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 nr. 254 244 van 10 mei 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. COOLEMAN 

Langestraat 131 

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 20 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 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 A. HAEGEMAN loco advocaat  

S. COOLEMAN 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 verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Saidali (district Kohe Safi, 

provincie Parwan). U bent van Pashtoense origine. U ging nooit naar school en bent analfabeet 

gebleven. U werkte als loonarbeider in de regio. U bent gehuwd met Safi Halima. Zij woont met jullie 

zoon Hakimullah in het huis waar ook uw ouders en uw jongere broers Khairullah en Irfan wonen. U 

heeft nog twee zussen die gehuwd zijn en eveneens in Kohe Safi woonachtig zijn. 
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Op een dag, in de zevende maand van het jaar 1397 (komt overeen met september-oktober 2019), was 

u aan het werk toen u werd aangesproken door drie of vier personen van de Taliban. Ze zeiden dat u 

die avond moest koken voor hun groepering; u moest eten bereiden voor veel volk dat naar uw huis zou 

komen. U dacht er niet aan te weigeren, waarna uw familie naarstig aan het werk ging en veel eten 

klaarmaakte. Die avond zijn de Taliban bij u thuis gekomen. Ze namen plaats in een vertrek waar u en 

uw familieleden niet binnen mochten. Na een uur of anderhalf uur is deze groep weer vertrokken, met 

een u onbekende bestemming. 

 

Naar wat u later vernomen heeft, zijn zij die nacht naar het dorp Pacha Khak gegaan, waar zij 

vervolgens in een hinderlaag terecht kwamen en werden bestookt door overheidstroepen. Zeker twee 

Talibs lieten daarbij het leven, namelijk de in uw regio bekende Rohullah en Zalmai. De Taliban voelden 

zich verraden en hielden u verantwoordelijk. Immers had u hen die avond ontvangen, en meenden zij 

dat u hun aanwezigheid in de regio aan de autoriteiten had gerapporteerd. Twee andere befaamde 

personen van de Taliban, meer bepaald Qashqol en Bilal, zijn daags na het incident naar uw huis 

gekomen. Omdat u elders aan het werk was, spraken zij met uw vader. Zij bedreigden hem en gaven 

hem één dag de tijd om u aan de Taliban over te dragen. Uw vader stuurde een van uw broertjes naar 

uw werkplek om u te waarschuwen. U was in gevaar en kon niet naar huis terugkeren. U ging daarom 

naar het huis van uw zus die in een ander dorp woont, en waar u nog enkele dagen zou verblijven 

alvorens Afghanistan te verlaten. 

 

Via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië en een aantal u onbekende landen bent u naar België gekomen. Op 9 

april 2020 ging u zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en diende u uw verzoek om 

internationale bescherming in. 

 

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar de Taliban u van verraad hebben beschuldigd. 

Na uw vertrek lieten zij voor uw huis een bom tot ontploffing komen. De zoon van uw ene oom aan 

vaders zijde verloor daarbij een been. Vervolgens zijn uw twee ooms, die tot dan ook in het dorp 

woonden, vertrokken naar een u onbekende plaats. Veel meer nieuws over uw familie heeft u niet. 

Sinds uw vertrek uit Afghanistan kon u hen slechts één keer telefonisch contacteren. 

 

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: een kopie van uw taskara, de originele 

taskara van uw vader, een document waarmee u een nieuwe taskara aanvroeg bij het district, de 

enveloppe waarin deze stukken verstuurd werden. 

 

B. Motivering 

 

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere 

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw 

hoofde heeft kunnen vaststellen. 

 

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van 

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

 

Na onderzoek van uw administratief dossier stelt het Commissariaat-generaal (CGVS) vast dat u noch 

een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève, noch een 

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Belgische 

Vreemdelingenwet, aannemelijk heeft gemaakt. 

 

Immers dient te worden opgemerkt dat geen geloof kan worden gehecht aan uw problemen met de 

Taliban, en dit om onderstaande redenen. 

 

U stelt dat u enkele dagen voor uw vertrek werd aangesproken door personen van de Taliban. Uw 

relaas over wat er die dag zou zijn gebeurd, overtuigt echter niet. Of u door drie of vier personen werd 

aangesproken, kan u zich niet meer herinneren (CGVS II, p.8). Over de opdracht die u meekreeg, bent 

u ook niet zeer duidelijk. U moest eten maken “voor veel mensen” (CGVS II, p.10) en zegt dat uw familie 

eten bereidde voor twintig tot dertig personen (CGVS II, p.10), maar u heeft er geen idee van en spreekt 

zich tegen over hoeveel Taliban er die avond effectief naar jullie huis zouden zijn gekomen: terwijl u bij 

de DVZ nog beweerde dat u die avond tien gasten over de vloer kreeg (vragenlijst d.d. 23 juni 2020, 

vraag 3.5), zegt u bij het CGVS dat u slechts acht Talibs heeft gezien, maar sluit u ook niet uit dat er 
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inderdaad twintig tot dertig zijn komen eten (CGVS II, p.10). Gezien u na het vertrek van de Taliban het 

vertrek waar ze gegeten zou hebben opgeruimd (CGVS II, p.9), mag worden verwacht dat u toch 

duidelijker verklaringen aflegt over de grootte van de groep die die avond uw huis zou hebben bezocht. 

 

Voorts dient te worden opgemerkt dat maar moeilijk kan worden ingezien waarom u in deze zou worden 

beschuldigd van verraad. In tegenstelling tot wat u bij de DVZ zei, namelijk dat er een gevecht ontstond 

tussen overheidstroepen en de Taliban toen ze vertrokken (vragenlijst d.d. 23 juni 2020, vraag 3.5), 

heeft u het over een hinderlaag in Pacha Khak, op meer dan twee uur wandelafstand van Saidali. U 

maakt op geen enkele manier duidelijk waarom de Taliban zouden hebben gemeend dat u de persoon 

was die de autoriteiten van hun aanwezigheid aldaar op de hoogte zou hebben gebracht. Ten eerste is 

het zo dat u helemaal niets afwist van de plannen van de Taliban. Weliswaar aten zij anderhalf uur in uw 

huis, maar er werd klaarblijkelijk angstvallig over gewaakt dat u niet met hen in contact kwam. De 

Taliban zaten in een apart vertrek en posteerden één van hen aan de deur. U heeft de in uw huis 

aanwezige Taliban niet gezien, u kon ook niets opvangen van hun gesprekken. U mocht niet eens het 

eten tot bij hen brengen, pas na hun vertrek kreeg u de toelating af te ruimen, zo zegt u. “Ze willen je 

daar niet, ze zijn bang dat je de overheid zal verwittigen.”. U beaamt dat u bijgevolg niet wist dat ze die 

avond nog naar Pacha Khak zouden gaan: “Ik wist niets, ik heb geen banden met hen. Ik maakte enkel 

eten, ze aten en gingen weg” (CGVS II, p.9). Dat men uiteindelijk toch zou hebben gemeend dat u op de 

hoogte moet zijn geweest van hun plannen om die nacht richting Pacha Khak te gaan, is weinig 

aannemelijk. Bovendien heeft u het over een groep van potentieel twintig tot dertig strijders die minstens 

twee uur moeten hebben gewandeld om Pacha Khak te bereiken (CGVS II, p.11), waarbij zij bovendien 

een zevental andere dorpen passeerden (CGVS I, p.15). Als het CGVS opmerkt dat zij ook onderweg 

konden zijn opgemerkt, zegt u dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat u hen als laatste ontving en 

bijgevolg de schuld kreeg (CGVS II, p.12). Dat is toch weinig overtuigend. Immers is het weinig 

waarschijnlijk dat de passage en de aanwezigheid in uw huis van mogelijks enkele tientallen strijders de 

rest van het dorp zou zijn ontgaan, zoals u heeft beweerd (CGVS II, p.9). Dat is overigens ook in strijd 

met uw verklaringen tijdens het eerste onderhoud op het CGVS. Immers zei u toen dat de Taliban “een 

keer per week of soms om de twintig dagen” naar het dorp kwamen. Hun manier van werken was 

daarbij telkens de volgende: één lid van de Taliban werd voorop gestuurd, sprak de leider van het dorp 

en informeerde deze van de komst van zijn groep strijders. Vervolgens ging de leider van het dorp bij de 

mensen aankloppen, met de boodschap dat de Taliban in aantocht waren en in het dorp zouden 

verblijven. Elk huishouden werd daarbij gewaarschuwd binnen te blijven en “iedereen gehoorzaamde 

hun bevel” (CGVS I, p.13). Dergelijk relaas geeft aan dat het hele dorp op de hoogte moet zijn geweest 

van de komst van de Taliban, in tegenstelling tot wat u nu beweert. Alleszins is het zo dat, mocht het 

CGVS geloof hechten aan die aanval tegen de Taliban, ook eender welke dorpeling van Saidali of van 

een van de vele dorpen die ze nadien nog zouden hebben gekruist, deze groep strijders kan hebben 

verraden. Op geen enkel moment maakt u duidelijk waarom net u met de vinger zou zijn gewezen. 

 

Verder dient te worden opgemerkt dat het opvalt dat u de enige van uw familie bent die zou worden 

bedreigd. Hoewel uw vader onder hetzelfde dak woonde en dus net zo goed van verraad kon worden 

beschuldigd, lijkt dit niet het geval te zijn geweest. U argumenteert dat uw vader “erg oud” is, iets waar 

het CGVS toch de nodige vraagtekens bij plaatst: immers bent u zijn oudste zoon en pas vijfentwintig 

jaar oud, en is het jongste kind van uw vader acht jaar (verklaring DVZ, vraag 17). Dat uw vader dan te 

oud zou zijn om verantwoording te moeten afleggen ten overstaan van de Taliban, lijkt weinig 

waarschijnlijk. 

 

Voorts spreekt u zich tegen over hoeveel slachtoffers uw vermeende verraad zou hebben geleid. 

Tijdens uw eerste onderhoud bij het CGVS verklaarde u tot twee keer toe dat de Taliban tijdens dat 

vuurgevecht “veel” strijders verloren (CGVS I, p.15). U zei vervolgens dat “sommige leden van de 

Taliban” werden gedood, en als meest bekende slachtoffers noemde u Zalmai, Zafrangul en Dadullah 

(CGVS I, p.15). Het is merkwaardig dat u het tijdens uw tweede onderhoud niet langer over “veel” of 

“sommige” slachtoffers heeft, maar over “twee doden”. Nog merkwaardiger is dat u zich daarbij de 

namen Zafrangul en Dadullah niet lijkt te herinneren, maar dat u het enkel over de eerder genoemde 

Zalmai heeft, alsook over Rohullah wiens naam u nog niet eerder noemde (CGVS II, p.10). Met uw 

weinig consistente verklaringen geconfronteerd, zegt u niets te weten over Zafrangul en Dadullah, 

waarna u beweert van dorpelingen te hebben gehoord dat ze ook werden neergeschoten, al is het u dan 

weer niet bekend of ze daarbij het leven lieten (CGVS II, p.13). Dit warrig relaas overtuigt geenszins, en 

is opnieuw in tegenstrijd met wat u even daarvoor nog verklaarde, namelijk dat de mensen spraken over 

twee slachtoffers, met name Rohullah en Zalmai, en geen melding maakten van andere slachtoffers: “Ze 

noemden geen andere namen” (CGVS, p.11). Dergelijk tegenstrijdig relaas bevestigt het bedrieglijke 

karakter van de door u aangebrachte asielmotieven. 
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Bovendien wijst het CGVS op het opmerkelijke gegeven dat u of uw familie geen pogingen hebben 

ondernomen om meer informatie over het incident in Pacha Khak te bekomen. Gevraagd of deze aanval 

en de dood van bekende leden van de Taliban eventueel in de media kwam, zegt u zoiets niet te 

hebben geverifieerd (CGVS II, p.11). U meent dat er waarschijnlijk veel Taliban werden neergeschoten 

(CGVS II, p.11), maar heeft absoluut het raden naar een concreter aantal. Of er bij die gevechten ook 

mensen van de overheid het leven lieten, is u ook al niet bekend (CGVS I, p.15). Het is niet aannemelijk 

dat u zo weinig zou weten over het incident dat aan de basis van uw vertrek uit Afghanistan zou hebben 

gelegen. Immers geeft u zelf aan dat dergelijke informatie snel verspreid wordt: u zegt dat de mensen 

van Pacha Khak over de feiten spraken, dat mensen een telefoon hebben, elkaar contacteren en zo de 

informatie doorgeven (CGVS II, p.11). In dat opzicht zou mogen worden verwacht dat correcte 

informatie over het gebeurde ook mensen van uw iets verderop gelegen dorp, waaronder uw familie, 

bereikt. Dit toont andermaal aan dat uw relaas niet op waarheid berust. 

 

Voorts merkt het CGVS op dat de Taliban, nochtans een organisatie die volgens u niets of niemand 

ontziet, in deze toch weinig doortastend optreedt. Twee mannen van de Taliban kwamen daags na het 

incident naar uw huis en omdat u er niet was, spraken zij met uw vader. Toen uw vader hen zei dat u 

niet in het huis was, werd er blijkbaar geen druk gezet om uw vader te doen zeggen waar u dan wel was 

(CGVS II, p.12). Ze gaven hem dan maar exact één dag de tijd om u aan hen over te dragen, een eis 

waaraan uw vader duidelijk geen gehoor gaf: hij stuurde u naar het huis van uw zus, en regelde in de 

daaropvolgende dagen uw vertrek uit het land. De gevolgen blijken merkwaardig genoeg mee te vallen: 

“Ze kwamen, vroegen het nog eens” en “Waarschijnlijk hebben ze vader geslagen en bedreigd”, zo zegt 

u daarover (CGVS II, p.12). Dat u daar niet zo zeker van lijkt, is overigens opmerkelijk. Bovendien 

maakte u van een tweede bezoek, daags na het eerste, geen melding tijdens uw vorig onderhoud bij het 

CGVS. Toen men u de vraag stelde wat er verder nog gebeurde nadat de Taliban naar u waren komen 

vragen, antwoordde u het volgende: “Mijn vader heeft geen bijkomende dingen gezegd aan mij. Ik was 

lang onderweg, ik heb veel problemen gehad, ik kan me niet alles herinneren” (CGVS I, p.16). Ook al 

opmerkelijk is dat er daarna nog maar weinig lijkt te zijn gebeurd. U verklaarde dat de Taliban na uw 

vertrek veelvuldig naar u informeerden bij de dorpelingen. Of zij ook uw familie kwamen opzoeken, was 

u evenwel niet bekend: “Ik heb mijn vader niet gesproken, dus ik weet het niet. De dingen die ik zeg, 

worden door dorpelingen gezegd aan mij” (CGVS I, p.19). Dit is niet in lijn met wat u tijdens het tweede 

onderhoud bij het CGVS komt verklaren. U zegt dat u zich hierover informeerde bij uw vader, overigens 

in het enige telefoongesprek dat u met hem had, tien dagen voor het eerste onderhoud (CGVS I, p.4), 

en dat uw vader u zei dat de Taliban “altijd” naar jullie huis kwamen: “Ze kwamen vele keren, precies 

aantal ken ik niet. Ze stoppen altijd als ze voorbij komen, ze vragen waar ik ben” (CGVS II, p.6). Het 

moge duidelijk zijn dat uw verklaringen tegenstrijdig zijn. Bovendien rijst de vraag hoe uw vader er dan 

in slaagt deze Taliban al verschillende jaren aan het lijntje te houden, zonder dat uw familie en gezin 

bevreesd moeten zijn voor represailles. Het is niet geloofwaardig dat de Taliban zo omzichtig te werk 

zouden gaan, te meer u toch zou worden beschuldigd van de dood van Taliban die zeer bekend zouden 

zijn geweest in het district Kohe Safi (CGVS II, p.13). 

 

Dient voorts te worden vastgesteld dat u aangeeft dat de Taliban na uw vertrek wel degelijk wraak 

hebben willen nemen op uw familie: zij zouden een bom tot ontploffing hebben gebracht voor uw huis, 

waarbij een neef van u invalide zou zijn geraakt. Dat de Taliban dergelijke complexe, bovendien 

inefficiënte manier zou hanteren om uw familie te treffen, is niet geloofwaardig. Uit niets blijkt dat uw 

ouders, broers, vrouw en kind door die bom werden geraakt. Bovendien maakte u van deze 

bomexplosie geen melding tijdens uw gehoor bij de DVZ, en kan u geenszins verduidelijken wanneer 

men uw familie zou hebben geviseerd. U kan louter vaagweg zeggen dat het na uw vertrek gebeurd is 

(CGVS II, p.15). U beweert ook dat uw ooms het dorp ten gevolge deze aanslag hebben verlaten, maar 

zegt niet te weten waar zij en hun gezinnen naartoe zijn gegaan (CGVS II, p.15). U verklaart niet de tijd 

te hebben gehad om die zaken aan uw vader te vragen (CGVS II, p.15), wat niet ernstig is, te meer uw 

vader blijkbaar wel de tijd vond om tijdens jullie gesprek uit te weiden over een aanval tegen een 

politiepost in een aanpalend dorp (CGVS II, p.6), een zaak die uw familie verder niet aanbelangt. Uw 

vage verklaringen over deze aanslag tegen uw familie ondermijnen uw geloofwaardigheid verder. 

 

Dat u weinig oprecht bent in uw verklaringen, blijkt voorts ook als u beweert sinds uw vertrek uit 

Afghanistan, tweeëneenhalf jaar geleden, slechts eenmalig met uw familie te hebben getelefoneerd, 

namelijk toen u documenten nodig had voor uw asielaanvraag. U brengt daarvoor tal van flauwe 

redenen aan, waarbij u stelt dat een mobiele telefoon te duur zou zijn voor uw familie (CGVS II, p.5), uw 

vader te oud is om met zo’n telefoon te bellen (CGVS II, p.5), er een tijdsverschil bestaat tussen België 

en Afghanistan van drie uur (CGVS II, p.7), de Taliban wel eens een telefoonmast opblazen (CGVS II, 
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p.6), Taliban in de nacht het signaal verstoren (CGVS I, p.10), de ontvangst niet altijd optimaal is, de 

batterij van het toestel leeg was toen u met uw vader belde (CGVS I, p.11) en de verbinding uitviel 

(CGVS II, p.7) en het moeilijk is om daar een gsm op te laden bij gebrek aan elektriciteit (CGVS II, p.6). 

De talrijke zaken die u heeft opgesomd en die een telefoongesprek met uw familie in de weg zouden 

staan, gelden merkwaardig genoeg niet voor de overige inwoners van uw district, die volgens u een 

telefoon hebben en druk met elkaar bellen als er een aanval of een incident is in het district (CGVS II, 

p.11). Bovendien, als u er in slaagt om via een tussenpersoon uw familie toch te bellen en om 

documenten te vragen, dan mag worden verwacht dat u uw familie ook kan contacteren om te 

informeren naar hun situatie of eventuele moeilijkheden met de Taliban. Dat u ook omtrent het contact 

met uw familie misleidende verklaringen aflegt, kan maar moeilijk worden betwijfeld. 

 

Gezien bovenstaand geheel van vaststellingen, dient te worden geconcludeerd dat aan uw beweerde 

vrees voor de Taliban niet het minste geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan u niet als vluchteling 

worden erkend. 

 

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. 

 

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. 

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

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 Parwan te worden beoordeeld. 
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report : 

Afghanistan Security Situation – september 2020, (pag. 1-54 en 271-278, 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 Parwan behoort tot de centrale regio van Afghanistan. De provincie wordt omschreven als 

een van de relatief rustige provincies in Afghanistan. De Taliban zijn er actief in een aantal districten, 

van waaruit zij aanvallen uitvoeren op de hoofdstad en de NAVO-faciliteit in Bagram. De aanwezigheid 

van ISKP werd ook opgemerkt na één incident dat aan de groep werd toegeschreven, met name een 

raketaanval op de luchtmachtbasis te Bagram in april 2020. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Parwan grotendeels bepaald 

wordt door militaire operaties van de opstandelingen en de anti-terreuroperaties van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Het geweld dat er plaatsvindt, is bovendien hoofdzakelijk doelgericht van aard. Het 

betreft enerzijds aanvallen van opstandelingen (hoofdzakelijk de taliban) op militaire controleposten, op 

konvooien en op militaire basissen, alsook doelgerichte moorden op leden van het leger, de politie en 

het NDS. Het ANDSF voert er ook antiterreuroperaties uit. Verder wordt melding gemaakt van 

raketaanvallen van de taliban op de militaire basis te Bagram, op zendmasten en op controleposten. Het 

gros van de incidenten waarbij gebruik gemaakt wordt van bermbommen of IED’s was eveneens gericht 

op de Afghaanse veiligheidsdiensten. ACLED registreerde voorts lucht-/droneaanvallen uitgevoerd door 

het Afghaanse leger en de NAVO. Tijdens de verslagperiode werd er amper melding gemaakt van intern 

ontheemden (IDP’s) die de provincie verlaten omwille van conflictgerelateerd geweld. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de provincie Parwan ruw geschat 710.000 inwoners heeft 

en dat er in 2019 in de gehele provincie 246 burgerslachtoffers vielen. 1/3 van de slachtoffers viel te 

betreuren bij een aanslag op een verkiezingsrally van president Ashraf Ghani in september 2019. 

Tijdens de eerste helft van 2020 werden er tussen 26 en 50 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens 

ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 2020 187 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient 

besloten te worden dat de provincie Parwan in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal 

veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers. 

 

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

het 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. 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 dat de veiligheidssituatie in Parwan sinds de publicatie voornoemde EASO Guidance Note 

weliswaar gewijzigd is, doch niet op een zodanige wijze dat 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 op de in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging zou 

lopen. De provincie Parwan is een gebied 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, een reëel risico 

op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon van de burger in de provincie Parwan kan 

slechts vastgesteld worden indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken 

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. 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 Parwan in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Parwan 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 Parwan. 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. 

 

De neergelegde documenten leiden niet tot een andersluidende appreciatie. De kopie van uw taskara 

en de aanvraag voor een nieuwe taskara leveren hoogstens bewijs voor uw identiteit en herkomst, 

elementen die in deze beslissing niet worden betwist. De taskara van uw vader, merkwaardig genoeg 

het origineel en dus een identiteitsbewijs dat uw vader niet langer nodig lijkt te hebben, bevestigt de 

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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identiteit van de eigenaar van het document, meer niet. U bent niet in het bezit van een document dat 

uw beweerde problemen met de Taliban zou kunnen staven. 

 

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. Verzoeker voert in het eerste middel de schending aan van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 1 A van het Verdrag van Genève en van de materiële motiveringsplicht, minstens van de 

mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet 

en van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële 

motivering. 

 

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.  

 

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:  

 

“Na onderzoek van uw administratief dossier stelt het Commissariaat-generaal (CGVS) vast dat u noch 

een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève, noch een 

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Belgische 

Vreemdelingenwet, aannemelijk heeft gemaakt. 

 

Immers dient te worden opgemerkt dat geen geloof kan worden gehecht aan uw problemen met de 

Taliban, en dit om onderstaande redenen. 

 

U stelt dat u enkele dagen voor uw vertrek werd aangesproken door personen van de Taliban. Uw 

relaas over wat er die dag zou zijn gebeurd, overtuigt echter niet. Of u door drie of vier personen werd 

aangesproken, kan u zich niet meer herinneren (CGVS II, p.8). Over de opdracht die u meekreeg, bent 

u ook niet zeer duidelijk. U moest eten maken “voor veel mensen” (CGVS II, p.10) en zegt dat uw familie 

eten bereidde voor twintig tot dertig personen (CGVS II, p.10), maar u heeft er geen idee van en spreekt 

zich tegen over hoeveel Taliban er die avond effectief naar jullie huis zouden zijn gekomen: terwijl u bij 

de DVZ nog beweerde dat u die avond tien gasten over de vloer kreeg (vragenlijst d.d. 23 juni 2020, 

vraag 3.5), zegt u bij het CGVS dat u slechts acht Talibs heeft gezien, maar sluit u ook niet uit dat er 

inderdaad twintig tot dertig zijn komen eten (CGVS II, p.10). Gezien u na het vertrek van de Taliban het 

vertrek waar ze gegeten zou hebben opgeruimd (CGVS II, p.9), mag worden verwacht dat u toch 

duidelijker verklaringen aflegt over de grootte van de groep die die avond uw huis zou hebben bezocht. 

 

Voorts dient te worden opgemerkt dat maar moeilijk kan worden ingezien waarom u in deze zou worden 

beschuldigd van verraad. In tegenstelling tot wat u bij de DVZ zei, namelijk dat er een gevecht ontstond 

tussen overheidstroepen en de Taliban toen ze vertrokken (vragenlijst d.d. 23 juni 2020, vraag 3.5), 

heeft u het over een hinderlaag in Pacha Khak, op meer dan twee uur wandelafstand van Saidali. U 

maakt op geen enkele manier duidelijk waarom de Taliban zouden hebben gemeend dat u de persoon 

was die de autoriteiten van hun aanwezigheid aldaar op de hoogte zou hebben gebracht. Ten eerste is 

het zo dat u helemaal niets afwist van de plannen van de Taliban. Weliswaar aten zij anderhalf uur in uw 

huis, maar er werd klaarblijkelijk angstvallig over gewaakt dat u niet met hen in contact kwam. De 

Taliban zaten in een apart vertrek en posteerden één van hen aan de deur. U heeft de in uw huis 
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aanwezige Taliban niet gezien, u kon ook niets opvangen van hun gesprekken. U mocht niet eens het 

eten tot bij hen brengen, pas na hun vertrek kreeg u de toelating af te ruimen, zo zegt u. “Ze willen je 

daar niet, ze zijn bang dat je de overheid zal verwittigen.”. U beaamt dat u bijgevolg niet wist dat ze die 

avond nog naar Pacha Khak zouden gaan: “Ik wist niets, ik heb geen banden met hen. Ik maakte enkel 

eten, ze aten en gingen weg” (CGVS II, p.9). Dat men uiteindelijk toch zou hebben gemeend dat u op de 

hoogte moet zijn geweest van hun plannen om die nacht richting Pacha Khak te gaan, is weinig 

aannemelijk. Bovendien heeft u het over een groep van potentieel twintig tot dertig strijders die minstens 

twee uur moeten hebben gewandeld om Pacha Khak te bereiken (CGVS II, p.11), waarbij zij bovendien 

een zevental andere dorpen passeerden (CGVS I, p.15). Als het CGVS opmerkt dat zij ook onderweg 

konden zijn opgemerkt, zegt u dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat u hen als laatste ontving en 

bijgevolg de schuld kreeg (CGVS II, p.12). Dat is toch weinig overtuigend. Immers is het weinig 

waarschijnlijk dat de passage en de aanwezigheid in uw huis van mogelijks enkele tientallen strijders de 

rest van het dorp zou zijn ontgaan, zoals u heeft beweerd (CGVS II, p.9). Dat is overigens ook in strijd 

met uw verklaringen tijdens het eerste onderhoud op het CGVS. Immers zei u toen dat de Taliban “een 

keer per week of soms om de twintig dagen” naar het dorp kwamen. Hun manier van werken was 

daarbij telkens de volgende: één lid van de Taliban werd voorop gestuurd, sprak de leider van het dorp 

en informeerde deze van de komst van zijn groep strijders. Vervolgens ging de leider van het dorp bij de 

mensen aankloppen, met de boodschap dat de Taliban in aantocht waren en in het dorp zouden 

verblijven. Elk huishouden werd daarbij gewaarschuwd binnen te blijven en “iedereen gehoorzaamde 

hun bevel” (CGVS I, p.13). Dergelijk relaas geeft aan dat het hele dorp op de hoogte moet zijn geweest 

van de komst van de Taliban, in tegenstelling tot wat u nu beweert. Alleszins is het zo dat, mocht het 

CGVS geloof hechten aan die aanval tegen de Taliban, ook eender welke dorpeling van Saidali of van 

een van de vele dorpen die ze nadien nog zouden hebben gekruist, deze groep strijders kan hebben 

verraden. Op geen enkel moment maakt u duidelijk waarom net u met de vinger zou zijn gewezen. 

 

Verder dient te worden opgemerkt dat het opvalt dat u de enige van uw familie bent die zou worden 

bedreigd. Hoewel uw vader onder hetzelfde dak woonde en dus net zo goed van verraad kon worden 

beschuldigd, lijkt dit niet het geval te zijn geweest. U argumenteert dat uw vader “erg oud” is, iets waar 

het CGVS toch de nodige vraagtekens bij plaatst: immers bent u zijn oudste zoon en pas vijfentwintig 

jaar oud, en is het jongste kind van uw vader acht jaar (verklaring DVZ, vraag 17). Dat uw vader dan te 

oud zou zijn om verantwoording te moeten afleggen ten overstaan van de Taliban, lijkt weinig 

waarschijnlijk. 

 

Voorts spreekt u zich tegen over hoeveel slachtoffers uw vermeende verraad zou hebben geleid. 

Tijdens uw eerste onderhoud bij het CGVS verklaarde u tot twee keer toe dat de Taliban tijdens dat 

vuurgevecht “veel” strijders verloren (CGVS I, p.15). U zei vervolgens dat “sommige leden van de 

Taliban” werden gedood, en als meest bekende slachtoffers noemde u Zalmai, Zafrangul en Dadullah 

(CGVS I, p.15). Het is merkwaardig dat u het tijdens uw tweede onderhoud niet langer over “veel” of 

“sommige” slachtoffers heeft, maar over “twee doden”. Nog merkwaardiger is dat u zich daarbij de 

namen Zafrangul en Dadullah niet lijkt te herinneren, maar dat u het enkel over de eerder genoemde 

Zalmai heeft, alsook over Rohullah wiens naam u nog niet eerder noemde (CGVS II, p.10). Met uw 

weinig consistente verklaringen geconfronteerd, zegt u niets te weten over Zafrangul en Dadullah, 

waarna u beweert van dorpelingen te hebben gehoord dat ze ook werden neergeschoten, al is het u dan 

weer niet bekend of ze daarbij het leven lieten (CGVS II, p.13). Dit warrig relaas overtuigt geenszins, en 

is opnieuw in tegenstrijd met wat u even daarvoor nog verklaarde, namelijk dat de mensen spraken over 

twee slachtoffers, met name Rohullah en Zalmai, en geen melding maakten van andere slachtoffers: “Ze 

noemden geen andere namen” (CGVS, p.11). Dergelijk tegenstrijdig relaas bevestigt het bedrieglijke 

karakter van de door u aangebrachte asielmotieven. 

 

Bovendien wijst het CGVS op het opmerkelijke gegeven dat u of uw familie geen pogingen hebben 

ondernomen om meer informatie over het incident in Pacha Khak te bekomen. Gevraagd of deze aanval 

en de dood van bekende leden van de Taliban eventueel in de media kwam, zegt u zoiets niet te 

hebben geverifieerd (CGVS II, p.11). U meent dat er waarschijnlijk veel Taliban werden neergeschoten 

(CGVS II, p.11), maar heeft absoluut het raden naar een concreter aantal. Of er bij die gevechten ook 

mensen van de overheid het leven lieten, is u ook al niet bekend (CGVS I, p.15). Het is niet aannemelijk 

dat u zo weinig zou weten over het incident dat aan de basis van uw vertrek uit Afghanistan zou hebben 

gelegen. Immers geeft u zelf aan dat dergelijke informatie snel verspreid wordt: u zegt dat de mensen 

van Pacha Khak over de feiten spraken, dat mensen een telefoon hebben, elkaar contacteren en zo de 

informatie doorgeven (CGVS II, p.11). In dat opzicht zou mogen worden verwacht dat correcte 

informatie over het gebeurde ook mensen van uw iets verderop gelegen dorp, waaronder uw familie, 

bereikt. Dit toont andermaal aan dat uw relaas niet op waarheid berust. 
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Voorts merkt het CGVS op dat de Taliban, nochtans een organisatie die volgens u niets of niemand 

ontziet, in deze toch weinig doortastend optreedt. Twee mannen van de Taliban kwamen daags na het 

incident naar uw huis en omdat u er niet was, spraken zij met uw vader. Toen uw vader hen zei dat u 

niet in het huis was, werd er blijkbaar geen druk gezet om uw vader te doen zeggen waar u dan wel was 

(CGVS II, p.12). Ze gaven hem dan maar exact één dag de tijd om u aan hen over te dragen, een eis 

waaraan uw vader duidelijk geen gehoor gaf: hij stuurde u naar het huis van uw zus, en regelde in de 

daaropvolgende dagen uw vertrek uit het land. De gevolgen blijken merkwaardig genoeg mee te vallen: 

“Ze kwamen, vroegen het nog eens” en “Waarschijnlijk hebben ze vader geslagen en bedreigd”, zo zegt 

u daarover (CGVS II, p.12). Dat u daar niet zo zeker van lijkt, is overigens opmerkelijk. Bovendien 

maakte u van een tweede bezoek, daags na het eerste, geen melding tijdens uw vorig onderhoud bij het 

CGVS. Toen men u de vraag stelde wat er verder nog gebeurde nadat de Taliban naar u waren komen 

vragen, antwoordde u het volgende: “Mijn vader heeft geen bijkomende dingen gezegd aan mij. Ik was 

lang onderweg, ik heb veel problemen gehad, ik kan me niet alles herinneren” (CGVS I, p.16). Ook al 

opmerkelijk is dat er daarna nog maar weinig lijkt te zijn gebeurd. U verklaarde dat de Taliban na uw 

vertrek veelvuldig naar u informeerden bij de dorpelingen. Of zij ook uw familie kwamen opzoeken, was 

u evenwel niet bekend: “Ik heb mijn vader niet gesproken, dus ik weet het niet. De dingen die ik zeg, 

worden door dorpelingen gezegd aan mij” (CGVS I, p.19). Dit is niet in lijn met wat u tijdens het tweede 

onderhoud bij het CGVS komt verklaren. U zegt dat u zich hierover informeerde bij uw vader, overigens 

in het enige telefoongesprek dat u met hem had, tien dagen voor het eerste onderhoud (CGVS I, p.4), 

en dat uw vader u zei dat de Taliban “altijd” naar jullie huis kwamen: “Ze kwamen vele keren, precies 

aantal ken ik niet. Ze stoppen altijd als ze voorbij komen, ze vragen waar ik ben” (CGVS II, p.6). Het 

moge duidelijk zijn dat uw verklaringen tegenstrijdig zijn. Bovendien rijst de vraag hoe uw vader er dan 

in slaagt deze Taliban al verschillende jaren aan het lijntje te houden, zonder dat uw familie en gezin 

bevreesd moeten zijn voor represailles. Het is niet geloofwaardig dat de Taliban zo omzichtig te werk 

zouden gaan, te meer u toch zou worden beschuldigd van de dood van Taliban die zeer bekend zouden 

zijn geweest in het district Kohe Safi (CGVS II, p.13). 

 

Dient voorts te worden vastgesteld dat u aangeeft dat de Taliban na uw vertrek wel degelijk wraak 

hebben willen nemen op uw familie: zij zouden een bom tot ontploffing hebben gebracht voor uw huis, 

waarbij een neef van u invalide zou zijn geraakt. Dat de Taliban dergelijke complexe, bovendien 

inefficiënte manier zou hanteren om uw familie te treffen, is niet geloofwaardig. Uit niets blijkt dat uw 

ouders, broers, vrouw en kind door die bom werden geraakt. Bovendien maakte u van deze 

bomexplosie geen melding tijdens uw gehoor bij de DVZ, en kan u geenszins verduidelijken wanneer 

men uw familie zou hebben geviseerd. U kan louter vaagweg zeggen dat het na uw vertrek gebeurd is 

(CGVS II, p.15). U beweert ook dat uw ooms het dorp ten gevolge deze aanslag hebben verlaten, maar 

zegt niet te weten waar zij en hun gezinnen naartoe zijn gegaan (CGVS II, p.15). U verklaart niet de tijd 

te hebben gehad om die zaken aan uw vader te vragen (CGVS II, p.15), wat niet ernstig is, te meer uw 

vader blijkbaar wel de tijd vond om tijdens jullie gesprek uit te weiden over een aanval tegen een 

politiepost in een aanpalend dorp (CGVS II, p.6), een zaak die uw familie verder niet aanbelangt. Uw 

vage verklaringen over deze aanslag tegen uw familie ondermijnen uw geloofwaardigheid verder. 

 

Dat u weinig oprecht bent in uw verklaringen, blijkt voorts ook als u beweert sinds uw vertrek uit 

Afghanistan, tweeëneenhalf jaar geleden, slechts eenmalig met uw familie te hebben getelefoneerd, 

namelijk toen u documenten nodig had voor uw asielaanvraag. U brengt daarvoor tal van flauwe 

redenen aan, waarbij u stelt dat een mobiele telefoon te duur zou zijn voor uw familie (CGVS II, p.5), uw 

vader te oud is om met zo’n telefoon te bellen (CGVS II, p.5), er een tijdsverschil bestaat tussen België 

en Afghanistan van drie uur (CGVS II, p.7), de Taliban wel eens een telefoonmast opblazen (CGVS II, 

p.6), Taliban in de nacht het signaal verstoren (CGVS I, p.10), de ontvangst niet altijd optimaal is, de 

batterij van het toestel leeg was toen u met uw vader belde (CGVS I, p.11) en de verbinding uitviel 

(CGVS II, p.7) en het moeilijk is om daar een gsm op te laden bij gebrek aan elektriciteit (CGVS II, p.6). 

De talrijke zaken die u heeft opgesomd en die een telefoongesprek met uw familie in de weg zouden 

staan, gelden merkwaardig genoeg niet voor de overige inwoners van uw district, die volgens u een 

telefoon hebben en druk met elkaar bellen als er een aanval of een incident is in het district (CGVS II, 

p.11). Bovendien, als u er in slaagt om via een tussenpersoon uw familie toch te bellen en om 

documenten te vragen, dan mag worden verwacht dat u uw familie ook kan contacteren om te 

informeren naar hun situatie of eventuele moeilijkheden met de Taliban. Dat u ook omtrent het contact 

met uw familie misleidende verklaringen aflegt, kan maar moeilijk worden betwijfeld. 

 

Gezien bovenstaand geheel van vaststellingen, dient te worden geconcludeerd dat aan uw beweerde 

vrees voor de Taliban niet het minste geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan u niet als vluchteling 

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

overgenomen. 

 

Waar verzoeker erop wijst dat hij altijd gesproken heeft over 8 à 10 personen, kan hij de gedane 

vaststellingen niet verklaren noch verschonen. Verzoeker verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken 

dat er ongeveer 10 gasten waren komen eten (Vragenlijst, vraag 3.5), terwijl hij op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde dat hij er maar zeven of acht zag (Notities van 

het persoonlijk onderhoud van 2 december 2020, p. 9). Wanneer vervolgens op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gevraagd wordt of er mogelijks 20 tot 30 mensen zijn 

komen eten, geeft verzoeker aan dat dit misschien mogelijk was, maar dat hij er maar acht zag (Notities 

van het persoonlijk onderhoud van 2 december 2020, p. 10). Aangezien verzoeker pas na het vertrek 

van de taliban de ruimte mocht opruimen (Notities van het persoonlijk onderhoud van 2 december 2020, 

p. 9), mag wel degelijk worden verwacht dat hij duidelijker verklaringen aflegt over de grootte van de 

groep die die avond zijn huis zou hebben bezocht en enigszins zijn verklaringen desbetreffend kan 

nuanceren.  

 

Bijgevolg kan de argumentatie dat hij altijd over 8 à 10 personen heeft gesproken niet volstaan om 

voormelde vaststellingen in een ander daglicht te stellen. Ook waar hij stelt dat de taliban slechts had 

gevraagd eten te maken voor “veel mensen”, zonder verder specificatie en dat dit logisch is aangezien 

de taliban voorzichtig zijn met wie ze vertrouwen en welke informatie ze al dan niet delen, zijn slechts 

algemene beweringen en het herhalen van zijn verklaringen, maar kan niet volstaan om de gedane 

vaststellingen te verklaren of te verschonen.  

 

Met het verweer dat de link tussen de hinderlaag en het eten bij verzoeker onmiddellijk duidelijk is 

gezien het huis van verzoeker de laatste plaats is waar zij hebben gegeten, biedt verzoeker evenmin 

een verklaring, maar herhaalt hij opnieuw slechts zijn eerdere verklaringen. Zo vond de hinderlaag 

plaats op meer dan twee uur wandelafstand van zijn woonplaats, maakte verzoeker op geen enkele 

manier duidelijk waarom de taliban zouden kunnen hebben gemeend dat hij de persoon was die de 

autoriteiten van hun aanwezigheid aldaar op de hoogte zou hebben gebracht, gezien hij niets afwist van 

de plannen van de taliban omdat er naar eigen zeggen angstvallig over gewaakt werd dat verzoeker niet 

met hen in contact kwam, hij de in zijn huis aanwezige taliban niet heeft gezien, niets kon opvangen van 

hun gesprekken en het eten zelfs niet tot bij hen in de kamer mocht brengen. 

 

Daarenboven spreekt verzoeker ook over een groep van potentieel twintig tot dertig strijders die 

minstens twee uur moeten hebben gewandeld om Pacha Khak te bereiken, waarbij zij bovendien een 

zevental andere dorpen passeerden (Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, 

p.15) en zij bijgevolg ook onderweg konden worden opgemerkt.  

Ook blijkt uit verzoekers verklaringen dat het hele dorp op de hoogte moet zijn geweest van de komst 

van de taliban (Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p. 13), in tegenstelling 

tot wat hij achteraf ontkent.  

 

Met het louter herhalen van zijn verklaringen en de stelling dat de gevechten plaatsvonden niet ver van 

zijn huis en zij kort na het eten werden aangevallen, doet hij geen afbreuk aan wat voorafgaat en maakt 

hij dan ook geenszins concreet aannemelijk waarom net hij als schuldige door de taliban werd 

aangeduid. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker bij het verzoekschrift een nieuw document voegt waarbij hij stelt dat dit 

de bevestiging zou zijn van zijn problemen door de dorpshoofden. Per aanvullende nota brengt 

verzoeker naar eigen zeggen de “originele bevestiging door dorpshoofden van de problemen” met een 

beëdigde vertaling.  

 

Documenten beschikken slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij 

vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat en volgt blijkt echter 

dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met als gevolg dat de documenten die ter staving van het 

relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben. De verklaring van de dorpsoudsten heeft 

bovendien een gesolliciteerd en subjectief karakter en werd opgesteld ten behoeve van verzoeker in het 

kader van zijn asielaanvraag waardoor het objectieve bewijswaarde ontbeert. 

 

Ook waar verzoeker stelt dat zijn vader bejaard was en daarom niet werd lastig gevallen, herhaalt hij 

slechts zijn eerdere verklaringen. Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat 

de bejaarde leeftijd de taliban ervan zou weerhouden om iemand te beschuldigen en vervolgen. Voor 
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zover dit al zou kunnen worden aangenomen, quod non, legt verzoeker geen enkel document neer 

waaruit de leeftijd van zijn vader zou kunnen blijken, waardoor aannemelijk wordt gemaakt dat hij 

daadwerkelijk te oud is om nog in het vizier van de taliban te kunnen staan. Het argument dat het 

verzoeker zelf was die het eten bracht, biedt evenmin een valabele verklaring, gezien zijn vader in 

hetzelfde huis als verzoeker woont en verzoeker zelf stelde dat hij het eten niet tot bij de taliban zelf 

mocht brengen.  

 

Waar verzoeker van mening is dat er te gedetailleerde informatie wordt verwacht omdat hij niet 

werkzaam was voor de autoriteiten of de taliban, kan hij opnieuw geen verklaringen bieden voor het feit 

dat hij ronduit tegenstrijdige verklaringen aflegde over het aantal slachtoffers ingevolge zijn vermeende 

verraad en beweerde problemen ten gevolge hiervan. 

Tijdens het eerste onderhoud bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

verklaarde verzoeker tot twee keer toe dat de taliban tijdens dat vuurgevecht “veel” strijders verloren 

(Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p.15) en zei hij vervolgens dat 

“sommige leden van de taliban” werden gedood, en noemde hij als meest bekende slachtoffers noemde 

Zalmai, Zafrangul en Dadullah (Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p. 15). 

Tijdens het tweede onderhoud spreekt verzoeker niet langer over “veel” of “sommige” slachtoffers, maar 

over “twee doden” en heeft hij het enkel over de eerder genoemde Zalmai heeft, alsook over Rohullah 

wiens naam hij nog niet eerder noemde (Notities van het persoonlijk onderhoud van 2 december 2020, 

p. 10).  

 

Wanneer hij hiermee werd geconfronteerd, stelt verzoeker niets te weten over Zafrangul en Dadullah, 

waarna hij beweert van dorpelingen te hebben gehoord dat ze ook werden neergeschoten, al is het hem 

dan weer niet bekend of ze daarbij het leven lieten (Notities van het persoonlijk onderhoud van 2 

december 2020, p. 13).  

 

Hieruit blijkt dat verzoeker duidelijk tegenstrijdige verklaringen aflegde over het aantal slachtoffers en 

hun identiteit. Waar hij in het verzoekschrift onder verwijzing naar zijn verklaringen die hij tijdens het 

tweede onderhoud desbetreffend aflegde, stelt dat zijn verklaringen in dezelfde lijn liggen, kan dit dan 

ook niet onmiddellijk worden ingezien noch enige verduidelijking of verschoning bieden.  

 

Ook waar hij opwerpt dat zijn broers te jong zijn en zijn vader te oud, hij snel het land diende te verlaten 

en het te gevaarlijk zou zijn om zich te informeren teneinde zijn gebrekkige kennis omtrent het incident 

in Pacha Khak dat aan de basis van zijn problemen en vertrek uit Afghanistan lag, beperkt hij zich tot 

algemene beweringen. 

Ook de Raad acht het niet aannemelijk dat verzoeker zo weinig zou weten over het incident dat aan de 

basis van zijn problemen en vertrek uit Afghanistan zou hebben gelegen. Immers geeft hij zelf aan dat 

dergelijke informatie snel verspreid wordt omdat de mensen van Pacha Khak over de feiten spraken, dat 

mensen een telefoon hebben, elkaar contacteren en zo de informatie doorgeven (Notities van het 

persoonlijk onderhoud, p. 11). In dat opzicht zou mogen worden verwacht dat correcte informatie over 

het gebeurde ook mensen van het verderop gelegen dorp, waaronder zijn familie, bereikt. Aangezien 

het incident aan de basis lag van verzoekers vertrek en problemen, kan overigens worden verwacht dat 

enige interesse aan de dag zou worden gelegd zowel door verzoeker als zijn familie om hierover meer 

te weten te komen.  

 

Met de stelling dat de taliban wel doortastend optrad omdat zij daags na de feiten naar hun huis 

kwamen, verklaart hij niet dat er geen druk werd gezet om zijn vader te doen zeggen waar verzoeker 

was (Notities van het persoonlijk onderhoud van 2 december 2020, p.12) en hem zelf één dag de tijd 

gaven om verzoeker aan hen over te dragen om vervolgens te verklaren dat ze nog eens kwamen en 

“waarschijnlijk” zijn vader hebben geslagen en bedreigd (Notities van het persoonlijk onderhoud van 2 

december 2020, p.12). Daarenboven maakte verzoeker van dit tweede bezoek, daags na het eerste, 

geen melding meer tijdens het eerste onderhoud bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen (Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p. 16) en legde hij 

tegenstrijdige verklaringen af over het contact dat hij met zijn vader heeft en de informatie die hij heeft 

gekregen zoals blijkt uit wat volgt. 

 

Waar hij in het verzoekschrift aanvoert dat de vaststelling dat hij verklaarde dat zijn vader 

“waarschijnlijk” hebben geslagen en bedreigd te wijten is aan een fout in de vertaling toont hij dit niet 

concreet aan en beperkt hij zich opnieuw tot louter een bewering. Ook uit de notities van het persoonlijk 

onderhoud blijkt immers niet dat er met de vertaling of de tolk problemen zijn gerezen tijdens het 

onderhoud.  
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Het verweer dat de communicatie na het vertrek zeer moeilijk verliep, dat hij lang onderweg was en niet 

onmiddellijk in contact kon treden met zijn vader, de reis heftig was en hij zich niet alles kan herinneren, 

kan evenmin een valabele verklaring bieden. Verzoeker gaat er immers aan voorbij dat hij ronduit 

tegenstrijdige verklaringen aflegde over het contact met zijn vader. Hij stelde tijdens het eerste 

onderhoud enerzijds dat hij niet weet of de taliban zijn familie kwamen opzoeken omdat hij zijn vader 

niet heeft gesproken en enkel dingen weet die door dorpelingen aan hem werden gezegd (Notities van 

het persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p. 19) en anderzijds dat hij zijn vader tien dagen 

voor het eerste onderhoud telefonisch heeft gesproken (Notities van het persoonlijk onderhoud van 17 

september 2020, p. 4). Tijdens het tweede onderhoud gaf hij opnieuw te kennen dat hij zich hierover 

informeerde bij zijn vader, overigens in het enige telefoongesprek dat hij met hem had en dat zijn vader 

hem zei dat de taliban “altijd” naar hun huis kwamen: “Ze kwamen vele keren, precies aantal ken ik niet. 

Ze stoppen altijd als ze voorbij komen, ze vragen waar ik ben” (Notities van het persoonlijk onderhoud 

van 2 december 2020, p. 5, 6, 7). 

 

Indien verzoekers vader hem hierover tien dagen voor het eerste onderhoud tijdens een 

telefoongesprek informeerde kan worden verwacht dat verzoeker dit op deze wijze tijdens het eerste 

onderhoud kan verklaren. Verzoeker verschuilt zich thans achter de moeilijke reis en het gegeven dat hij 

zich zaken niet kan herinneren. Verzoeker brengt echter geen enkel concreet element bij dat kan 

verklaren dat hij te kampen heeft met geheugenverlies. In dit opzicht moet dan ook worden vastgesteld 

dat hij zich tijdens het tweede onderhoud dan wel weer herinnerde dat hij toch telefonisch contact had 

met zijn vader, hetgeen afbreuk doet aan verzoeker algehele geloofwaardigheid. Aan het verweer dat 

het klopt dat de taliban veelvuldig naar het huis van verzoeker kwam en dat zijn vader de taliban aan het 

lijntje kon houden door bemiddeling van dorpsoudsten, kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht. 

Dat de taliban zich louter richten tot de persoon die ze zoeken en dat zijn vader te oud is en zijn broers 

te jong, zijn opnieuw slechts algemene beweringen die geenszins kunnen volstaan om de gedane 

vaststellingen te verklaren of te verschonen.  

 

Waar verzoeker het betreurt dat er geen geloof wordt gehecht aan zijn verklaringen omtrent de 

bomexplosie weerlegt noch verklaart hij de pertinente vaststellingen geheel niet.  

De stelling dat hij de bomexplosie wel heeft vermeld op de Dienst Vreemdelingenzaken, maar dat dit 

niet werd genoteerd, blijkt niet uit het administratief dossier. Tijdens het eerste onderhoud bevestigde 

verzoeker overigens dat hij alles heeft kunnen verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken wat hem 

is overkomen en heeft hij geen opmerkingen met betrekking tot het eerste interview (Notities van het 

persoonlijk onderhoud van 17 september 2020, p. 2).  

 

Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle 

elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate 

essentieel element in zijn asielrelaas zou vermelden. 

 

Waar hij stelt de waarheid te hebben gesproken over het telefonisch contact en dat Afghanistan geen 

westers land is waar er amper sprake is van gsm’s en bellen allerminst een gemakkelijke opdracht is 

verschoont of verklaart hij de vaststelling niet dat zijn verklaringen omtrent het moeilijke telefonisch 

contact met zijn familie in schril contrast staan met zijn verklaringen over de mogelijkheid van 

telefonische contact van mensen in de regio onderling wanneer er een aanval of een incident is in het 

district. 

 

Waar verzoeker een USB-stick bijbrengt waaruit zou blijken dat er op Facebook video’s circuleren 

waarin zijn naam wordt genoemd en hij erin openlijk wordt bedreigd, wordt opgemerkt dat hoewel 

verzoeker in zijn eerdere betoog nog wilde laten uitschijnen dat Afghanistan geen westers land is, waar 

er amper sprake is van gsm’s en telefoneren allerminst een gemakkelijke opdracht ter verschoning van 

het weinige contact met zijn familie is er in Afghanistan blijkens de USB-stick toch enige 

communicatietechnologie mogelijk zoals het maken van video-opnames en deze naar eigen zeggen op 

Facebook plaatsen.  

 

De Raad stelt ook vast dat de gemaakte video’s niet vergezeld zijn van (een transcriptie met) een voor 

eensluidend verklaarde vertaling, zodat deze filmfragmenten conform artikel 8 van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

in overweging worden genomen, aangezien de Raad geen kennis kan nemen van de precieze inhoud 

ervan, noch van een mogelijke link met verzoeker. 
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Het oud identiteitsbewijs van zijn grootvader dat verzoeker per aanvullende nota bijbracht heeft louter 

betrekking op diens identiteit doch is niet bij machte om de gedane vaststellingen in een ander daglicht 

te plaatsen. 

 

De enveloppe die eveneens per aanvullende nota werd overgemaakt, biedt enkel de informatie dat 

verzoeker documenten uit Afghanistan heeft ontvangen, doch dit kan de voormelde vaststellingen niet in 

een ander daglicht stellen.  

 

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 Parwan actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. 

 

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, ligt in dezelfde lijn als de in het 

administratief dossier aanwezige informatie alsmede de informatie die door de verwerende partij per 

aanvullende nota van 7 april 2021 werd bijgebracht. 

 

Waar verzoeker onder verwijzing naar algemene informatie aangeeft dat de provincie Parwan en 

Afghanistan in het algemeen niet veilig is, toont hij niet aan dat de informatie aanwezig in het 

administratief dossier en de aanvullende nota omtrent de veiligheidssituatie in de provincie Parwan 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 Parwan een reëel risico zou lopen op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet. 

 

2.6. Verzoeker 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. Verzoeker 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 


