliban 

(CGVS p. 17). Dit terwijl u verklaart dat er in het centrum veiligheidstroepen waren gestationeerd, beide 

politie en het Afghaans nationaal leger (CGVS p. 11). Het zou van een bijzondere onvoorzichtigheid in 

hoofde van de taliban getuigen, indien ze zo nabij die overheidsaanwezigheid auto’s tegenhielden. De 

overheidstroepen zouden immers meteen kunnen reageren en de taliban aanvallen. Gezien de taliban 

een van de meeste geprofessionaliseerde paramilitaire groepering is, met decennialange ervaring in het 

bestrijden van de overheid in Afghanistan, zou men een grote mate van voorzichtigheid verwachten in 

hun doen en laten. Het is aldus weinig geloofwaardig dat de taliban u zo dicht bij het districtshuis 

oppakten. Verder verklaart u dat de taliban eisten dat u een opdracht voor hen uitvoerde (CGVS p. 

14,15,18,19). U diende een poeder in uw rode bonen te draaien om deze vervolgens aan de 

overheidstroepen te serveren. Deze ad-hoc rekrutering is echter bijzonder ongeloofwaardig. Uit 

objectieve informatie blijkt immers dat gedwongen rekrutering door de taliban een uiterst zeldzaam 

fenomeen is (zie info toegevoegd aan blauwe map). Daarbij konden de taliban allerminst rekenen op uw 

medewerking. U had geen enkele band met de groepering en was een gewone winkelier. Van u kon er 

dus allerminst loyauteit worden verwacht. Temeer daar de taliban u initieel beschuldigden van verraad. 

De bewering dat men u meteen zou inlijven om de overheidstroepen te vergiftigen kan aldus op weinig 

bijval rekenen. Bovendien kon u vrijwel iedereen van de bazaar vergiftigen. De taliban gaven u immers 

geen enkele verdere instructie met betrekking tot de eigenlijke toediening van het vergif (CGVS p. 

18,19). U moest het gewoon aan de overheid serveren. Echter, als u het door de bonen had gedraaid 

dan was heel uw voorraad vergiftigd. Iedereen die een portie bonen bestelde, overheid of niet, had 

vergiftigd geweest. Deze bijzonder ondoordachte aanslag van de taliban getuigt wederom van een 

merkwaardige onbezonnenheid. Hetgeen bezwaarlijk in de lijn ligt met de gedragingen van een 

paramilitaire organisatie zoals de taliban (zie supra). 

 

Aan uw daaropvolgende vervolging kan er ook geen geloof worden gehecht. Tien dagen nadat u uw 

opdracht kreeg, vielen de taliban u aan. Ze beschoten u. Tijdens dit incident stierf uw buurman (CGVS 

p. 15,19,20). Vooreerst ging er opmerkelijk veel tijd voorbij eer de taliban u kwamen zoeken. Het was 

pas na tien dagen dat de taliban u aanvielen. Tegelijkertijd verklaart u dat de taliban van uw dorp waren 

en wisten wie u was (CGVS p.18). Men zou verwachten dat de taliban u meteen zouden zoeken, u 

kwam gewoonweg niet meer op uw werk opdagen en men kon u zeer gemakkelijk vinden (CGVS p. 19). 

Daarbij wisten de taliban u meteen te vatten toen de bom onklaar werd gemaakt door de overheid en ze 

u beschuldigden van verraad (CGVS p. 17). Door de bonen niet te vergiftigen, had uw opdracht verzaakt 

en de taliban aldus nogmaals verraden. Desondanks uw verraad en het feit dat uw identiteit bekend was 

met de taliban, die bovendien in uw dorp woonden, bleven de represailles wel zeer lang uit (CGVS p. 

10). Indien u werkelijk werd gezocht door de taliban, dan hadden ze u eerder aangevallen. 

 

Bij de eerst aanval door de taliban, kon u op miraculeuze wijze ontsnappen. U liep een huis binnen en 

bleef binnen (CGVS p .20). Immers, de taliban treden de huizen van mensen niet binnen, uit respect zo 

stelt u (CGVS p. 20). Dat de taliban er geen enkel probleem mee hebben om u aan flarden te schieten, 

een granaat in uw huis te gooien en mensen en massa te vergiftigen, maar de grens trekken bij de 

huisvrede, is absurd. Bovendien blijkt uit objectieve informatie dat de taliban er geen enkel probleem 

mee hebben om huizen te betreden en om de bewoners te onderwerpen aan brutaliteiten (zie info 

toegevoegd aan blauwe map). Uw gedrag na deze initiële aanslag is op zijn minst verwonderlijk te 

noemen. Nadat de taliban een poging hadden ondernomen om u te doden, bleef u gewoon in uw dorp 

wonen (CGVS p. 20). Dit terwijl de taliban het op u hadden gemunt en u zeer gemakkelijk konden 

bereiken, quod erat demonstrandum. Dat u uw leven verder zou riskeren door te blijven wonen in uw 

dorp is niet aannemelijk. U verklaart uw stilzitten door weeral te verwijzen naar de absurde stelling dat 

de taliban geen huizen zouden betreden, en u daarom wel veilig thuis kon blijven (CGVS p. 20). Zoals 
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eerder aangetoond, is deze uitlegging weinig overtuigend. Bovendien hield u, desondanks het feit dat u 

beweert dat u veilig was thuis, zich niet bepaald verborgen. U bleef gewoon voortgaan met naar het 

avondgebed te gaan in de moskee (CGVS p. 21). U bleef naar de winkel gaan en ging ook naar de 

dokter (CGVS p. 21). Dit gedrag getuigt allerminst van iemand die vreest voor zijn leven, en gelooft dat 

hij binnen zijn huis veilig zal zijn. U verklaart hierbij dat u geen andere keuze had, er waren immers geen 

andere mannen om voor uw gezin te zorgen (CGVS p. 21). Deze uitleg is niet overtuigend gezien uw 

gezin nog steeds in uw dorp woont, en ze gesteund worden door uw oom en haar broer (CGVS p. 7). Er 

zijn klaarblijkelijk nog steeds genoeg mannelijke leden van uw familie om voor uw gezin te zorgen. 

 

Na de tweede aanval waarbij uw moeder en vrouw gewond raakten, besloot u dan toch te verhuizen 

(CGVS p. 15,21). U ging naar uw oom in Yaqubi, een dorp dat eveneens in Sabari gelegen is (CGVS p. 

21,22). U bleef er maar liefst een maand wonen vooraleer u vertrok naar het huis van uw schoonvader 

(CGVS p. 22). Daar woonde u twee maanden lang. Blijkbaar waren de taliban echter op de hoogte van 

uw locatie, uw schoonvader moest u het huis uit sturen daar hij bedreigd werd door hen (CGVS p. 22). 

Als de taliban wisten waar u was, zou men verwachten dat ze u gingen opzoeken bij uw schoonvader 

om u te pakken te krijgen. In het verleden hadden ze u immers zonder enige schroom opgejaagd. De 

taliban ondernamen echter geen enkele actie om u te pakken te krijgen, desondanks ze uw locatie 

kenden. Dit gedrag strookt allerminst met hun verleden acties jegens u. Indien de taliban u werkelijk 

viseerden, had men naar het huis van uw schoonvader gereisd. Na uw verblijf bij uw schoonvader, ging 

u naar zijn zus. U verbleef er nog maar eens twee en een halve maand (CGVS p. 15,22). Na de tweede 

aanslag op uw leven, bleef u aldus nog vier en een halve maand in het district wonen. Dit doet ernstige 

vragen rijzen met betrekking tot de onmiddellijkheid van uw vrees. U verklaart hierbij dat u dacht dat u 

onschuldig was, niets verkeerd had gedaan en er aldus geen reden was om te vluchten (CGVS p. 22). 

Na twee aanslagen op uw leven moest het echter voor u duidelijk zijn geweest dat uw onschuld van 

geen tel was voor de taliban. Ze wilden u dood. Dat u dan nog ervoor koos om maar liefst vier en een 

halve maand in Afghanistan te blijven, is geheel ongeloofwaardig. Indien u werkelijk werd geviseerd 

door de taliban, zou u meteen gevlucht zijn. Tot slot zijn er ernstige chronologische gebreken doorheen 

uw asielrelaas. 

 

U verklaart namelijk dat uw vrouw haar paspoort aanmaakte binnen de vijftien dagen nadat ze haar oog 

verloor op 29/10/2018 (CGVS p.16,24). Deze datum is dan meteen de datum dat u uw huis verliet, en 

vier en een halve maand bij andere familieleden verbleef, waarna u vertrok. Dit impliceert dat uw vertrek 

uit Afghanistan zich ergens situeerde in eind maart of begin april van 2019. Vier en halve maand na de 

tweede aanslag op 29/10/2018. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u echter dat u op 22-06-

2019 vertrok (CGVS p. 16,24). Dit is zeker zeven maanden na het tweede incident op 29/10/2018. Dit 

betreft een verschil van maar liefst drie maanden met uw verklaringen op het CGVS. Geconfronteerd 

met deze discrepantie, verklaart u dat u het niet goed begrijpt, dat u de data niet goed kent (CGVS p. 

24). U heeft meermaals verklaard dat u niet zo goed bekend bent met de data (CGVS p. 16,24,25). 

Desondanks dat u beweert geen goede kennis van data te hebben, geeft u wel drie zeer precieze data, 

met name 14/--08/2018, de datum van het eerste incident, 29/10/2018, de datum van het tweede 

incident en 22/06/2019, de datum van uw vertrek (CGVS p. 16,24). U geeft deze data daarbij volgens de 

westerse kalender, hetgeen opmerkelijk is voor een Afghaan die amper scholing heeft gevolgd. Daarbij 

vergist u zich nogmaals van chronologie. Zo stelt u meermaals dat het tweede incident met de bom zich 

afspeelde acht dagen na het eerste (CGVS p. 15,24). U stelt echter dat het eerste incident zich op 

14/10/2018 afspeelde, maar liefst 15 dagen voor 29/10/2018. Het feit dat u deze data wel perfect kan 

opnoemen, maar de chronologie van gebeurtenissen verknoeit, doet vermoeden dat u dit relaas en de 

bijbehorende data heeft ingestudeerd. Deze chronologische gebreken en uw bevreemdende, specifieke 

kennis van de westerse kalenderdata, is funest voor de geloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Terzijde haalt u nog aan dat u mogelijk problemen heeft met uw buren (CGVS p. 25). Immers, uw 

buurman werd gedood toen de taliban u wilden doden (CGVS p. 15,20). U stelt hierbij dat de familie van 

uw buur u de schuld gaven van zijn dood (CGVS p. 21,25). Gezien er echter geen geloof kan worden 

gehecht aan uw vervolging door de taliban, is de dood van uw buurman ten gevolge van uw eigen 

vervolging evenmin geloofwaardig. Daarbij hebben uw buren niets ondernomen tegenover uw familie 

(CGVS p. 21,25). U stelt hierbij dat ze uw familie bedreigden, maar kan echter niets zeggen over de 

inhoud of vorm van deze bedreigingen, verder deden ze niets (CGVS p. 25). U slaagt er aldus niet in de 

dreiging van de familie van uw buurman te concretiseren. Dit gegeven, gepaard met de 

ongeloofwaardigheid van uw vervolgingsrelaas, doet besluiten dat er allerminst een reële vrees bestaat 

in uw hoofde ten opzichte van de familie van uw buurman. 
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Dat u een afspraak hebt gemaakt met een psycholoog in België en hiervan bewijs neerlegt, dient het 

volgende te worden opgemerkt: hoewel begrip kan worden opgebracht voor uw mentale moeilijkheden, 

voegt de afspraak geen verdere elementen toe aan uw asielrelaas. Een arts, in dit geval een psychiater, 

kan immers nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze 

letsels werden opgelopen. Bovendien blijkt na analyse van de notities van het persoonlijk onderhoud dat 

dit in normale omstandigheden gebeurde. Er dient dan ook te worden aangenomen dat u in staat bent 

om op een autonome en functionele wijze uw asielrelaas te verdedigen. 

 

Wat betreft het document dat u neerlegt met betrekking tot uw vervolging, met name de foto’s van uw 

vrouw, slaagt dit er niet in om de vastgestelde ongeloofwaardigheden te herstellen. Er wordt op heden 

niet in twijfel getrokken dat uw echtgenote een letsel aan het oog heeft. Echter, gezien de vele 

ongeloofwaardigheden die uw relaas doorspekken, kan er geen geloof worden gehecht aan uw 

beweerde vervolging. Het is dan ook niet geloofwaardig dat uw vrouw deze verwonding meemaakte ten 

gevolge van uw vervolging door de taliban. Zulk document kan enkel uw asielrelaas bijtreden in de mate 

dat uw verklaringen geloofwaardig zijn, quod non. De overige documenten die u neerlegt, met name het 

paspoort van uw vrouw, uw taskara en de taskara’s van uw ouders, slagen er evenmin in om de 

vastgestelde ongeloofwaardigheden te herstellen. Uw identiteit en herkomst wordt op heden immers niet 

in vraag gesteld. 

 

Wat betreft de opmerkingen bij de notities die werden verstuurd op 18 november 2020, moet eveneens 

worden vastgesteld dat deze er niet in slagen om de geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. Het 

betreft hier de correctie van twee data, namelijk uw geboortedatum en de data van waarop uw vrouw 

haar paspoort verkreeg, 15/11/2018 en niet 14/11/2018. Deze hebben echter geen enkele weerslag op 

de motivering betreffende de ongeloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Ten gevolge van de veelheid aan ongeloofwaardige elementen waarmee uw relaas is doorschoten, kan 

er geen enkel geloof worden gehecht aan uw verklaringen. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 Vreemdelingenwet niet worden toegekend daar u niet aan de voorwaarden voldoet. 

Er kan immers geen gegronde vrees in uw hoofde worden vastgesteld. 

 

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 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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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. 

 

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 
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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 Khost 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 185-192, beschikbaar op https:// 

www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pd

f 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 Khost behoort tot de 

oostelijke regio van Afghanistan. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de taliban en verschillende andere gewapende groeperingen 

aanwezig zijn in de provincie. De activiteiten van opstandelingen worden er ingeperkt door sterke tribale 

connecties en de cohesie tussen lokale gemeenschappen. Vanwege het geografische terrein van het 

bergachtige Khost zijn AGE’s voor de uitvoering van hun operaties bovendien grotendeels afhankelijk 

van de medewerking van de plaatselijke bevolking. Khost is voorts één van de provincies waar nauwe 

banden waargenomen worden tussen de taliban en georganiseerde criminele groepen die betrokken 

zijn bij drugshandel en afpersing. 

 

Uit dezelfde informatie blijkt dat de provincie Khost ruw geschat 636.000 inwoners heeft en dat er in 

2019 in de gehele provincie 197 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 werden er 

tussen 76 en 125 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 

2020 342 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Khost in zijn 

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

burgers. Het merendeel van de gewelddaden die in Khost plaatsvinden is bovendien voornamelijk 

doelgericht van aard en het geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties 

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. De meerderheid van die confrontaties waren 

aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Tegelijkertijd hebben de 

Afghaanse veiligheidstroepen gedurende 2019 en de eerste helft van 2020 verschillende operaties 

tegen het Haqqani-netwerk in Khost geleid. Meer dan een derde van de gerapporteerde 

veiligheidsincidenten betreffen ‘explosions/remote violence’ waarbij de AGE’s (in het bijzonder de 

taliban) bermbommen of IED's gebruikten om de veiligheidstroepen te treffen. Er werden voorts een 

gering aantal lucht-/droneaanvallen gemeld. Tot slot blijkt dat intern ontheemden in de provincie hun 

toevlucht zoeken binnen de provincie. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de provincie Khost ruw geschat 636.000 inwoners heeft en 

dat er in 2019 in de gehele provincie 197burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 

werden er tussen 76 en 125 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 

2019 tot 30 juni 2020 342 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie 

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

aantal burgers. 

 

De provincie Khost 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 Khost 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 

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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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 Khost 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 Khost in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Khost een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon. 

 

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw 

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te 

Afghanistan. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde 

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden 

van willekeurig geweld. 

 

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. Uit de bewoordingen van het aangevoerde middel blijkt dat verzoeker kritiek heeft op de 

inhoudelijke correctheid van de motieven, zodat het middel verder vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht wordt onderzocht.  

 
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 verzoeker 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 verzoekers 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 de 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. 

 

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 art.1, par. A, lid 

2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk 
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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. Verder wordt er ook vastgesteld dat er geen sprake is van een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 

§ 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet, waardoor u evenmin de status van subsidiaire 

bescherming kan worden toegekend. 

 

U beweert dat u bij terugkeer naar Afghanistan zal worden vervolgd door de taliban. Incoherenties en 

onwaarschijnlijkheden maken dat hier geen enkel geloof aan kan worden gehecht. 

 

Vooreerst zijn uw verklaringen omtrent uw ad hoc inlijving door de taliban geheel ongeloofwaardig. U 

stelt dat na een mislukte bomaanslag in het centrum van de bazaar, u op de terugweg naar huis werd 

tegengehouden door taliban die u beschuldigden van verraad (CGVS p. 14,17,18). Het is echter geheel 

onduidelijk waarom de taliban juist u viseerden. De bom die later werd onklaar gemaakt door de 

overheid, lag immers pal in het midden van de bazaar waar uw winkel was (CGVS p. 14). Uw winkel 

werd echter geflankeerd door een resem aan andere winkels (CGVS p. 13,16,17). Er waren zelfs nog tal 

van andere winkels dichterbij de locatie van de bom dan uw eigen winkeltje (CGVS p. 16,17). U was 

aldus één van de vele winkeliers rondom de locatie van de bom. Desondanks dit gegeven, werd u als 

enigste winkelier tegengehouden door de taliban. Gevraagd naar de reden waarom de taliban juist u 

eruit pikten, bekent u geen enkel idee te hebben (CGVS p. 18). De beweegredenen van de taliban zijn 

op dit punt dus een compleet mysterie. (…) Verder verklaart u dat de taliban eisten dat u een opdracht 

voor hen uitvoerde (CGVS p. 14,15,18,19). U diende een poeder in uw rode bonen te draaien om deze 

vervolgens aan de overheidstroepen te serveren. Deze ad-hoc rekrutering is echter bijzonder 

ongeloofwaardig. Uit objectieve informatie blijkt immers dat gedwongen rekrutering door de taliban een 

uiterst zeldzaam fenomeen is (zie info toegevoegd aan blauwe map). Daarbij konden de taliban 

allerminst rekenen op uw medewerking. U had geen enkele band met de groepering en was een 

gewone winkelier. Van u kon er dus allerminst loyauteit worden verwacht. Temeer daar de taliban u 

initieel beschuldigden van verraad. De bewering dat men u meteen zou inlijven om de overheidstroepen 

te vergiftigen kan aldus op weinig bijval rekenen. Bovendien kon u vrijwel iedereen van de bazaar 

vergiftigen. De taliban gaven u immers geen enkele verdere instructie met betrekking tot de eigenlijke 

toediening van het vergif (CGVS p. 18,19). U moest het gewoon aan de overheid serveren. Echter, als u 

het door de bonen had gedraaid dan was heel uw voorraad vergiftigd. Iedereen die een portie bonen 

bestelde, overheid of niet, had vergiftigd geweest. Deze bijzonder ondoordachte aanslag van de taliban 

getuigt wederom van een merkwaardige onbezonnenheid. Hetgeen bezwaarlijk in de lijn ligt met de 

gedragingen van een paramilitaire organisatie zoals de taliban (zie supra). 

 

Aan uw daaropvolgende vervolging kan er ook geen geloof worden gehecht. Tien dagen nadat u uw 

opdracht kreeg, vielen de taliban u aan. Ze beschoten u. Tijdens dit incident stierf uw buurman (CGVS 

p. 15,19,20). Vooreerst ging er opmerkelijk veel tijd voorbij eer de taliban u kwamen zoeken. Het was 

pas na tien dagen dat de taliban u aanvielen. Tegelijkertijd verklaart u dat de taliban van uw dorp waren 

en wisten wie u was (CGVS p.18). Men zou verwachten dat de taliban u meteen zouden zoeken, u 

kwam gewoonweg niet meer op uw werk opdagen en men kon u zeer gemakkelijk vinden (CGVS p. 19). 

Daarbij wisten de taliban u meteen te vatten toen de bom onklaar werd gemaakt door de overheid en ze 

u beschuldigden van verraad (CGVS p. 17). Door de bonen niet te vergiftigen, had uw opdracht verzaakt 

en de taliban aldus nogmaals verraden. Desondanks uw verraad en het feit dat uw identiteit bekend was 

met de taliban, die bovendien in uw dorp woonden, bleven de represailles wel zeer lang uit (CGVS p. 

10). Indien u werkelijk werd gezocht door de taliban, dan hadden ze u eerder aangevallen. 

 

Bij de eerst aanval door de taliban, kon u op miraculeuze wijze ontsnappen. U liep een huis binnen en 

bleef binnen (CGVS p .20). Immers, de taliban treden de huizen van mensen niet binnen, uit respect zo 

stelt u (CGVS p. 20). Dat de taliban er geen enkel probleem mee hebben om u aan flarden te schieten, 

een granaat in uw huis te gooien en mensen en massa te vergiftigen, maar de grens trekken bij de 

huisvrede, is absurd. Bovendien blijkt uit objectieve informatie dat de taliban er geen enkel probleem 

mee hebben om huizen te betreden en om de bewoners te onderwerpen aan brutaliteiten (zie info 

toegevoegd aan blauwe map). Uw gedrag na deze initiële aanslag is op zijn minst verwonderlijk te 

noemen. Nadat de taliban een poging hadden ondernomen om u te doden, bleef u gewoon in uw dorp 

wonen (CGVS p. 20). Dit terwijl de taliban het op u hadden gemunt en u zeer gemakkelijk konden 

bereiken, quod erat demonstrandum. Dat u uw leven verder zou riskeren door te blijven wonen in uw 

dorp is niet aannemelijk. U verklaart uw stilzitten door weeral te verwijzen naar de absurde stelling dat 

de taliban geen huizen zouden betreden, en u daarom wel veilig thuis kon blijven (CGVS p. 20). Zoals 

eerder aangetoond, is deze uitlegging weinig overtuigend. Bovendien hield u, desondanks het feit dat u 
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beweert dat u veilig was thuis, zich niet bepaald verborgen. U bleef gewoon voortgaan met naar het 

avondgebed te gaan in de moskee (CGVS p. 21). U bleef naar de winkel gaan en ging ook naar de 

dokter (CGVS p. 21). Dit gedrag getuigt allerminst van iemand die vreest voor zijn leven, en gelooft dat 

hij binnen zijn huis veilig zal zijn. U verklaart hierbij dat u geen andere keuze had, er waren immers geen 

andere mannen om voor uw gezin te zorgen (CGVS p. 21). Deze uitleg is niet overtuigend gezien uw 

gezin nog steeds in uw dorp woont, en ze gesteund worden door uw oom en haar broer (CGVS p. 7). Er 

zijn klaarblijkelijk nog steeds genoeg mannelijke leden van uw familie om voor uw gezin te zorgen. 

 

Na de tweede aanval waarbij uw moeder en vrouw gewond raakten, besloot u dan toch te verhuizen 

(CGVS p. 15,21). U ging naar uw oom in Yaqubi, een dorp dat eveneens in Sabari gelegen is (CGVS p. 

21,22). U bleef er maar liefst een maand wonen vooraleer u vertrok naar het huis van uw schoonvader 

(CGVS p. 22). Daar woonde u twee maanden lang. Blijkbaar waren de taliban echter op de hoogte van 

uw locatie, uw schoonvader moest u het huis uit sturen daar hij bedreigd werd door hen (CGVS p. 22). 

Als de taliban wisten waar u was, zou men verwachten dat ze u gingen opzoeken bij uw schoonvader 

om u te pakken te krijgen. In het verleden hadden ze u immers zonder enige schroom opgejaagd. De 

taliban ondernamen echter geen enkele actie om u te pakken te krijgen, desondanks ze uw locatie 

kenden. Dit gedrag strookt allerminst met hun verleden acties jegens u. Indien de taliban u werkelijk 

viseerden, had men naar het huis van uw schoonvader gereisd. Na uw verblijf bij uw schoonvader, ging 

u naar zijn zus. U verbleef er nog maar eens twee en een halve maand (CGVS p. 15,22). Na de tweede 

aanslag op uw leven, bleef u aldus nog vier en een halve maand in het district wonen. Dit doet ernstige 

vragen rijzen met betrekking tot de onmiddellijkheid van uw vrees. U verklaart hierbij dat u dacht dat u 

onschuldig was, niets verkeerd had gedaan en er aldus geen reden was om te vluchten (CGVS p. 22). 

Na twee aanslagen op uw leven moest het echter voor u duidelijk zijn geweest dat uw onschuld van 

geen tel was voor de taliban. Ze wilden u dood. Dat u dan nog ervoor koos om maar liefst vier en een 

halve maand in Afghanistan te blijven, is geheel ongeloofwaardig. Indien u werkelijk werd geviseerd 

door de taliban, zou u meteen gevlucht zijn. Tot slot zijn er ernstige chronologische gebreken doorheen 

uw asielrelaas. 

 

U verklaart namelijk dat uw vrouw haar paspoort aanmaakte binnen de vijftien dagen nadat ze haar oog 

verloor op 29/10/2018 (CGVS p.16,24). Deze datum is dan meteen de datum dat u uw huis verliet, en 

vier en een halve maand bij andere familieleden verbleef, waarna u vertrok. Dit impliceert dat uw vertrek 

uit Afghanistan zich ergens situeerde in eind maart of begin april van 2019. Vier en halve maand na de 

tweede aanslag op 29/10/2018. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u echter dat u op 22-06-

2019 vertrok (CGVS p. 16,24). Dit is zeker zeven maanden na het tweede incident op 29/10/2018. Dit 

betreft een verschil van maar liefst drie maanden met uw verklaringen op het CGVS. Geconfronteerd 

met deze discrepantie, verklaart u dat u het niet goed begrijpt, dat u de data niet goed kent (CGVS p. 

24). U heeft meermaals verklaard dat u niet zo goed bekend bent met de data (CGVS p. 16,24,25). 

Desondanks dat u beweert geen goede kennis van data te hebben, geeft u wel drie zeer precieze data, 

met name 14/--08/2018, de datum van het eerste incident, 29/10/2018, de datum van het tweede 

incident en 22/06/2019, de datum van uw vertrek (CGVS p. 16,24). U geeft deze data daarbij volgens de 

westerse kalender, hetgeen opmerkelijk is voor een Afghaan die amper scholing heeft gevolgd. Daarbij 

vergist u zich nogmaals van chronologie. Zo stelt u meermaals dat het tweede incident met de bom zich 

afspeelde acht dagen na het eerste (CGVS p. 15,24). U stelt echter dat het eerste incident zich op 

14/10/2018 afspeelde, maar liefst 15 dagen voor 29/10/2018. Het feit dat u deze data wel perfect kan 

opnoemen, maar de chronologie van gebeurtenissen verknoeit, doet vermoeden dat u dit relaas en de 

bijbehorende data heeft ingestudeerd. Deze chronologische gebreken en uw bevreemdende, specifieke 

kennis van de westerse kalenderdata, is funest voor de geloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Terzijde haalt u nog aan dat u mogelijk problemen heeft met uw buren (CGVS p. 25). Immers, uw 

buurman werd gedood toen de taliban u wilden doden (CGVS p. 15,20). U stelt hierbij dat de familie van 

uw buur u de schuld gaven van zijn dood (CGVS p. 21,25). Gezien er echter geen geloof kan worden 

gehecht aan uw vervolging door de taliban, is de dood van uw buurman ten gevolge van uw eigen 

vervolging evenmin geloofwaardig. Daarbij hebben uw buren niets ondernomen tegenover uw familie 

(CGVS p. 21,25). U stelt hierbij dat ze uw familie bedreigden, maar kan echter niets zeggen over de 

inhoud of vorm van deze bedreigingen, verder deden ze niets (CGVS p. 25). U slaagt er aldus niet in de 

dreiging van de familie van uw buurman te concretiseren. Dit gegeven, gepaard met de 

ongeloofwaardigheid van uw vervolgingsrelaas, doet besluiten dat er allerminst een reële vrees bestaat 

in uw hoofde ten opzichte van de familie van uw buurman. 

 

Dat u een afspraak hebt gemaakt met een psycholoog in België en hiervan bewijs neerlegt, dient het 

volgende te worden opgemerkt: hoewel begrip kan worden opgebracht voor uw mentale moeilijkheden, 
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voegt de afspraak geen verdere elementen toe aan uw asielrelaas. Een arts, in dit geval een psychiater, 

kan immers nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze 

letsels werden opgelopen. Bovendien blijkt na analyse van de notities van het persoonlijk onderhoud dat 

dit in normale omstandigheden gebeurde. Er dient dan ook te worden aangenomen dat u in staat bent 

om op een autonome en functionele wijze uw asielrelaas te verdedigen. 

 

Wat betreft het document dat u neerlegt met betrekking tot uw vervolging, met name de foto’s van uw 

vrouw, slaagt dit er niet in om de vastgestelde ongeloofwaardigheden te herstellen. Er wordt op heden 

niet in twijfel getrokken dat uw echtgenote een letsel aan het oog heeft. Echter, gezien de vele 

ongeloofwaardigheden die uw relaas doorspekken, kan er geen geloof worden gehecht aan uw 

beweerde vervolging. Het is dan ook niet geloofwaardig dat uw vrouw deze verwonding meemaakte ten 

gevolge van uw vervolging door de taliban. Zulk document kan enkel uw asielrelaas bijtreden in de mate 

dat uw verklaringen geloofwaardig zijn, quod non. De overige documenten die u neerlegt, met name het 

paspoort van uw vrouw, uw taskara en de taskara’s van uw ouders, slagen er evenmin in om de 

vastgestelde ongeloofwaardigheden te herstellen. Uw identiteit en herkomst wordt op heden immers niet 

in vraag gesteld. 

 

Wat betreft de opmerkingen bij de notities die werden verstuurd op 18 november 2020, moet eveneens 

worden vastgesteld dat deze er niet in slagen om de geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. Het 

betreft hier de correctie van twee data, namelijk uw geboortedatum en de data van waarop uw vrouw 

haar paspoort verkreeg, 15/11/2018 en niet 14/11/2018. Deze hebben echter geen enkele weerslag op 

de motivering betreffende de ongeloofwaardigheid van uw relaas. 

 

Ten gevolge van de veelheid aan ongeloofwaardige elementen waarmee uw relaas is doorschoten, kan 

er geen enkel geloof worden gehecht aan uw verklaringen. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3 Vreemdelingenwet niet worden toegekend daar u niet aan de voorwaarden voldoet. 

Er kan immers geen gegronde vrees in uw hoofde worden vastgesteld.”. 

 

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

overgenomen. 

 

Waar verzoeker benadrukt dat hij twee keer werd aangevallen door de taliban waarbij zijn vrouw en 

moeder ernstig gewond raakte en ter ondersteuning in bijlage van zijn verzoekschrift verschillende 

stukken neerlegt, waaronder een foto van het paspoort van zijn echtgenote waaruit blijkt dat zij een oog 

verloor, foto’s waaruit de verwondingen van zijn echtgenote blijken, alsook een brief van de schoonbroer 

van verzoeker en een brief van het Sabari district, merkt de Raad op dat verzoeker de foto’s aangaande 

zijn echtgenote en haar verwondingen reeds heeft neergelegd en in de bestreden beslissing hieromtrent 

terecht wordt gesteld dat “Er wordt op heden niet in twijfel getrokken dat uw echtgenote een letsel aan 

het oog heeft. Echter, gezien de vele ongeloofwaardigheden die uw relaas doorspekken, kan er geen 

geloof worden gehecht aan uw beweerde vervolging. Het is dan ook niet geloofwaardig dat uw vrouw 

deze verwonding meemaakte ten gevolge van uw vervolging door de taliban. Zulk document kan enkel 

uw asielrelaas bijtreden in de mate dat uw verklaringen geloofwaardig zijn, quod non.” Verzoeker brengt 

geen elementen aan die alsnog afbreuk kunnen doen aan deze vaststelling. 

 

Wat betreft de brief van zijn schoonbroer en een brief van het Sabari district wordt opgemerkt dat deze 

niet vergezeld zijn van een voor eensluidende verklaarde vertaling conform artikel 8 van het koninklijk 

besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 

2006 waardoor de documenten dan ook niet in overweging worden genomen.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing een foute datum bevat van de eerste aanval, 

stellende dat deze niet op 14 augustus 2018 heeft plaatsgevonden, maar wel op 21 oktober 2018, merkt 

de Raad op dat de bestreden beslissing inderdaad eenmalig melding maakt van een aanval op 14 

augustus 2018, doch dit betreft gelet op de overige vaststellingen van de bestreden beslissing een 

materiële vergissing, gezien de bestreden beslissing verder 14 oktober 2018 als datum van de eerste 

aanval vermeldt. Hierbij stelt de Raad vast dat verzoeker zelf melding maakte van 14 oktober 2018, als 

datum van het eerste incident (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 16). Aangezien verzoeker zelf 

gebruikt maakt van de westerse tijdrekening in zijn verklaringen is de bewering dat er een verkeerde 

datum werd opgenomen in de bestreden beslissing omwille van het omrekenen naar de westerse 

kalender, niet ernstig. Waar verzoeker aanvoert dat dit ook te wijten is aan het feit dat de tolk een 

Pashtun was, terwijl verzoeker het plaatselijk dialect van Khost spreekt, gaf verzoeker bij aanvang van 

het onderhoud uitdrukkelijk te kennen dat zijn moedertaal Pashtou is en bevestigde hij op het einde van 
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het onderhoud de tolk goed te hebben begrepen (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3, 25). Ook 

blijkt uit deze notities niet dat er zich problemen met de tolk hebben voorgedaan. Voorts vindt 

verzoekers bewering in het verzoekschrift als zou de eerste aanval plaatsgevonden hebben op 21 

oktober 2018 geen grondslag in de notities van het persoonlijk onderhoud waaruit blijkt dat verzoeker 

voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitdrukkelijk verklaarde dat het 

eerste incident plaatsvond op 14 oktober 2018 (Notities persoonlijk onderhoud, p. 16). Verzoekers 

argumentatie is dan ook geheel niet dienstig om de concrete vaststellingen desbetreffend te verklaren of 

te verschonen.  

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift aangeeft dat hij Afghanistan op 22 maart 2019 verliet en niet op 22 

juni 2019 en stelt dat er hieromtrent een vergissing is gebeurd, licht hij niet concreet toe waarin deze 

vergissing zou kunnen bestaan. Dit vindt evenmin grondslag in het administratief dossier. De Raad stelt 

vast dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken tot tweemaal toe melding maakte van 22 juni 

2019 als vetrekdatum (Verklaring DVZ, vragen 10 en 32), maar ook tijdens het persoonlijk onderhoud op 

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde hij tweemaal dat hij vertrok 

op 22 juni 2019 (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6, 24). 

Waar in de bestreden beslissing wordt vermeld dat verzoeker vier en een halve maand bij familie 

verbleef na 29 oktober 2019, stelt verzoeker in het verzoekschrift dat dit vijf en een halve maand moet 

zijn, doch hiermee gaat hij volledig voorbij aan zijn verklaring tijdens het persoonlijk onderhoud waar hij 

tot tweemaal toe bevestigde dat hij na vier en een halve maand uit Afghanistan is vertrokken (Notities 

van het persoonlijk onderhoud, p. 16).  

 

Van een verzoeker om internationale bescherming kan verwacht worden dat hij belangrijke 

gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn 

vlucht alsmede de vlucht zelf, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen in het geheugen 

gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben.  

Verzoeker ontkent in het verzoekschrift echter niet dat zijn verklaringen discrepanties bevatten 

aangaande data maar wijt deze aan misinterpretaties en een foute omrekening van de Afghaanse 

kalender naar de Westerse kalender. Verzoeker gaat eraan voorbij dat hij in zijn verklaringen zelf 

gebruikt maakt van de westerse kalender, bijgevolg kunnen eventuele fouten en tekortkomingen enkel 

aan verzoeker zelf toegerekend worden. Bovendien blijft verzoeker steken in algemene beweringen, 

maar licht hij in het verzoekschrift niet toe op welke concrete wijze een specifieke foutieve omrekening 

aan de grondslag van de gedane vaststellingen zou kunnen liggen.  

 

Met de argumentatie dat de taliban hem verdacht omdat de bom dichtbij zijn winkel was geplaatst, gaat 

verzoeker voorbij aan de concrete vaststelling dat hij eerder verklaarde dat de bom in het centrum van 

de bazaar lag, dat zijn winkel geflankeerd werd door andere winkels en dat er andere winkels dichterbij 

de bom lagen. Verzoeker slaagt er in de geschetste omstandigheden niet in een valabele verklaring te 

bieden voor het gegeven waarom juist hij geviseerd werd.  

 

Waar verzoeker te kennen geeft dat hij niet alleen het huis verliet om naar de moskee te gaan, maar ook 

medicatie voor zijn moeder is gaan halen en op de terugweg naar zijn dorp een halt werd toegeroepen 

waarna hij zich naar huis snelde waarna de tweede aanval volgde, beperkt hij zich tot algemene 

beweringen, zonder de concrete vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen. Zo kon terecht worden 

vastgesteld dat verzoeker zich, niettegenstaande hij zelf beweerde dat hij veilig was thuis, niet bepaald 

verborgen hield. Verzoeker bleef gewoon voortgaan met naar het avondgebed te gaan in de moskee, 

naar de winkel gaan en naar de dokter. De verwerende partij kon dan ook terecht vaststellen dat dit 

gedrag allerminst getuigt van iemand die vreest voor zijn leven en gelooft dat hij binnen de muren van 

zijn huis veilig is.  

 

Met het verweer dat hij nooit met eigen ogen de bom heeft gezien, dit ook nooit heeft verklaard, dat hij 

heeft meegedeeld dat hij enkel een paspoort heeft aangevraagd in geval van medische noodzaak om 

naar Pakistan te reizen en dat het paspoort van zijn echtgenote werd aangemaakt na de aanval van de 

taliban waarbij zijn echtgenote haar oog heeft verloren, beperkt hij zich slechts tot algemene beweringen 

zonder de bovenstaande concrete en pertinente vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen.  

 

Ook de verduidelijkingen met betrekking tot de naam van het “district bazaar” en de grenzen van het 

district Sabari, zijn niet bij machte de gedane vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen.  

 

Met het louter herhalen van het gegeven dat de buren op wraak zouden uit zijn, weerlegt of verschoont 

hij de gedane vaststellingen evenmin. Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde 
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vervolging door de taliban, is de dood van verzoekers buurman ten gevolge van verzoekers problemen 

evenmin geloofwaardig. Daarbij hebben verzoekers buren niets ondernomen tegenover zijn familie en 

kan verzoeker niets zeggen over de inhoud of vorm van hun bedreigingen, verder deden ze niets. De 

algemene bewering dat het in de cultuur zit dat wraak genomen wordt op een mannelijk lid en de buren 

hem tot zijn vertrek niet hebben opgemerkt, kan geheel niet volstaan om de dreiging van de familie van 

verzoekers buurman te concretiseren te meer verzoeker na de aanval van de taliban waarbij de 

buurman omkwam nog gewoon in zijn huis bleef wonen.  

 

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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 verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn 

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. 

Verzoeker toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij 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 Khost 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. 

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. 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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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 

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, 
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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 Khost 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 185-192, beschikbaar op https:// 

www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pd

f 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 Khost behoort tot de 

oostelijke regio van Afghanistan. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de taliban en verschillende andere gewapende groeperingen 

aanwezig zijn in de provincie. De activiteiten van opstandelingen worden er ingeperkt door sterke tribale 

connecties en de cohesie tussen lokale gemeenschappen. Vanwege het geografische terrein van het 

bergachtige Khost zijn AGE’s voor de uitvoering van hun operaties bovendien grotendeels afhankelijk 

van de medewerking van de plaatselijke bevolking. Khost is voorts één van de provincies waar nauwe 

banden waargenomen worden tussen de taliban en georganiseerde criminele groepen die betrokken 

zijn bij drugshandel en afpersing. 

 

Uit dezelfde informatie blijkt dat de provincie Khost ruw geschat 636.000 inwoners heeft en dat er in 

2019 in de gehele provincie 197 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 werden er 

tussen 76 en 125 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 

2020 342 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Khost in zijn 

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

burgers. Het merendeel van de gewelddaden die in Khost plaatsvinden is bovendien voornamelijk 

doelgericht van aard en het geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties 

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. De meerderheid van die confrontaties waren 

aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Tegelijkertijd hebben de 

Afghaanse veiligheidstroepen gedurende 2019 en de eerste helft van 2020 verschillende operaties 

tegen het Haqqani-netwerk in Khost geleid. Meer dan een derde van de gerapporteerde 

veiligheidsincidenten betreffen ‘explosions/remote violence’ waarbij de AGE’s (in het bijzonder de 

taliban) bermbommen of IED's gebruikten om de veiligheidstroepen te treffen. Er werden voorts een 

gering aantal lucht-/droneaanvallen gemeld. Tot slot blijkt dat intern ontheemden in de provincie hun 

toevlucht zoeken binnen de provincie. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de provincie Khost ruw geschat 636.000 inwoners heeft en 

dat er in 2019 in de gehele provincie 197burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van 2020 

werden er tussen 76 en 125 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1 maart 

2019 tot 30 juni 2020 342 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de provincie 

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

aantal burgers. 

 

De provincie Khost 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 Khost 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 Khost 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 

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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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 Khost in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Khost een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon. 

 

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw 

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te 

Afghanistan. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde 

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden 

van willekeurig geweld.”. 

 

Verzoekers betoog kan geen afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen. De door verzoeker 

aangehaalde informatie is deels dezelfde als de informatie die door de verwerende partij werd 

gehanteerd in de bestreden beslissing. De overige informatie, zoals het artikel van Garda News van 11 

september 2020 ligt in dezelfde lijn als de in het administratief dossier aanwezige informatie. 

 

Waar verzoeker aangeeft dat de veiligheidssituatie in zijn provincie zeer ernstig is, toont hij niet aan dat 

de informatie aanwezig in het administratief dossier en de aanvullende nota omtrent de 

veiligheidssituatie in de provincie Khost niet actueel meer is, noch dat de commissaris-generaal hieruit 

de verkeerde conclusie heeft getrokken.  

 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn 

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet 

verhogen. 

 

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn 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. 

 

 

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 


