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nr. 254 718 van 19 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE DECKER

Kouterstraat 20

9140 TEMSE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 december 2020

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

staatlozen van 26 november 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 5 februari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. PEETERS loco advocaat B.

DE DECKER en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 4 maart 2020. Op 6 maart 2020 dient

de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.

Op 5 oktober 2020 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 26 november 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden akte, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Afghaanse nationaliteit te beschikken en te zijn geboren in het dorp Zarbanu

(district Ishkamish, provincie Takhar). U woonde daar tot kort voor uw vertrek samen met uw ouders, 4

broers en 5 zussen. U ging nooit naar school, maar hebt in de dorpsmoskee wel leren bidden. Uw vader

was landbouwer en teelde aardappelen, tarwe, en andere groenten voor eigen gebruik.

In het voorjaar van 2019, rond de maand maart, was uw dorp het strijdtoneel voor zware gevechten

tussen het Afghaanse leger en de taliban. Op een bepaalde voormiddag van dat conflict verplaatste het

gevecht zich richting de bazaar van het districtscentrum, omdat de taliban die wilde veroveren. Die

beweging zorgde ervoor dat uw dorp en meer bepaald ook uw huis in het midden van zware gevechten

terechtkwam. Zo hadden enkele leden van de taliban postgevat net buiten uw huis, vanwaar zij het

Afghaanse leger beschoten. De vechtende taliban bevonden zich aan de ene kant van uw huis, en

waren niet beschut tegen de beschietingen van het leger.

U had om 11u30 die voormiddag net ontbeten met uw hele familie, toen het gevecht in intensiteit

toenam. Uw vader beval toen iedereen om zich op te splitsen en in de eigen kamer te schuilen, zodat

als er een raket of bom op het huis zou vallen, niet iedereen zou sterven. Kort daarna vloog er een

Amerikaans gevechtsvliegtuig naar uw huis toe en liet het een bom vallen op de ene kant van uw huis,

waarbij uw broer en zijn vrouw om het leven kwamen, alsook 3 talibanleden. Het vliegtuig keerde nadien

terug en liet een 2de bom op uw huis vallen, waarbij uw neef en nicht gedood werden, alsook 2

talibanleden. Uw beide ouders en kleine broertje raakten tevens gewond bij die 2de bominslag.

Na het bombardement ging u met uw familie naar het ziekenhuis. 3 dagen na het bombardement werd

uw oom door mullah Safiullah van de taliban opgebeld. Uw oom werd gevraagd om zich aan te sluiten

bij de taliban. Daarnaast vertelde Safiullah uw oom dat ook u zich diende aan te sluiten bij de taliban,

om jihad te voeren en zo wraak te nemen op de Amerikanen voor de dood van uw familieleden en het

verwonden van uw ouders. Later werd ook uw vader opgebeld, om verder druk te zetten zodat u zich

zou aansluiten bij de taliban. U kreeg 3 weken de tijd om u aan te sluiten, en anders zou u worden

neergeschoten. Uw vader en oom kregen zo in totaal 6 telefonische oproepen. Ze hadden de taliban

telkens tevergeefs aangegeven dat u zich niet wilde aansluiten, en dat uw familie al zwaar genoeg

geraakt was.

U had nooit gehoord van andere families die op een gelijkaardige wijze door de taliban werden

geviseerd. Uw oom adviseerde u het land te verlaten omwille van de bedreigingen, hetgeen u dan ook

deed, 3 weken na het bombardement. In maart 2019 verliet u Afghanistan om op 4 maart 2020 België te

bereiken via Iran, Turkije, Griekenland, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië, Italië en

Frankrijk. U diende in België uw verzoek om internationale bescherming op 6 maart 2020.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw originele taskara alsook die van uw vader neer, en een

proces-verbaal van de gebeurtenissen die leidden tot uw vertrek.

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.

Er moet vooraleerst op gewezen worden dat u niet de waarheid heeft verteld wat betreft uw leeftijd. U

gaf tijdens uw inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken (op 5 maart 2020) immers aan geboren te

zijn op 31 maart 2003, en verklaarde uzelf dus 16 jaar oud. Er werd echter vastgesteld op basis van een

medisch onderzoek, uitgevoerd op 11 maart 2020, dat uw minimumleeftijd hoger ligt dan u beweerde.

Uit dit onderzoek bleek immers dat u op 11 maart 2020 reeds een leeftijd had van ouder dan 18 jaar,

namelijk 21,5 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar. Daar u niet als minderjarige kan worden

beschouwd, kan de Internationale Conventie voor de Rechten van het Kind op u niet worden toegepast.

De vaststelling dat u zich onterecht als minderjarige voordeed en dit ook ten stelligste bleef volhouden



RvV X - Pagina 3

ten aanzien van het CGVS (zie gehoorverslag dd. 5 oktober 2020), ondermijnt bovendien bij voorbaat

uw algemene geloofwaardigheid.

Er dient voorts te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen geen gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk heeft

gemaakt. Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw problemen met de taliban.

Zo is het hoogst opmerkelijk hoe volgens uw verklaringen de gevechten en het bombardement bij uw

huis verliepen, en wat er toen binnen de muren van uw woonst gebeurde. U verklaarde dat toen uw huis

werd gebombardeerd, er veel activiteit van de taliban heerste rondom uw huis. Zo had een groepje

talibanleden postgevat aan een buitenmuur van uw huis en beschoten zij vandaar het Afghaanse leger,

zonder beschutting tussen zichzelf en het leger, dat terugschoot (NPO, P.14). U verklaarde het

roekeloze gedrag van de taliban als volgt: “Als ik het goed begrijp was de taliban zo sterk op dit moment

omdat ze steun kregen van de taliban uit Kunduz en uit Baghlan. Daarom konden ze rechtstreeks het

gevecht aan gaan” (NPO, P.14). Net zomin als de taliban beschutting zocht voor de beschietingen van

het leger, schuilden ze voor het aankomende, op hun gerichte bombardement: “De taliban stond ter

plaatse, die bewogen zelfs niet. Die schoten naar de vliegtuigen. Die waren niet bang” (NPO, P.15).

Opvallend genoeg was volgens uw verklaringen van die onbevreesdheid na het bombardement niet veel

meer over: “Op dit moment, wanneer de oorlog gedaan was, is de taliban weggelopen” (NPO, P.15).

Wat er zich ondertussen in uw huis afspeelde was eveneens opmerkelijk. Toen de zware beschietingen

begonnen besliste uw vader dat de gezinsleden elk in hun eigen kamer zouden schuilen, om verspreid

te zijn: “Mijn vader wilde niet dat we allemaal in dezelfde kamer zouden zitten, want als er dan een bom

op zou vallen zouden we allemaal sterven. Daarom moesten we ons verdelen. Hij wilde dat er minstens

enkelen van ons zouden overleven” (NPO, P.15). Echter was het gevecht tussen de taliban en het leger

duidelijk gesitueerd aan één kant van uw huis. U beschreef en tekende waar de taliban zich ten opzichte

van uw huis bevonden, en wat ze daar deden net voor het bombardement: “Aan de zijkant van die rij

van 4 kamers”, “Die mensen vochten daar, en ze schoten naar de Afghaanse militairen” (NPO, P.14).

De verdeling van het gezin over de verschillende kamers vond plaats tijdens de hevige beschietingen,

nog voor er sprake was van een bombardement: “Er waren zoveel kogels, vader zei gewoon dat de

kans groot was dat er een raket of een bom zou vallen op ons, dus voor het bombardement had mijn

vader al gezegd dat we ons moesten verdelen over de verschillende kamers om ons te verbergen”

(NPO, P.17). Dit betekende dat uw vader uw oudere broer en zijn vrouw zou hebben opgedragen om te

schuilen vlakbij de schietende talibanleden: “Mijn vader heeft ons verdeeld. Maar meestal blijf ik met

mijn zussen in deze kamer, het is onze kamer. Mijn broer zijn kamer was aan de andere kant. Hij wilde

ook naar onze kamer komen, maar mijn vader heeft ons verdeeld in alle kamers. Het plan van mijn

vader was ook zo dat we ons moesten verdelen naar alle kamers” (NPO, P.18). Het is absoluut niet

geloofwaardig dat uw vader zijn zoon en schoondochter opdroeg om tijdens een zwaar vuurgevecht te

schuilen in een kamer die slechts door een muur gescheiden werd van het gevecht, wanneer er aan de

andere kant van het huis evenzeer plaats was. Het is evenmin geloofwaardig dat uw volwassen broer op

dat moment gedwee uw vader zijn plan volgde en samen met zijn vrouw naar zijn kamer ging, hoewel hij

elders in het huis wilde schuilen, verder weg van het vuurgevecht dat aan de andere kant van de muur

van zijn kamer bezig was.

In de weken volgend op dit gevecht werden uw oom en uw vader meermaals opgebeld door een hoge

talibanleider, mullah Safiullah, die volgens uw verklaringen in Ishkamish het districtshoofd voor de

taliban was, en veel macht had (NPO, P.8). De 1ste oproep vond plaats 3 dagen na het bombardement

(NPO, P.10). Zowel uw oom als uzelf werden door Safiullah opgeroepen om zich aan te sluiten bij de

taliban (NPO, P.8). U beschreef de telefoongesprekken als volgt: “Ze praatten zo lang niet, maar ze

hebben mijn oom gezegd dat we 3 weken de tijd kregen van hun. Als we ons in die 3 weken zouden

aansluiten en jihad zouden voeren, dan zouden we veilig zijn. Als we niet zouden komen binnen die 3

weken, dan moesten we ons klaarmaken om te sterven” (NPO, P.9). In de komende dagen en weken

volgden nog 5 telefoongesprekken (NPO, P.10). Het is weinig geloofwaardig dat een machtige

talibanleider zich zou bezighouden met het vele telefoneren en rekruteren van potentiële leden.

Ook uw verklaringen omtrent de strategie die de taliban zou gehanteerd hebben om u te rekruteren zijn

weinig overtuigend. Enerzijds gaf u aan dat zij u wilden helpen jihad te voeren (NPO, P.9), dat zij u de

kans wilden geven om wraak te nemen (NPO, P.8) en dat ze u vroegen om te werken voor hun (NPO,

P.8). Anderzijds zouden zij u in dezelfde gesprekken hebben aangegeven dat het uw schuld zou zijn als



RvV X - Pagina 4

u door hun werd neergeschoten (NPO, P.8). Het is dan ook niet geloofwaardig dat de taliban u met deze

tegenstrijdige boodschappen zou hebben getracht te rekruteren.

Het is evenzeer opvallend dat u niemand anders uit uw dorp of regio kende die iets gelijkaardigs

meemaakte: “Nee, dit heb ik zelf niet gehoord” (NPO, P.11). U verklaarde nochtans duidelijk dat de

taliban mensen gedwongen voor hun kar spanden: “Maar de taliban zoekt altijd een reden. Ze kijken niet

of je van een arme familie komt, ze kijken niet naar je situatie, je leeftijd, je problemen. Door de reden

dwingen ze je altijd” (NPO, P.10). Ook het feit dat u enerzijds een zogezegd beproefde strategie van de

taliban haarfijn uit de doeken deed, maar anderzijds geen enkel ander voorbeeld kon geven van iemand

op wie deze strategie werd toegepast, betreft een tegenstrijdigheid die de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder ondermijnt.

Overigens is het ook opvallend dat de bedreigingen die de taliban aan uw adres deed, schijnbaar

zonder gevolg bleven. U vermeldde alvast niet dat uw oom is ingegaan op de vraag van de taliban om

zich bij hun aan te sluiten, of gevolgen droeg van een eventuele weigering op die vraag. Uw vader

vertelde de taliban in zijn laatste telefoongesprek met hun simpelweg dat u het dorp had verlaten (NPO,

P.10). Hoewel u niet uitdrukkelijk vermeldde dat uw vader hierna geen repercussies van de taliban

ondervond, kon hij zich nadien alvast vrij bewegen om een document, waarin de gebeurtenissen rond

het bombardement kort werden samengevat, te laten opmaken en door verschillende

overheidsdepartementen te laten ondertekenen (NPO, P.13). Het dient te worden opgemerkt dat,

hoewel dit document door uw vader zelf werd opgesteld, enkele maanden na uw vertrek, er geen enkele

vermelding in staat van de bedreigingen van de taliban aan uw adres (NPO, P.12).

Uw relaas komt tevens niet goed overeen met de algemene situatie in Afghanistan, waar jongeren

vooral in moskeeën gerekruteerd worden voor de jihad, via de preken van de imam of plaatselijke

talibancommandanten. Uit deze informatie blijkt nog dat rekrutering voor de taliban meestal gebeurt

volgens een patroon, waarbij de taliban eerst oude bondgenoten aanspreken, veelal andere gewapende

groeperingen, en oude netwerken herstellen. Commandanten van deze groeperingen rekruteren

vervolgens zelf via hun stamgenoten, regiogenoten of andere connecties. Daarnaast is er sprake van

ideologische en religieuze beïnvloeding en propaganda door islamitische bewegingen in moskeeën en

madrasa’s. Gedwongen rekrutering van individuele personen door talibancommandanten, via directe of

indirecte bedreiging van zijn persoon of zijn naasten, valt niet uit te sluiten, maar is hier binnen opnieuw

eerder een uitzondering (info zie blauwe map administratief dossier CGVS).

De documenten die u voorlegde ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming

kunnen deze vaststelling niet veranderen. Zo legde u zowel uw taskara als die van uw vader voor. Deze

kunnen hoogstens uw identiteit bevestigen, die in deze beslissing niet ter discussie staat. Het proces-

verbaal dat u voorlegde en hierboven reeds besproken werd, kan evenmin uw problemen met de taliban

aantonen.

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RvV X - Pagina 6

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 Takhar te worden beoordeeld.

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 241-245, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 139-142,

beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het

EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en

263-269, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20190612.pdf 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 Takhar behoort tot de noordoostelijke regio van Afghanistan en

wordt in de Easo Guidance Note 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.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Taliban de laatste jaren actief is in meerdere districten van

Takhar. De veiligheidssituatie in Takhar wordt grotendeels bepaald door de militaire operaties van de

Taliban en de anti-terreuroperaties van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Het merendeel van de

gewelddaden die er plaatsvinden zijn voornamelijk doelgericht van aard waarbij overwegend de

Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het geweld neemt er de vorm aan van gewapende

confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. Er was ook sprake van enkele

aanslagen tegen electorale doelwitten. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de provincie

Takhar ruw geschat 1 miljoen inwoners heeft en dat er in 2018 in de gehele provincie 113

burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Takhar in zijn geheel relatief

laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

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 er

voor burgers in de provincie Takhar actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun 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 Takhar in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

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

bedreiging van uw leven of persoon.
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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 Ishkamish.

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 rechtspleging

2.1. De verzoekende partij vraagt in haar verzoekschrift de schorsing en de nietigverklaring van de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt echter inzake beroepen tegen beslissingen van

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overeenkomstig artikel 39/2, § 1 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) over volheid van rechtsmacht, en

treedt aldus niet louter op als annulatierechter. Het beroep zal dus overeenkomstig artikel 39/2, § 1 van

de Vreemdelingenwet worden behandeld.

3. Het verzoekschrift

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.2. In het verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij de medische vaststellingen omtrent het

leeftijdsonderzoek niet betwist, doch beklemtoont zij dat zij analfabeet is, nooit naar school geweest is,

dat zij haar leeftijd aangaf op basis van haar taskara en de verklaringen van haar familieleden en dat de

door haar aangegeven leeftijd zéér dicht ligt bij de standaarddeviatie van de medische test.

Vervolgens stelt de verzoekende partij te volharden in haar vluchtrelaas. Ze geeft aan dat de

verwerende partij niet kan verwachten dat elk vluchtrelaas een klassiek patroon volgt, daar de

werkelijkheid immers vreemder is dan de fictie. Daarenboven kan zij moeilijk verantwoording afleggen

voor het gedrag van derden. Ook geeft zij aan dat zij de gevechten beleefd heeft vanuit haar woning

waardoor indrukken die zij kreeg omtrent de oorlogsvoering mogelijks uitvergroot leken. De verwerende

partij dient met deze elementen rekening te houden. De verzoekende partij vervolgt dat haar

vluchtrelaas aansluit bij de COI waaruit blijkt dat tussen maart 2019 en juni 2020 er door gevechten in

de provincie vele mensen uit de provincie gevlucht zijn. Haar verklaringen over de soort aanval die

plaatsvond zijn volledig in overeenstemming met de bijgebrachte informatie. De verzoekende partij

vervolgt dat uit de informatie bijgebracht door de verwerende partij blijkt dat er helemaal geen sprake is

van een eenvormige rekruteringsstrategie, maar dat dit “cel” en regio gebonden is. Ondanks dat de

vrijwillige rekrutering vaak voorkomt, is er wel degelijk nog steeds sprake van de gedocumenteerde

gedwongen deelname door middel van bedreigingen zoals zij beschreven heeft. De verzoekende partij

tracht haar betoog te onderbouwen door te citeren uit landeninformatie.

3.3. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.4. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij zich niet steunt op de meest recente country

of origin information en dat de feiten omtrent de provincie Takhar gedateerd tussen 2019 en 2020 in een

negatieve spiraal zijn terechtgekomen. De verzoekende partij betoogt dat er een ernstige verhoging is

van het aantal burgerslachtoffers in 2018, 2019 en 2020. In 2019 en 2020 was de provincie Takhar ook

de provincie met de hoogste graad van ontheemden ingevolge van het verhoogde geweld. De

verzoekende partij concludeert dat “de bestreden beslissing voldoet dus niet aan de actuele situatoe,
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noch aan de situatie op het ogenblik dat verzoeker Afghanistan is ontvlucht. Het is dan ook opmerkelijk

dat verweerster zich voor het beoordelen van een risico op schending van art.3 EVRM en de toepassing

van art. 48/4 zich dus enkel baseert op cijfermateriaal dat duidelijk verouderd is en een situatie schets

die niet met de actualiteit overeenstemt.

Verweerster schendt op dit vlak dan ook minstens zijn materiële en formele zorgvuldigheidsplicht. Er is

gelet op de huidige omstandigheden in de provincie van verzoeker weldegelijk afdoende willekeurig

geweld om toepassing te maken van art. 48/4 vreemdelingenwet.

Verder wijst verzoeker er volledigheidshalve op dat hij, ongeletterd en zonder familie in een andere

provincie, ook moeilijk kan beschikken over intern vlucht alternatief binnen Afghanistan.”

3.5. Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij de volgende stukken toe:

- “the Taliban: an organizational analysis

- Landinfo: recruitment to taliban 2017

- EASO COI: Afghanistan security situation 2020.”

4. De aanvullende nota

Op 2 maart 2021 dient de verwerende partij een aanvullende nota in die betrekking heeft op de

veiligheidssituatie in Afghanistan, en meer specifiek op de provincie Takhar. Aan deze aanvullende nota

voegt de verwerende partij de weblinks naar de volgende documenten toe:

- UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan van 30 augustus 2018,

- EASO Country Guidance Note: Afghanistan van december 2020

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.pdf,

- EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation –september 2020, pag.

1-54 en 291-300.

5. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

6. De bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen dienen te

worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.
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Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

7. Formele motivering

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de

verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt.

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen voldaan

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september

2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering

haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de

bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel

van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat de verzoekende partij de

motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in

casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

8. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

8.1. De verzoekende partij stelt dat ze Afghanistan ontvlucht is omdat, nadat haar ouderlijk huis in het

dorp Zarbanu gelegen in het district Ishkamish in de Afghaanse provincie Takhar door een bom
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getroffen werd, haar familie benaderd werd om zich aan te sluiten bij de taliban, de jihad te voeren en

wraak te nemen op de Amerikanen omdat ze verantwoordelijk waren voor het overlijden van

familieleden en het verwonden van haar ouders. Voor de samenvatting van de vluchtmotieven van de

verzoekende partij verwijst de Raad naar het feitenrelaas in de bestreden beslissing, waarvan de

uiteenzetting niet wordt betwist door de verzoekende partij.

8.2. Ter staving van haar vluchtrelaas legt de verzoekende partij haar taskara, de taskara van haar

vader en een proces-verbaal neer.

De taskara’s hebben betrekking op identiteitsgegevens die niet betwist worden. Het proces-verbaal

beschrijft kort de gebeurtenissen rond het bombardement. Het werd door de vader van de verzoekende

partij opgesteld enkele maanden na haar vertrek uit Afghanistan, en vervolgens ondertekend door

verschillende overheidsdepartementen. Doordat dit document enkele maanden na het vertrek van de

verzoekende partij uit Afghanistan opgesteld werd op basis van de verklaringen van haar vader,

vertoont het een gesolliciteerd karakter. Daarenboven blijkt ook niet welk gevolg aan dit document werd

gegeven. Bovendien maakt dit document geen melding van de bedreigingen door de taliban. Uit de

verklaringen van de verzoekende partij blijkt dat deze bedreigingen de directe vluchtaanleiding vormden.

Gelet op de summiere inhoud van de voorgelegde documenten, volstaan deze documenten op zich niet

om in deze stand van zaken de relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te

bevinden. Bijgevolg moet worden nagegaan of verzoekers verklaringen voldoende coherent, volledig,

doorleefd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht

van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en de bijgebrachte documenten,

geloofwaardig kunnen worden geacht.

De verzoekende partij verklaart dat in het voorjaar van 2019, rond de maand maart, haar dorp het

strijdtoneel was van zware gevechten tussen het Afghaans leger en de taliban. De verzoekende partij

verklaart dat op een zeker ogenblik enkele leden van de taliban zich nabij haar ouderlijk huis bevonden,

en van daaruit het Afghaans leger beschoten. Tegen de middag vloog er een Amerikaans

gevechtsvliegtuig over hun huis om een bom te laten vallen op de leden van de taliban die op het

Afghaans leger schoten. Hierbij kwamen drie talibanleden om het leven, maar ook de broer en de

schoonzus van de verzoekende partij.

Tussen 1 maart 2019 en 30 juni 2020 vonden er 292 gewelddadige incidenten in de provincie Takhar

plaats. Van deze incidenten waren 70% gevechten onder meer tussen de overheid en de taliban. Voorts

maakten air/drone strikes 21% van deze incidenten uit. De meeste air/drone strikes werden in het

Eshkamesh district uitgevoerd. Uit de bijgebrachte landeninformatie blijkt verder dat het district van de

verzoekende partij een betwist gebied is. Aldus blijkt uit de landeninformatie dat er gevechten tussen de

taliban en de Afghaanse overheid plaatsvinden in de regio van herkomst van de verzoekende partij.

Echter de verklaringen die de verzoekende partij afgelegd heeft omtrent het gevecht tussen de taliban

en de Afghaanse overheid, en het bombardement dat vlak aan haar ouderlijke woning plaatsvond, zijn

weinig doorleefd en komen niet plausibel voor. In de bestreden beslissing wordt terecht geargumenteerd

dat: “Wat er zich ondertussen in uw huis afspeelde was eveneens opmerkelijk. Toen de zware

beschietingen begonnen besliste uw vader dat de gezinsleden elk in hun eigen kamer zouden schuilen,

om verspreid te zijn: “Mijn vader wilde niet dat we allemaal in dezelfde kamer zouden zitten, want als er

dan een bom op zou vallen zouden we allemaal sterven. Daarom moesten we ons verdelen. Hij wilde

dat er minstens enkelen van ons zouden overleven” (NPO, P.15). Echter was het gevecht tussen de

taliban en het leger duidelijk gesitueerd aan één kant van uw huis. U beschreef en tekende waar de

taliban zich ten opzichte van uw huis bevonden, en wat ze daar deden net voor het bombardement:

“Aan de zijkant van die rij van 4 kamers”, “Die mensen vochten daar, en ze schoten naar de Afghaanse

militairen” (NPO, P.14).

De verdeling van het gezin over de verschillende kamers vond plaats tijdens de hevige beschietingen,

nog voor er sprake was van een bombardement: “Er waren zoveel kogels, vader zei gewoon dat de

kans groot was dat er een raket of een bom zou vallen op ons, dus voor het bombardement had mijn

vader al gezegd dat we ons moesten verdelen over de verschillende kamers om ons te verbergen”

(NPO, P.17). Dit betekende dat uw vader uw oudere broer en zijn vrouw zou hebben opgedragen om te

schuilen vlakbij de schietende talibanleden: “Mijn vader heeft ons verdeeld. Maar meestal blijf ik met

mijn zussen in deze kamer, het is onze kamer. Mijn broer zijn kamer was aan de andere kant. Hij wilde

ook naar onze kamer komen, maar mijn vader heeft ons verdeeld in alle kamers. Het plan van mijn
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vader was ook zo dat we ons moesten verdelen naar alle kamers” (NPO, P.18). Het is absoluut niet

geloofwaardig dat uw vader zijn zoon en schoondochter opdroeg om tijdens een zwaar vuurgevecht te

schuilen in een kamer die slechts door een muur gescheiden werd van het gevecht, wanneer er aan de

andere kant van het huis evenzeer plaats was. Het is evenmin geloofwaardig dat uw volwassen broer op

dat moment gedwee uw vader zijn plan volgde en samen met zijn vrouw naar zijn kamer ging, hoewel hij

elders in het huis wilde schuilen, verder weg van het vuurgevecht dat aan de andere kant van de muur

van zijn kamer bezig was.” In deze beklemtoont de Raad dat uit het geheel van de verklaringen van de

verzoekende partij blijkt dat zij en haar familie niet op de hoogte waren van de luchtaanval die

uitgevoerd ging worden. In deze omstandigheden is het weinig plausibel dat haar vader aan zijn oudste

zoon en diens vrouw zou gezegd hebben om zich schuil te houden aan de kant van het huis waar de

taliban met de overheid vocht. Zelfs indien de familie van de verzoekende partij veronderstelde dat er

een raketinslag zou uitgevoerd worden, dan nog zou de kans veel groter geweest zijn dat deze raket

insloeg aan de kant waar de gevechten plaatsvonden. Bijgevolg is het geenszins plausibel dat er

familieleden beschutting zouden gezocht hebben langs die kant van de woning. Immers, wie zich aan

die kant van de woning bevond, kon het reëel slachtoffer worden van willekeurig geweld. Door in het

verzoekschrift te volharden in haar verklaringen, te stellen dat zij niet verantwoordelijk is voor de

handelingen van derden en te stellen dat zij de gevechten vanuit de woning beleefd heeft, doet zij geen

afbreuk aan bovenvermelde pertinente en draagkrachtige motieven.

Daar er geen geloof kan gehecht worden aan de verklaringen van de verzoekende partij dat haar

ouderlijk woning gevat werd in een vuurgevecht tussen de taliban en de overheid, waarbij haar woning

eveneens het doelwit van een bombardement was, kan er evenmin geloof gehecht worden aan het

gegeven dat haar broer, diens vrouw, een nicht en een neef ten gevolge van dit bombardement

overleden zijn en haar ouders gewond geraakt zijn. Bijgevolg kan er ook geloof aan gehecht worden dat

de verzoekende partij en haar oom door de taliban benaderd werden om zich bij hen aan te sluiten

zodat ze wraak konden nemen.

Waar de verzoekende partij volhoudt dat zij door de taliban benaderd werd om zich bij hen aan te sluiten

en dat er geen sprake is van een eenvormige rekruteringsstrategie, wijst de Raad op wat volgt. Dit

verweer doet geen afbreuk aan de pertinente en correcte vaststelling in de bestreden beslissing waaruit

blijkt dat verzoekers verklaringen over zijn rekrutering door de taliban niet overeenstemmen met de

gangbare praktijken van rekrutering zoals deze worden beschreven in de informatie beschikbaar in het

administratief dossier (Landeninformatie, stuk 6, nr. 1-3). Hieruit blijkt dat de taliban slechts uitzonderlijk

overgaan tot gedwongen rekrutering en als laatste redmiddel, omdat zij over voldoende vrijwilligers

beschikken die hun ideologie aanhangen. Daarenboven heeft de verzoekende partij tijdens het

persoonlijk onderhoud zelf aangegeven dat de taliban in maart 2019 sterk stonden omdat ze steun

kregen van de taliban uit Kunduz en uit Baghlan. Daarom dat ze rechtsreeks gevechten aanhingen

(notities persoonlijk onderhoud [NPO], p. 14). Bovendien blijkt hieruit tevens dat de taliban meestal

rekruteren op collectief niveau, via familiale en tribale netwerken of via propaganda in de madrassa’s. Er

kan dan ook redelijkerwijze worden verwacht dat de verzoekende partij een aannemelijke verklaring zou

kunnen geven waarom de taliban besloot om haar gedwongen te rekruteren, in tegenstrijd met hun

gangbare praktijk van rekrutering. Gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing kon

verzoekende partij echter geen overtuigende verklaring geven hiervoor. Dergelijke vaststelling doet,

samen genomen met de vaststelling dat haar verklaringen over de aanleiding van haar gedwongen

rekrutering in het algemeen genomen ongeloofwaardig overkomen, afbreuk aan de geloofwaardigheid

van haar verklaringen inzake haar gedwongen rekrutering door de taliban. Voorts kan er niet aan voorbij

gegaan worden dat de verzoekende partij niemand anders uit haar dorp of regio kende die iets

gelijkaardigs meemaakte (NPO, p.11) en dat zowel haar oom, die ook niet ingegaan is op de vraag van

de taliban om zich bij hen aan te sluiten, als haar vader in de regio van herkomst verblijven zonder

repercussies van de taliban te ondergaan.

Voorts wijst de Raad erop dat de verzoekende partij geen eenduidige verklaringen afgelegd heeft

omtrent de wijze waarop de taliban gevraagd hebben dat de verzoekende partij zich bij hen zou

aansluiten. Tijdens het vrije relaas stelt de verzoekende partij dat: “de taliban is binnengekomen en

heeft gezegd dat we vanaf nu voor hun moesten werken. De taliban zei mij dat door de bomaanval dat

mijn familieleden zijn omgekomen, mijn vader en moeder gewond. […] mijn vader lag toen in zijn bed,

en hoorde wat de taliban mij vroeg, om bij hun te werken.” (NPO, p.8) Hieruit blijkt dat de taliban na het

bombardement de woning binnen zijn gekomen en rechtstreeks met de verzoekende partij gesproken

hebben. Daarentegen verklaart de verzoekende partij vervolgens dat “toen ik in de kliniek was heeft de

taliban via via een telefoonnummer van mijn oom gevonden, want onze telefoon is in brand gevolgen

tijdens de aanval. Ze hebben mijn oom gebeld, en met hem gesproken. Hem hebben ze telefonisch
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gevraagd om voor hun te komen werken, en daarna hebben ze ook mijn naam genoemd om ook voor

hun te komen werken. Mijn vader heeft dat gehoord.” (NPO, p.8). Daarna bevestigt de verzoekende

partij dat alles via telefoon verlopen is (NPO, p.8) en dat zij nooit met de taliban heeft gesproken, maar

alles via haar oom en vader vernomen heeft (NPO, p.9). Ook dient vastgesteld dat de verzoekende

partij tijdens het vrije relaas aangeeft dat één broer en diens vrouw, een neef en een nicht overleden zijn

(NPO, p.8), terwijl de verzoekende partij op andere ogenblikken tijdens het persoonlijk onderhoud

voorhoudt dat er nog een andere broer tijdens dit bombardement overleden is (NPO, p.11, vragenlijst

CGVS, vraag 3.5). Ook in het proces-verbaal wordt aangegeven dat er twee broers overleden zijn.

Verder tijdens het persoonlijk onderhoud stelt de verzoekende partij opnieuw dat één broer en diens

vrouw, alsook een neef en nicht gestorven zijn en dat haar ouders alsook een jongere broer gewond

geraakt zijn (NPO, p.15). Het gegeven dat de verzoekende partij geen eenduidige verklaringen aflegt

omtrent kernelementen van haar vluchtrelaas waarvan redelijkerwijze kan aangenomen worden dat ze

in haar geheugen gegrift zijn, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen.

De verzoekende partij komt voor het overige niet verder dan het louter volharden in haar eerder

afgelegde verklaringen, het minimaliseren en vergoelijken van de in de bestreden beslissing

vastgestelde onaannemelijkheden, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees voor

haar leven en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal,

hetgeen echter bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij dan ook niet

vermag voormelde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten.

8.3. Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, acht de Raad het vluchtrelaas van de verzoekende partij en haar vrees voor vervolging niet

geloofwaardig.

8.4. Het bovenstaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden

zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

9. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

9.1. Juridisch kader

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Uit dit artikel volgt dat de verzoekende partij, opdat zij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten,

bij terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het begrip “reëel risico” wijst op de

mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico

moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de
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Vreemdelingenwet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie

onderscheiden situaties te voorzien.

9.2. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij geen elementen

aanreikt waaruit kan blijken dat zij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

9.3. In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig

worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij

haar voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. De verzoekende partij maakte immers doorheen haar opeenvolgende

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zou

hebben gekend.

9.4. Opdat aan een verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van

het leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07,

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker

en waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren

dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke

omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t.

Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

Gelet op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt.

Uit de hierboven weergegeven EASO landenrapporten en de EASO Guidance Note van december 2020

blijkt dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict in

Afghanistan regionaal erg verschillend zijn. Gelet op het gegeven dat de verzoekende partij afkomstig is

uit dorp Zarbanu gelegen in het district Ishkamish in de Afghaanse provincie Takhar, dient de situatie in

het district Ishkamish gelegen in de provincie Takhar te worden onderzocht. Met betrekking tot

voormelde provincie wordt in de aanvullende nota van de verwerende partij gesteld als volgt:

“Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de provincie Takhar ruw geschat 1.093.000 inwoners

heeft en dat er in 2019 in de gehele provincie 192 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de eerste helft van

2020 werden er tussen 77 en 125 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens ACLED werden van 1

maart 2019 tot 30 juni 2020 292 veiligheidsincidenten gemeld. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Takhar in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in

verhouding met het aantal burgers.
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De veiligheidssituatie in Takhar wordt grotendeels bepaald door de militaire operaties van de Taliban en

de Afghaanse veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn

voornamelijk doelgericht van aard. Het gros van de gerapporteerde incidenten betreffen gewapende

confrontaties, waarvan de meerderheid aanvallen zijn van de taliban op leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten of op hun faciliteiten zoals controleposten, militaire basissen, hoofdkwartieren,

voertuigen en konvooien. Tegelijkertijd was Takhar een van de provincies in het noordoosten waar de

veiligheidstroepen zich op concentreerden. Het ANDSF voerde er verschillende operaties en aanvallen

uit gericht tegen de aanwezige AGEs. Een aantal van de veiligheidsoperaties werden ondersteund door

luchtaanvallen. De overige door ACLED geregistreerde incidenten van explosies en geweld op afstand

betreffen incidenten waarbij de taliban of niet-geïdentificeerde gewapende groeperingen bermbommen

en IED's of raketten gebruikten om veiligheidstroepen of overheidsambtenaren te treffen.

De provincie Takhar werd in de EASO Guidance Note van december 2020 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 Takhar 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 Takhar willekeurig geweld kent, doch dat er niet kan gesteld worden 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.”

Uit de recente landeninformatie blijkt dat EASO de provincie Takhar indeelt als volgt: “Looking at the

indicators, it can be concluded that indiscriminate violence is taking place in the province of Takhar,

however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to

show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of

serious harm within the meaning of Article 15(c) QD” (EASO Guidance Note van december 2020, p.

147-148).

In andere woorden, de provincie Takhar 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. De verzoekende partij dient individuele elementen aan te brengen. De

analyse van de verwerende partij met betrekking tot de veiligheidssituatie in de provincie Takhar ligt in

dezelfde lijn.

Samen met de verzoekende partij dient inderdaad te worden vastgesteld dat er in 2019 meer

burgerslachtoffers waren dan in 2018, namelijk vond er een stijging van 70% plaats. In dit verband dient

erop gewezen te worden dat de provincie Takhar ruw geschat 1.093.000 inwoners telt, en dat er in 2019

in de gehele provincie 192 burgerslachtoffers waren. Voorts blijkt uit de bijgebrachte landeninformatie

dat in de eerste helft van 2020 tussen 77 tot 125 burgerslachtoffers in Takhar geregistreerd werden.

Ook wordt er een stijging van het aantal burgerslachtoffers in het tweede kwartaal van 2020, vergeleken

met het eerste, gemeld. Er kan bijgevolg inderdaad een stijging van het aantal burgerslachtoffers

vastgesteld worden.

Voorts zijn de Afghan Local Police (hierna: ALP), lokale opstandkrachten en regeringsgezinde milities

aanwezig en actief in sommige districten van Takhar. De ALP van Takhar wordt tot de slechtste van de

ALP-eenheden gerekend, vanwege de macht van de plaatselijke machthebbers en de betrokkenheid

van sommige van de eenheden bij drugssmokkel of mishandeling van de plaatselijke bevolking. De

vervanging van alle ALP-commandanten eerder in 2019 in Takhar leek niet tot daadwerkelijke

veranderingen te leiden. Voorts blijkt uit een studie van Clark, “A Maelstrom of Militias: Takhar, a case

study of strongmen co-opting the ALP”, AAN, 14 november 2019 waarnaar in het EASO rapport van

september 2020 verwezen wordt, dat de ALP in Eshkamesh er een beetje beter voor staat dan andere

eenheden in de provincie Takhar. Afghanistan-analist Clark beschrijft Takhar als een provincie waar "de

commandantenklasse die tijdens de lange oorlogsjaren van Afghanistan is ontstaan, bijzonder sterk is".
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De door Clark geïnterviewde deskundigen noemden diepe historische grieven en conflicten tussen

verschillende commandanten in Takhar. Hoewel zij kunnen samenwerken ingeval van een grote externe

dreiging, beginnen ze elkaar weer te bevechten zodra die dreiging verdwenen is en vormen ze op hun

beurt een bedreiging voor de plaatselijke bevolking. Daarom is Takhar een kwetsbare provincie om in

handen van de taliban te vallen.

Specifiek met betrekking tot de veiligheidssituatie in het district Ishkamish blijkt uit de landeninformatie

van EASO dat het district Ishkamish door de Long War Journal (LWJ) als betwist gebied aangeduid

wordt, in tegenstelling tot andere districten die in handen van de taliban zijn. Zoals hogere reeds

aangegeven verzamelde ACLED gegevens over 292 gewelddadige incidenten in de provincie Takhar

tussen 1 maart 2019 en 30 juni 2020 uit meldingen in open bronnen, waarvan er 205 werden gecodeerd

als gevechten, 76 als explosies/geweld op afstand en 11 als geweld tegen burgers. Twee van de drie

incidenten deden zich voor in de vijf districten waaronder Eshkamesh, de regio van herkomst van de

verzoekende partij. 70% van deze incidenten waren gewapende clashes tussen de taliban en de

Afghaanse overheid. Aldus betreft dit doelgericht geweld, waarbij slechts een zeer beperkt aantal

burgerslachtoffers waren en huizen van burgers beschadigd werden. 21% van de geregistreerde

incidenten waren het gevolg van air/drone strikes in de provincie Takhar. Hoewel deze luchtaanvallen

verliezen hebben toegebracht onder de AGE’s, hebben ze ook tot burgerslachtoffers geleid waaronder

in de het district Ishkamish. De overige door de ACLED geregistreerde incidenten waren

explosies/geweld op afstand waarbij de taliban of niet-geïdentificeerde gewapende groepen

bermbommen en IED's of raketten gebruikten om veiligheidstroepen of regeringsfunctionarissen te

treffen.

Ook waren er meldingen van veiligheidsincidenten en incidentele afsluitingen als gevolg van gevechten

op de snelweg Kunduz-Takhar. Soms blokkeerden de taliban de snelweg om versterkingen te

verhinderen, maar zo verhinderden ze tegelijkertijd de verplaatsing van burgers. Voorts werden er rond

Toloqan verschillende bruggen vernield door de taliban. Bronnen vertelden de AAN dat in de nasleep

van de aanval van 31 augustus 2019 op Kunduz de taliban doorgingen met het opzetten van mobiele

controleposten op de snelweg Kunduz-Takhar. Bij twee afzonderlijke incidenten op diezelfde snelweg

zijn naar verluidt vijf mensen ontvoerd en is een vrouw gedood in april 2020. De taliban zouden in

februari 2020 controleposten op de Takhar-Baghlan-snelweg hebben opgezet.

In haar verzoekschrift bespreekt de verzoekende partij op basis van dezelfde landeninformatie de

veiligheidssituatie in haar regio van herkomst. Door louter te stellen dat de bronnen die de verwerende

partij bijgebracht heeft, gedateerd zijn, maar dan zelf een bespreking te doen van de veiligheidssituatie

in haar regio van herkomst op basis van dezelfde bronnen, toont de verzoekende partij geenszins aan

dat de gebruikte bronnen niet meer actueel zijn.

De Raad besluit dat de verzoekende partij geen concrete elementen aanbrengt die kunnen leiden tot

een andere oordeelsvorming dan dat er actueel in haar regio van herkomst geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij louter door haar aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van haar leven of persoon zoals

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

Alles in acht genomen oordeelt de Raad dat de mate van het willekeurig geweld in verzoekers regio van

herkomst heden niet een dermate hoog niveau bereikt dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar de betrokken regio, louter door zijn aanwezigheid op het

grondgebied aldaar, een reëel risico loopt om een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te

ondergaan. Wel stelt de Raad vast dat de mate van het willekeurig geweld in het district Ishkamish in de

Afghaanse provincie Takhar hoog blijft. Bijgevolg is een mindere mate aan individuele elementen vereist

om aan te nemen dat een burger er een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij

brengt geen concrete, objectieve informatie bij die deze appreciatie kan ombuigen.

Bijgevolg rijst, in overeenstemming met wat in het arrest Elgafaji van het Hof van Justitie wordt gesteld,

de vraag of de verzoekende partij persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de

bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in het district Ishkamish van de provincie Takhar

voor haar dermate verhogen dat er moet worden aangenomen dat zij bij een terugkeer naar het district

Ishkamish een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van haar leven of persoon.
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Door louter te stellen dat zij ongeletterd is en geen familie in een andere provincie heeft, laat zij na het

bewijs te leveren dat zij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met haar persoonlijke

omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld in het district Ishkamish.

Het rechtsplegingsdossier bevat evenmin elementen die erop wijzen dat er voor haar omstandigheden

bestaan die ertoe leiden dat zij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

De veiligheidssituatie in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet laat bijgevolg toe dat

de verzoekende partij zich in het district Ishkamish, gelegen in de provincie Takhar vestigt.

9.5. Gelet op het voormelde, toont de verzoekende partij niet aan dat er in haar geval zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar het district Ishkamish een reëel risico

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

10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij werd

gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten

en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft

zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig

is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over de regio van herkomst van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken. De

commissaris-generaal heeft het beschermingsverzoek van de verzoekende partij op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak. De verzoekende partij kon ook opmerkingen formuleren bij de notities van het persoonlijk

onderhoud. Ook werd onderzocht of er procedurele noden in hoofde van de verzoekende partij waren.

De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan kan derhalve niet worden

bijgetreden.

11. In zoverre de verzoekende partij de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) aanvoert, kan dit niet

dienstig worden aangevoerd tot staving van onderhavige vordering tegen de beslissing van de

Commissaris-generaal waarbij uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling van betrokkene en over

het al dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (vgl. RvS 30

september 2008, nr. 186.661; RvS 12 maart 2008, nr. 180.930).

12. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij 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. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

13. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat de verzoekende partij niet als vluchteling

kan worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.
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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 negentien mei tweeduizend eenentwintig

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. HUENGES WAJER M. RYCKASEYS


