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nr. 110 857 van 27 september 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 17 april 2013 heeft

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

19 maart 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DE WOLF, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché S. BOTTU, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Pashtun van etnische origine en bezit u de Afghaanse

nationaliteit. U bent afkomstig uit het dorp Akakhail in het district Tagab van de provincie Kapisa. Uw

vader vocht samen met de taliban. Een vijftal maanden geleden was u bij uw oom toen uw ouderlijke

woning waar verschillende talibanstrijders zich hadden verzameld, ’s nachts werd aangevallen door de

Amerikanen. Er brak een gevecht uit waarna de Amerikanen zich terugtrokken en de talibanstrijders

wegvluchtten. Uw ouders, uw broer en uw twee zussen bleven achter in uw ouderlijke woning. Diezelfde

nacht nog werd uw woning gebombardeerd door de Amerikanen en heel uw gezin kwam om het leven.

Uw oom bracht u op de hoogte van het overlijden van uw familie. Vijf of zes dagen na het

bombardement, spraken enkele talibanleden u aan in uw dorp. Ze zeiden dat u de dood van uw familie

moet wreken door u aan te sluiten bij hun groepering en jihad te voeren. Ze zeiden nog dat ze u de

volgende keer zouden meenemen en gingen vervolgens weg. U was bang dat de taliban u iets zou
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aandoen. U vreesde tevens dat de overheid u zou beschouwen als een opstandeling daar u de zoon

bent van een overleden talibanstrijder. U besloot uiteindelijk te vertrekken uit angst dat u iets zou

overkomen. U verliet Afghanistan twintig dagen na het incident waarbij uw familie omkwam. Na vijftien

dagen onderweg geweest te zijn, kwam u op 16 november 2012 aan in België, waar u op 19 november

2012 een asielaanvraag indiende.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw taskara en de enveloppe neer waarmee het

document werd verstuurd.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen feiten en alle elementen aanwezig in het

administratief dossier dient te worden besloten dat u er niet in slaagt het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen ervan te overtuigen dat u uw land heeft verlaten uit een gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. U maakt evenmin een

reëel risico op ernstige schade zoals voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aannemelijk.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken alsook tijdens

het gehoor op het Commissariaat-generaal voorhield 17 jaar te zijn (CGVS, p.2). De dienst Voogdij liet

op 23 november 2012 echter een medisch onderzoek uitvoeren door het Universitair Ziekenhuis St-

Rafaël (KU Leuven), Faculteit Geneeskunde, Departement Tandheelkunde, tot vaststelling van uw

leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2°; 6§2, 1°; 7 en 8§1, van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij

over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002,

gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003 en bij de programmawet van 27 december 2004.

Het medisch onderzoek toont aan dat u op 23 november 2012 een leeftijd had van zeker ouder dan 18

jaar, waarbij 21,3 jaar een minimum leeftijd is. Uit het feit dat u verklaart minderjarig te zijn en u ter

staving hiervan een taskara neerlegt waarin wordt aangegeven dat u in 1389 (21 maart 2010-20 maart

2011) 15 jaar oud was, blijkt dat u de Belgische asielinstanties op intentionele wijze heeft getracht te

misleiden, wat uw algemene geloofwaardigheid op ernstige wijze aantast. Ter zake dient nog opgemerkt

te worden dat gezien bovenstaande vaststellingen de authenticiteit van de door u neergelegde taskara

wordt ondermijnd.

Voorts heeft het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen bij het door u beweerde

lidmaatschap van uw vader bij de taliban. U stelde dat uw vader steeds contacten had met de taliban

voor zover u het zich herinnert en dat de vrienden van uw vader, die tevens talibanstrijders waren, ook

naar zijn winkel kwamen (CGVS, p.8). Uit uw verklaringen blijkt dat u zelf ook af en toe meehielp in de

winkel van uw vader (CGVS, p.7). Gevraagd wie die vrienden waren, kon u echter geen enkele naam

geven (CGVS, p.8). U stelde enkel dat er veel talibs zijn (CGVS, p.8). Later tijdens het gehoor vertelde u

dat Wafa Khan, eveneens een talib, ooit eens twee nachten heeft doorgebracht in uw ouderlijke woning

samen met andere talibanstrijders (CGVS, p.10). Wie die andere talibanstrijders waren, kon u evenwel

niet zeggen (CGVS, p.10). Bovendien stelde u dat Wafa Khan 10 maanden geleden werd gedood

(CGVS, p.10-11), terwijl uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat voornoemde

persoon reeds eind 2010 om het leven kwam. U verklaarde eveneens dat Ghafar Khan bij u thuis is

geweest (CGVS, p.13). Gevraagd wat u weet over Ghafar Khan, kwam u echter niet verder dan te

stellen dat uw vader niets over hem heeft verteld (CGVS, p.13). Verder kon u niet zeggen onder welke

talibancommandant uw vader heeft gevochten (CGVS, p.17). U zei tevens geen namen te kunnen

geven van talibanstrijders met wie uw vader optrok (CGVS, p.17). Gevraagd of uw vader vaak met

Ghafar Khan, die u eerder vernoemde, optrok en of ze samen operaties uitvoerden, antwoordde u dat

uw vader met hem minder contact had (CGVS, p.17). Gevraagd hoe het komt dat u wel zijn naam kon

geven – hoewel uw vader minder contact had met hem – maar dat u geen enkele andere talibanstrijder

met wie uw vader optrok bij naam kon noemen, repliceerde u dat u had gehoord van uw vader dat die

persoon Ghafar Khan was (CGVS, p.17). U verklaarde verder dat uw vader geen andere namen van

talibanleden had vermeld (CGVS, p.17-18). U kon evenmin zeggen welke talibanstrijders bij uw vader

op bezoek waren toen de Amerikanen uw ouderlijke woning aanvielen (CGVS, p.20). Het is echter

bedenkelijk dat uw vader al jaren contacten zou hebben met de taliban en samen met de groepering zou

vechten, maar dat u niet meer dan twee namen kan geven van talibanstrijders met wie uw vader optrok.

Voorts dient erop gewezen te worden dat u geen enkele concrete operatie van de taliban kon aanhalen

waarin uw vader betrokken zou geweest zijn (CGVS, p.18). U kwam niet verder dan te stellen dat uw

vader meevocht met de taliban, zocht naar de Amerikanen en hen aanviel (CGVS, p.18), wat uiterst

vaag en algemeen is. Uw summiere verklaringen maken dat u er niet in slaagt het beweerde

talibanlidmaatschap van uw vader aannemelijk te maken. Van iemand die stelt dat zijn vader een

talibanstrijder was en dat hij na diens dood door de groepering werd benaderd met het oog op

rekrutering, mag immers worden verwacht dat hij meer en concretere informatie kan geven over het

beweerde profiel van zijn vader.

Verder dient erop gewezen te worden dat u geen enkel begin van bewijs hebt neergelegd aangaande

de door u beschreven gevechten tussen de talibanstrijders en de Amerikanen en het
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daaropvolgende bombardement op uw ouderlijke woning (CGVS, p.23-24). Bovendien heeft het

Commissariaat-generaal na gedegen onderzoek niets teruggevonden over het door u beweerde incident

in uw dorp Aka Khail in de periode die u op het Commissariaat-generaal schetste (CGVS, p.3-5, 15 en

21). Hierbij dient er evenwel op gewezen te worden dat uw verklaringen over het ogenblik van uw

vertrek, en derhalve over het incident waarbij uw familie omgekomen zou zijn, onderling tegenstrijdig zijn

en bovendien niet kunnen gerijmd worden met de datum waarop uw vingerafdrukken werden genomen

in Griekenland. Zo verklaarde u op het Commissariaat-generaal dat u in totaal slechts 15 dagen

onderweg was naar België, hetgeen impliceert dat u begin november 2012 Afghanistan verliet (CGVS,

p.16). Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u daarentegen dat u minstens anderhalve

maand onderweg was, waarvan 1 maand in Iran, 3 dagen in Turkije en 15 dagen in Griekenland

alvorens via Italië door te reizen naar België (Verklaring DVZ, nr.36, p.8). Dit impliceert dan weer dat u

Afghanistan in september 2012 zou hebben verlaten en dat u begin november in Griekenland aankwam.

Uit de informatie in het administratief dossier blijkt echter dat uw vingerafdrukken reeds op 3 oktober

2012 werden genomen in Griekenland. Dat u ter zake dermate incoherente verklaringen aflegt doet

verdere twijfels rijzen bij uw verklaringen aangaande uw vertrek uit Afghanistan en de feiten die er aan

de basis van lagen. Dat er niet bericht zou zijn geweest – zoals u verklaarde (CGVS, p.23) – over een

incident waarbij zowel Amerikaanse militairen om het leven zouden zijn gekomen als onschuldige

Afghaanse burgers (CGVS, p.4-5 en 21), is hoe dan ook zeer bedenkelijk. Bovenstaande vaststellingen

ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van de door u beschreven gebeurtenissen.

Doordat geen geloof kan worden gehecht aan het profiel van uw vader en het bombardement waarbij

uw ouders, broer en twee zussen om het leven zouden zijn gekomen, kan er ook geen geloof

worden gehecht aan de daaropvolgende door u beweerde éénmalige poging van onbekende

talibanstrijders om u te rekruteren. Ook uw beweerde angst voor vervolging vanwege de Afghaanse

autoriteiten omdat u de zoon zou zijn van een overleden talib (CGVS, p.17 en 25), wordt gezien

bovenstaande vaststellingen ondermijnd. Derhalve kan u noch het vluchtelingenstatuut, noch de

subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

Daarnaast kan een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen

ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst. 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.

Het is in het kader van de subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c) van

de Vreemdelingenwet onder meer de taak van de asielinstanties na te gaan of er van de

asielzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in een deel van het land van herkomst vestigt

waar hij geen reëel risico op ernstige schade loopt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de

algemene omstandigheden in het land van herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker.

Wat betreft de algemene omstandigheden in Afghanistan blijkt uit een analyse van de

veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief dossier toegevoegde SRB

“Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel I: Beschrijving van het conflict” dd. 15 juni 2012) dat het totaal

aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van de winter in 2011 is gedaald en

deze daling zich verder heeft doorgezet in 2012. De veiligheidssituatie is nog steeds verschillend

naargelang de regio.

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan

het administratief dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II: Regionale

Analyse” dd. 11 juli 2012) blijkt dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel sinds 2009-2010

merkelijk verbeterd is. Het geweld in het kader van de “insurgency” wordt in de hoofdstad Kaboel

gekenmerkt door “asymmetrische aanvallen” doch er is geen sprake van “open combat”. De stad lijdt

wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen en

zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste

invalswegen. Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile” doelwitten in het centrum van de

stad waarbij de internationale aanwezigheid en de Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld

is dus voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kaboel ligt bijzonder laag gezien de taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert. Het geweld in de

hoofdstad Kaboel is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd. De impact ervan op het leven

van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt zodat er wat de situatie daar kan worden gesteld

dat er geen sprake is van een reëel risico er te worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging van

het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

binnenlands of internationaal gewapend conflict. Kaboel kan dan ook worden beschouwd als een regio
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van Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan de onveiligheid die in bepaalde

regio’s van Afghanistan heerst.

Inzake de persoonlijke omstandigheden moet worden gesteld dat er van een asielzoeker

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis

te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in

vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on

Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967

Protocol relating to the Status of Refugees, paragraaf 205). Op de asielzoeker rust dan ook de

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen

aan de Commissaris-generaal. Er kan van hem dan ook worden verwacht dat hij de asielinstanties

inzicht verschaft in zijn werkelijke achtergrond, zijn netwerk en zijn familiale context zodat de

asielinstantie kan beoordelen of er in zijn hoofde sprake is van een reëel binnenlands vluchtalternatief.

Indien immers doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat de asielzoeker

geen zicht biedt op deze elementen is het voor de instanties onmogelijk om een correct zicht te krijgen

op de nood aan bescherming van deze persoon.

U heeft het de Commissaris-generaal, door het afleggen van bedrieglijke verklaringen omtrent

uw levenssituatie voor uw komst naar België, echter onmogelijk gemaakt een juist beeld te vormen over

uw werkelijke nood aan bescherming. Naast de hierboven reeds aangetoonde valse verklaringen over

uw leeftijd, het talibanlidmaatschap van uw vader en het overlijden van uw gezinsleden, kunnen

ook ernstige bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen aangaande uw financiële situatie

in Afghanistan. Zo stelde u dat uw vader een voedingswarenwinkel had in Lowi Jumat en dat u af en

toe meehielp in de winkel maar kon u niet zeggen welke producten er het meest werden verkocht, noch

kon u de kostprijs geven van eender welk product dat er werd verkocht in de winkel (CGVS, p.7-8). U

gaf hiervoor als uitleg dat u maar heel soms naar de winkel ging (CGVS, p.7), wat niet overtuigt. Er

mag immers verwacht worden dat u zou kunnen antwoorden op eerder vernoemde vragen, des te meer

daar u verklaarde dat uw familie behalve de winkel, geen andere bron van inkomsten had en dat uw

vader er niet veel geld mee verdiende maar voldoende om uw gezin te onderhouden (CGVS, p.7-8).

Ook stelde u dat de winkel na het beweerde overlijden van uw gezinsleden, zou zijn verkocht door uw

oom (CGVS, p.7). Voor hoeveel geld de winkel zou zijn verkocht, kon u evenwel geenszins vertellen

(CGVS, p.7-8). Verder bood u geen volledig zicht op het (financieel) netwerk waarop u steunde om uw

reis te financieren. U verklaarde dat uw oom uw vertrek had geregeld en de smokkelaar had betaald

maar u kon allerminst verduidelijken hoeveel geld er werd betaald voor uw vertrek uit Afghanistan, noch

hoe uw oom aan het geld is geraakt (CGVS, p.16). Ten slotte dient er nog opgemerkt te worden dat u

zeer vaag bleef wanneer u werd gevraagd hoe u uw tijd doorbracht in Tagab. U verklaarde vooreerst dat

u steeds binnen bleef (CGVS, p.8). U erop wijzend dat u het Commissariaat-generaal toch iets meer

informatie moet kunnen geven over uw leven in Afghanistan, stelde u dat u niet naar school ging, dat u

af en toe naar de winkel ging en dat u voorts altijd binnen bleef (CGVS, p.8). Gevraagd wat u dan thuis

deed, antwoordde u weinig doorleefd dat u gewoon thuis zat, dat er veel taliban in de streek was en dat

er ook geen goede scholen waren (CGVS, p.8). Nogmaals gevraagd wat meer uitleg te geven, stelde u

klusjes te doen (CGVS, p.8). Gevraagd wat voor klusjes, zei u ‘gewoon’ te helpen in het huishouden,

naar de winkel te gaan en boodschappen te doen (CGVS, p.8). Dat het u zoveel moeite koste om

het Commissariaat-generaal te vertellen waarmee u zich bezighield in uw land, roept verder vragen op

bij uw werkelijke levenssituatie.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat uw verklaringen met betrekking tot

uw persoonlijke achtergrond ongeloofwaardig zijn zodat u het de Commissaris-generaal onmogelijk

maakt om een correct beeld te krijgen van een kernaspect van uw asielrelaas. Uw vage en

twijfelachtige verklaringen laten immers niet toe om op een correcte wijze tot een inschatting te komen

van uw werkelijke (familiale) situatie en van het al dan niet bestaan van een netwerk in uwen hoofde.

Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over

de asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 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). In een tweede middel voert verzoeker de schending

aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, in samenhang gelezen met de beginselen van behoorlijk

bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker betoogt als volgt:

“13.De subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet wordt door het

CGVS onterecht geweigerd aan Verzoeker, om de volgende redenen:

• de regio waar Verzoeker vandaan komt is absoluut niet veilig;

• Kaboel kan niet beschouwd worden als een redelijk binnenlands vestigingsalternatief; en

• De capaciteiten van Verzoeker tot waardig vestigingsalternatief zijn ontoereikend.

14. Verzoeker wenst deze elementen, die hem recht geven op de subsidiaire beschermingsstatus zoals

voorzien in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet als volgt aan te tonen.

(a) Onveiligheid in de provincie Kapisa

15. Het staat vast dat Verzoeker uit de provincie Kapisa afkomstig is.

16. Het staat vast dat de provincie Kapisa een regio is waar, overeenkomstig artikel 48/4, §1 en §2 c)

van de Vreemdelingenwet, "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" heerst. Dit

wordt o.a. uitdrukkelijk bevestigd in de beleidsnota’s van het CGVS (Stukken 2 en 3). De beleidsnota

stelt :

Op basis van een grondig onderzoek van de actuele situatie in Afghanistan, erkent het CGVS dat de

algemene veiligheidssituatie in Afghanistan zeer problematisch is en dat er actueel een gewapend

conflict heerst. De veiligheidssituatie is echter regionaal erg verschillend. De status van subsidiaire

bescherming wordt daarom in principe effectief toegekend aan burgers uit de onveilige gebieden in

Afghanistan. In tegenstelling tot de andere EU-landen dient de asielzoeker hiertoe niet noodzakelijk het

bewijs te leveren van een individueel risico.

[...]

Het CGVS kent in concreto subsidiaire bescherming toe aan Afghaanse asielzoekers die afkomstig zijn

uit de volgende gebieden: [...] Kapisa

17. De provincie Kapisa is erkend als onveilige situatie door het CGVS, dus Verzoeker heeft, nu

vaststaat dat hij afkomstig is uit dit gebied, recht op het toekennen van de subsidiaire bescherming. Hij

voldoet aan alle voorwaarden in die zin.

18. Daarenboven kan nog opgemerkt worden dat de veiligheidssituatie in Kapisa en meer bepaald in

Tagab gekenmerkt wordt door gewelddadige aanvallen en aanslagen, waarbij eveneens

burgerslachtoffers vallen (Stukken 4 t.e.m. 8).

19. Op grond van deze redenen heeft Verzoeker recht op de subsidiaire beschermingsstatus, zoals

voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

(b) Kaboel vormt geen veilig binnenlands vluchtaltematief

20. Het CGVS stelt in de Bestreden Beslissing dat van Verzoeker redelijkerwijs verwacht kan worden

dat hij zich in een deel van het land van herkomst vestigt waar hij geen reëel risico op ernstige schade

loopt. In dat opzicht verwijst het CGVS naar het feit dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel

merkelijk verbeterd zou zijn en er eerder sprake is van "asymmetrische aanvallen" via

"ImprovisedExplosive Devices" tegen "high profile" doelwitten, en dat het aantal burgerslachtoffers in

Kaboel laag is. De Taliban zou immers in de eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale

aanwezigheid viseren. Tot slot veralgemeent het CGVS: "Het geweld in de hoofdstad Kaboel is niet

aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd. De impact ervan op het leven van de gewone

Afghaanse burger is eerder beperkt".

21. Dit is echter niet correct. In Kaboel zijn er immers nog veel veiligheidsincidenten. Minstens moet

worden vastgesteld dat, zelfs al zou er een vermindering zijn, er in deze regio nog steeds ernstige

bedreigingen van het leven of de persoon van een burger is, als gevolg van willekeurig geweld, daar er

nog steeds een internationaal en binnenlands gewapend conflict heerst. Zelfs indien Kaboel

voornamelijk wordt getroffen door zogenaamde asymmetrische aanvallen, hebben deze aanvallen nog

steeds een impact op het dagelijkse leven van de burger en vallen er hierbij ook burgerslachtoffers.

22. Dit blijkt onder meer uit een recente aanslag (22 juni 2012) op een hotel vlakbij Kaboel, waarbij er

20 burgerslachtoffers vielen (onder meer vrouwen en kinderen) (Stukken 9 en 10). Reden van de

aanslag was dat volgens de Taliban in dit hotel zogenaamde 'wilde' feestjes werden gehouden, waar

vrouwen zich prostitueerden. Ook bij een wraakactie van de Taliban, na een bezoek van president

Obama in Kaboel, kwamen er in mei 2012 8 burgers om het leven en vielen er 24 andere gewonden
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(Stuk 11). Bij een zogenaamde "asymmetrische aanval" in april 2012, specifiek gericht tegen de regering

en diplomatieke posten, zijn er drie burgerslachtoffers gevallen en waren er in totaal 65 mensen

gewond, waarvan 25 burgers (Stuk 12).

23. Verzoeker verwijst hierbij ook nog naar volgende persartikelen en rapporten die de onveiligheid in

Kaboel kunnen illustreren:

• ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin ans Asylum Research and Documentation: 1)

Sicherheitslage in der Stadt Kabul; 2° Schutzfähigkeit der Sicherheitsbehörden (Stuk 13)

Usually the poorest and the Pashtun-populated areas of the big cities are the places where most Taliban

infiltration of the cities occurs; in Kabul these are Bagrami suburb, south¬eastern Kabul, Southern Kabul

and parts of western Kabul In central Kabul, the Taliban are known to have developed a network of

informers, among else buying shops in strategic locations and staffing them with members and

sympathisers, the purpose being to observe embassies and government buildings. Such effort is clearly

geared towards high value targets and collaborators. ” (landinfo, 9. September 2011, S. 14-15)

• "Three Mine Planters Arrested in Kabul"(Bakhtar New Agency, 2 augustus 2012) (Stuk 14)

• "Taliban launches largest attack on Kabul in 11 years" (The Guardian, 15 april 2012) (Stuk 15)

• "Aanslag op Amerikaanse basis in Kaboel (De Standaard, 17 december 2012) (Stuk 16)

24. Uit deze stavingstukken blijkt duidelijk dat de veiligheidssituatie in Kaboel te wensen over laat en dat

de zogenaamde "asymmetrische aanvallen" een grote invloed hebben op het dagelijks leven van

burgers, daar er regelmatig burgerslachtoffers vallen.

(c) Ontoereikende capaciteiten van Verzoeker tot waardig vestigingsalternatief

25. In het algemeen dient gesteld te worden dat een binnenlands vlucht-of vestigingsalternatief enkel

kan tegengeworpen worden aan Verzoeker als dit alternatief veilig te bereizen is. Het

vestigingsalternatief moet toegankelijk zijn en Verzoeker moet in staat zich daar te vestigen (EHRM

Salah Seekh (2007), EHRM Sufï and Elmi (2011)). De bewijslast ligt hiertoe bij het CGVS.

26. Niettemin kan verwezen worden naar het landeninformatie rapport van de Deense Migratiedienst

dat het volgende stelt met betrekking tot de terugkeer voor mensen die niet kunnen terugvallen op

familie of een sociaal netwerk (Stuk 17):

According to UNHCR, although Kabul is a big city, the culture in Afghanistan is such that everybody

within a certain ethnic community would try to find protection within their own ethnic community.

UNHCR emphasized that support mechanisms such as social networks, ethnic communities and

extendedfamily links are crucial for the prospects of integration and security in other locations than the

place of origin. People who do not have social networks will have difficulties as there is no support from

the government.

27. De bevolking in Kaboel is de afgelopen 7 jaar verdriedubbeld en deze toename in bevolking gaat

gepaard met een toename aan armoede, werkloosheid en criminaliteit. Terugkeerders zonder netwerk,

die dus niet kunnen vertrouwen op een netwerk dat hen hulp biedt bij het zoeken naar onderdak en

tewerkstelling, eindigen vaak in tenten en openbare gebouwen in achtergestelde buurten. Daar is geen

toegang tot basisdiensten en kan men niet in eigen levensonderhoud voorzien.

28. In dat opzicht dient opgemerkt te worden dat Verzoeker duidelijk heeft aangegeven geen familie te

hebben elders in Afghanistan. Eventuele argumenten dat Verzoeker tot de etnische groep van de

Pashtoen behoort, kan geen comfort bieden, gezien het feit dat Verzoeker ook geen sociale contacten

heeft in Kaboel en dus niet kan terugvallen op een bestaand sociaal netwerk dat hem hulp kan bieden

bij het zoeken naar een onderdak of tewerkstelling.

29. Daarenboven beschikt Verzoeker niet over de nodige professionele vaardigheden om in Kaboel

tewerkstelling te vinden. Verzoeker is ongeschoold en heeft slechts sporadisch geholpen in de winkel

van zijn vader. Op basis van deze elementen is het dan ook duidelijk dat hij niet over de vereiste

professionele capaciteiten beschikt die hem kunnen helpen bij het vinden van tewerkstelling in Kaboel.

(d) Besluit

30. Op grond van de verschillende elementen, aangehaald in dit middel, vraagt Verzoeker dan ook de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

3.2 In ondergeschikte orde: schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, in samenhang

gelezen met de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht

31. Indien uw Raad zou oordelen dat Verzoeker niet in aanmerking komt om te genieten van de

subsidiaire beschermingsstatus, dan schendt het CGVS nog steeds de materiële motiveringsplicht door

op ongenuanceerde wijze de verklaringen van Verzoeker als ongeloofwaardig af te wimpelen.

32. Het CGVS meent dat Verzoeker ’’door het afleggen van bedrieglijke verklaringen omtrent [zijn]

levenssituatie" het onmogelijk is om een juist beeld te vormen over Verzoekers werkelijke nood aan

bescherming. Volgende elementen worden aangehaald:

• Verzoeker zou de Belgische asielinstanties op intentionele wijze getracht hebben te misleiden met

betrekking tot zijn werkelijke leeftijd, waardoor Verzoekers algemene geloofwaardigheid op ernstige
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wijze aangetast wordt en de authenticiteit van de door Verzoeker neergelegde taskara wordt

ondermijnd.

• Verzoeker kan geen enkele naam geven van Talibanleden met wie zijn vader optrok, kan geen

concrete operaties beschrijven en legt geen begin van bewijs neer aangaande de gevechten tussen de

Talibanstrijders en de Amerikanen en het daaropvolgende bombardement op zijn ouderlijke woning,

waardoor geen geloof kan worden gehecht aan het Talibanprofiel van zijn vader

• Verzoeker kan geen gedetailleerde beschrijving geven met betrekking tot de voedingswaren die in de

winkel verkocht werden of de kostprijs van deze producten, noch voor welke prijs de winkel verkocht zou

zijn, waardoor Verzoeker geen volledig zicht op het (financieel) netwerk zou geven waarop hij steunde

om zijn reis te financieren.

33. Op basis van bovenstaande elementen besloot het CGVS dat het onmogelijk is om een correct

beeld te krijgen van een kemaspect van Verzoekers asielrelaas, aangezien zijn "vage en twijfelachtige

verklaringen" niet zouden toelaten op correcte wijze tot een inschatting te komen. Om deze redenen

wordt Verzoeker geacht in gebreke te blijven zijn medewerking te verlenen en wordt de subsidiaire

beschermingsstatus geweigerd.

34. Verzoeker heeft de motieven voor de negatieve beslissing in zijn asieldossier bestudeerd en wenst

deze als volgt te weerleggen.

(a) Verzoekers leeftijd

35. Uit medisch onderzoek dat werd uitgevoerd bleek dat Verzoeker op 23 november 2012 een leeftijd

had van ouder dan 18 jaar, waarbij 21,3 jaar een minimum leeftijd is. Verzoeker verklaarde voor de

Dienst Vreemdelingenzaken en tijdens het verhoor op het Commissariaat-Generaal dat zijn hij 17 jaar

was Uit deze tegenstrijdigheid wordt door Verweerder afgeleid dat Verzoeker de Belgische

asielinstanties op intentionele wijze heeft getracht te misleiden.

36. Verzoeker staat erop te verduidelijken dat bij het opstellen van een taskara in Afghanistan in de

praktijk geen officieel onderzoek gevoerd wordt naar de leeftijd van de betrokken persoon. Een taskara

wordt opgesteld op een lokaal politiekantoor, waarbij er niet altijd toegang is tot de officiële geboorteakte

van de betrokken persoon. Daarom is het ook mogelijk om een andere persoon de identiteit van de

aanvrager te laten certifiëren. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat de werkelijke leeftijd van de aanvrager

niet volledig overeenstemt met de leeftijd die vermeld staat op de taskara.

37. Deze werkwijze wordt gestaafd door o.m. het Ierse Refugee Documentation Centre (Stuk 18), dat

inzake de registratie van identiteitsdocumenten in één van haar publicaties volgende stelt:

Afghan systems for the registration of different types of documents is not centralized and not

computerized. Oftentimes they are records kept locally and issues and recorded by hand.

Ook het Immigration and Refugee Board of Canada (Stuk 19) bevestigt bovenstaande bevindingen en

schrijft over de vaststelling van identiteitsgegevens bij het aanvragen van een taskara het volgende in

één van haar publicaties:

Citizens can obtain a tazkara from the Ministry of Interior in Kabul, provincial governors in the provinces,

a "District Commissioner'” in the Afghan districts or at embassies abroad by showing a birth certificate or

having another person certify their identity

38. Op grond van bovenstaande elementen kan het niet overeenstemmen van de medisch vastgestelde

leeftijd van Verzoeker met de gegevens van zijn taskara niet zonder meer gelijkgesteld worden met een

poging om de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden. In deze interpretatie wordt

Verzoeker immers beschuldigd van het afleggen van verklaringen met een bedrieglijk oogmerk, daar

waar hij zelf geen enkele invloed heeft gehad op de vaststelling van de gegevens van zijn taskara.

39. Verzoeker wenst te benadrukken dat hij steeds de leeftijd heeft aangegeven die op zijn taskara

vermeld staat, wat tevens de enige leeftijd is die hem bekend is. Het feit dat Verzoeker voor de Dienst

Vreemdelingenzaken en het CGVS bleef volhouden dat zijn leeftijd 17 jaar was en daarbij geen geloof

hechtte aan de afgenomen medische testen, kan bijgevolg niet aangemerkt worden als een poging tot

intentionele misleiding, maar dient eerder aangemerkt te worden als een bewijs van zijn goede trouw.

40. Door deze elementen zonder meer aan te halen als een feit dat de "algemene geloofwaardigheid

[van Verzoeker] op ernstige wijze aantast en o.m. op grond hiervan de asielaanvraag van Verzoeker te

weigeren, schendt het CGVS de beginselen van behoorlijk bestuur en inzonderheid de materiële

motiveringsplicht.

(b) Het profiel van Verzoekers vader

41. Volgens het CGVS kan "geen geloof gehecht worden" aan het profiel van Verzoekers vader, kan

"ook geen geloof worden gehecht" aan de poging van Talibanstrijders om Verzoeker te rekruteren,

waardoor de angst van Verzoeker op vervolging door de Afghaanse autoriteiten "gezien bovenstaande

vaststellingen [wordt] ondermijnd".

42. De elementen die onder meer door het CGVS worden aangehaald om ernstige bedenkingen te

plaatsen bij het Talibanlidmaatschap van Verzoekers vader zijn de volgende:
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• Verzoeker kon slechts twee namen opnoemen van Talibanleden waarmee zijn vader operaties

uitvoerde, waarvan een foutieve verklaring werd afgelegd i.v.m. de dood van Wafa Khan.

• Verzoeker kon geen concrete operaties aanhalen waaraan zijn vader deelnam, waardoor Verzoeker er

niet in slaagt het Talibanlidmaatschap van zijn vader aannemelijk te maken.

• Verzoeker legde geen enkel begin van bewijs neer aangaande de beschreven gevechten tussen de

Talibanstrijders en de Amerikanen en het daaropvolgende bombardement van de ouderlijke woning.

43. Met betrekking tot de namen van Talibanleden waarmee zij vader optrok, wenst Verzoeker te

vermelden dat het niet ongewoon is dat er schuilnamen gebruikt worden in dergelijke situaties. Het is

dan ook niet meer dan logisch dat Verzoeker niet meer dan twee (werkelijke) namen kan opnoemen van

betrokken Talibanleden.

Daarenboven wil Verzoeker bendrukken dat hij verkeerd verstaan werd tijdens het verhoor op het

CGVS. Er werd in het verslag opgenomen dat Verzoeker verklaarde dat Wafa Khan enkele nachten had

doorgebracht in zijn ouderlijke woonst, alvorens hij een tiental maanden geleden (voor januari 2013)

gedood werd. Het CGVS merkte in dat verband op dat Wafa Khan reeds eind 2010 om het leven kwam

en . Verzoeker verwees echter naar een ander Talibanlid, Wapar Khan, die wel een tiental maanden

geleden (voor januari 2013) gedood werd.

44. Met betrekking tot de concrete operaties waaraan zijn vader deelnam, wil Verzoeker verduidelijken

dat precieze informatie over dergelijke operaties niet openbaar gemaakt werd tijdens onderlinge

gesprekken waar Verzoeker eveneens aanwezig was. Dergelijke werkwijze wordt veel gebruikt om het

risico op verklikking zo klein mogelijk te houden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Verzoeker niet

in staat is om een precieze omschrijving te geven van operaties waaraan hij zelf niet deelgenomen

heeft.

45. Met betrekking tot de beschreven gevechten tussen de Talibanstrijders en de Amerikanen en het

daaropvolgende bombardement van de ouderlijke woning wenst Verzoeker te verklaren dat hij op dit

moment niet in staat geacht kan worden een begin van bewijs te kunnen neerleggen. Het is onmogelijk

om, in het licht van de huidige omstandigheden, terug te keren naar Afghanistan om daar gegevens te

verzamelen. Dat er niet bericht zou zijn geweest over het incident, kan Verzoeker niet ten laste worden

gelegd.

46. Zelfs al zouden de vaststellingen door het CGVS de geloofwaardigheid van de door Verzoeker

afgelegde verklaringen ondermijnen, dan kan dit alleen gelden voor de eventuele verklaringen in

verband met het Talibanlidmaatschap van zijn vader. Deze verklaringen staan los van de andere

verklaringen van Verzoeker over o.m. zijn leeftijd (zie randnummers 35 t.e.m. 40) en het financiële

netwerk waarover hij verklaarde te beschikken om zijn vlucht te financieren (zie randnummers 47 t.e.m.

52).

(c) Het financiële netwerk van Verzoeker

47. Met betrekking tot het financiële netwerk van verzoeker, stelt het CGVS dat er "ernstige

bedenkingen worden gemaakt bij [Verzoekers] verklaringen aangaande [zijn] financiële situatie in

Afghanistan". De elementen die door het CGVS weerhouden worden zijn o.m. het feit dat Verzoeker

geen gedetailleerde informatie kon geven over welke producten er het meest verkocht werden in de

winkel van Verzoekers vader en geen kostprijs kon geven van de verkochte producten.

48. Verzoeker wenst te benadrukken dat hij slechts sporadisch in de winkel aanwezig was en zich niet

bezighield met het verkopen van producten. In tegenstelling tot wat het geval is in België, worden er in

Afghaanse winkels geen vaste prijzen gebruikt en wordt er afgedongen op verkoopprijzen. Hierdoor is

het voor Verzoeker, die ongeschoold is en zich niet bezighield met de verkoop van producten in de

winkel, niet mogelijk om de verkoopprijzen van bepaalde producten aan te geven. Eveneens is het voor

Verzoeker moeilijk om te zeggen welke producten in de winkel het meest verkocht werden; zijn kennis,

door slechts sporadisch aanwezig te zijn in de winkel, beperkt zich tot een algemene indruk van de

producten die er verkocht werden (i.e. koffie, thee en andere voedingswaren).

49. Het CGVS voert vervolgens aan dat het feit dat Verzoeker niet kon aangeven voor welk bedrag de

winkel verkocht werd eveneens twijfel doet rijzen over zijn werkelijke financiële situatie. Ook het feit dat

hij niet kon aangeven welke prijs betaald werd aan de smokkelaar die zijn vertrek regelde, is volgens het

CGVS een element dat doet twijfelen aan Verzoekers financiële situatie.

50. Wat het financiële netwerk voor zijn vertrek betreft, wenst Verzoeker te herhalen dat zijn oom

instond voor de financiële en praktische regelingen met een smokkelaar. Het CGVS beweert dat

Verzoeker niet kon verduidelijken hoe zijn oom de financiële middelen ter beschikking kreeg, hoewel

Verzoeker tijdens het verhoor duidelijk aangaf dat zijn oom de winkel heeft verkocht en met de

opbrengst de smokkelaar heeft betaald. Er zijn derhalve geen onduidelijkheden in het verhaal van

Verzoeker.

51. Wat de exacte verkoopprijs van de winkel betreft wenst Verzoeker te benadrukken dat de verkoop

plaatsvond binnen een korte termijn na de traumatische gebeurtenis van het bombardement van zijn

ouderlijk huis. Dat Verzoeker zich niet heeft bezig gehouden met het regelen van de verkoop, is
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bezwaarlijk aan te merken als abnormaal. Zoals hierboven reeds besproken (zie randnummer 51) werd

de verkoopprijs nadien aangewend om het vertrek van Verzoeker te regelen, waardoor het uiteindelijke

bedrag voor hem minder van belang was.

52. Op grond van de verklaringen van Verzoeker kan een duidelijk beeld geschetst worden van het

financiële netwerk dat hij ter beschikking had en dat hem toeliet zijn vlucht uit Afghanistan te financieren.

De verklaringen van Verzoeker zijn daarenboven in overeenstemming met de kennis die hij geacht kan

worden te hebben inzake de financiële toestand van zijn familie (i.e. de waarde van de winkel). Door op

grond van deze verklaringen "ernstige bedenkingen" te formuleren en deze te gebruiken om te besluiten

dat de verklaringen met betrekking tot Verzoekers persoonlijke achtergrond ongeloofwaardig zijn en

o.m. op grond daarvan zijn asielaanvraag te weigeren, schendt het CGVS de beginselen van behoorlijk

bestuur en inzonderheid de materiële motiveringsplicht.

(d) Besluit

53. Het CGVS besloot de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren op basis van de dat het geheel

van verklaringen met betrekking tot Verzoekers persoonlijke achtergrond. Door te besluiten tot weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus en, in weerwil van de afdoende verklaringen die door Verzoeker

werden afgelegd, geen rekening te houden met de aangebrachte feiten ter beoordeling van diens

persoonlijke achtergrond, schendt het CGVS de beginselen van behoorlijk bestuur en inzonderheid de

materiële motiveringsplicht.

3.3 Besluit aangaande beide middelen

54. Op grond van de feitelijke elementen die aangehaald worden door Verzoeker, komt hij wel degelijk

in aanmerking om subsidiaire bescherming te genieten, zoals hoger uiteengezet.

55. Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt verder dat het CGVS niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag

legde die van haar verwacht mag worden als overheidsinstantie. Verzoeker is afkomstig uit een gebied

dat door het CGVS als onveilig wordt beschouwd, maar de subsidiaire beschermingsstatus wordt niet

toegekend vanwege het feit dat de verklaringen van Verzoeker op ongenuanceerde wijze als

ongeloofwaardig afgewimpeld worden. Het CGVS schendt hierdoor de beginselen van behoorlijk

bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.”

2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508;UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HAHTAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.4. De verantwoording die verzoeker geeft voor zijn verklaringen over zijn leeftijd kan niet overtuigen.

Verzoeker verklaarde zeventien jaar oud te zijn, terwijl de leeftijdsbepaling uitmaakte dat hij minimum

21,3 jaar oud is, wat een verschil oplevert van minstens vier jaar. Het is niet ernstig dat dergelijk groot

verschil met zijn werkelijke leeftijd aan verzoeker zou zijn meegedeeld waardoor hij misleid werd omtrent

zijn echte leeftijd. Verzoeker uit vervolgens blote beweringen dat hijzelf geen enkele invloed heeft gehad

op het vaststellen van de gegevens op de taskara en dat een andere persoon de identiteit van de

aanvrager kan laten certifiëren. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoeker nalaat aan te geven wie dan
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wel de persoon is die een andere identiteit op zijn taskara zou hebben laten certifiëren. Bovendien blijkt

uit verzoekers verklaringen ten tijde van het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat hij zelf naar Tameer ging om zijn taskara te halen (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 9) zodat deze verklaring strijdig is met de huidige blote

bewering dat iemand anders een andere identiteit op zijn taskara zou hebben laten certifiëren. Gelet op

de bedrieglijke verklaringen van verzoeker over zijn werkelijke leeftijd, heeft de commissaris-generaal

terecht de authenticiteit van verzoekers taskara in vraag gesteld.

2.5. Verzoeker argumenteert voorts dat het niet ongewoon is dat er schuilnamen worden gebruikt zodat

het niet onlogisch is dat hij niet meer dan twee (werkelijke) namen kan opnoemen van betrokken

talibanleden. Uit verzoekers verklaringen ten tijde van het gehoor op het Commissariaat-generaal blijkt

evenwel dat verzoekers vader al lid was van de taliban toen verzoeker nog een kind was, dat zijn vader

vrienden had onder de taliban die naar de winkel van zijn vader kwamen en dat de taliban ook bij hen

thuis over de vloer kwam (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, pp. 8 en 13). Gelet op

het feit dat verzoekers vader al jarenlang actief lid was van de taliban acht de Raad het geenszins

geloofwaardig dat verzoeker slechts twee namen kan geven van talibanleden waarmee zijn vader

optrok, zeker nu deze ook bij verzoeker thuis over de vloer kwamen. Verzoekers argument dat er

schuilnamen gebruikt werden gaat niet op. Tijdens het gehoor heeft verzoeker hierover niets gezegd,

alhoewel hem diverse malen gevraagd werd namen te geven van talibanleden die zijn vader kende,

zodat verzoeker de mogelijkheid had op dat moment te zeggen dat hij slechts schuilnamen kende en

deze ook te geven. Verzoekers a posteriori argument vindt geen enkele steun in het administratief

dossier en kan dan ook geen verklaring bieden voor de uitgesproken onwetendheid van verzoeker over

kernaspecten in zijn asielrelaas, hetgeen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid ervan.

2.6.Ook verzoekers verklaring dat hij Wapar Khan bedoelde in plaats van Wafa Khan om zijn tegen-

strijdige verklaringen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt te verklaren, kan

hoegenaamd niet overtuigen om deze vaststelling in een ander daglicht te plaatsen. Uit de

desbetreffende passage in het gehoorverslag (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p.

10-11) blijkt geenszins dat er zich vertaalproblemen hebben voorgedaan of nog, dat verzoeker de naam

‘Wafa Khan’ verkeerd zou verstaan hebben. Bovendien werd deze naam tot drie maal toe herhaald door

het Commissariaat-generaal. Het blote betoog van verzoeker dat hij doelde op iemand anders, kan dan

ook niet overtuigen.

2.7. De Raad wijst er voorts op dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als

van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de vastgestelde onwetendheden, vaagheden en

tegenstrijdigheden dat de commissaris-generaal terecht heeft doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid

van verzoekers asielrelaas. Waar verzoeker aldus nog tracht een verklaring te geven voor zijn vage

verklaringen omtrent de concrete operaties waaraan zijn vader deelnam, met name omdat precieze

informatie over dergelijke operaties niet openbaar werd gemaakt tijdens onderlinge gesprekken, kan hij

niet overtuigen om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Daarenboven wijst de Raad

er nogmaals op dat het geenszins aannemelijk is dat verzoeker, wiens vader jarenlang actief lid was van

de taliban en verzoeker hiermee ook geconfronteerd werd, dermate weinig informatie weet te geven

over diens activiteiten en niet verder geraakt dan te stellen dat zijn vader gewoon meevocht met de

taliban, met name de Amerikanen vinden en aanvallen (administratief dossier, gehoorverslag CGVS,

stuk 3, p. 18).

2.8. Met zijn betoog dat van hem niet verwacht kan worden dat hij bewijs neerlegt van het

bombardement op de ouderlijke woning gaat verzoeker volledig voorbij aan volgend motief: “Hierbij dient

er evenwel op gewezen te worden dat uw verklaringen over het ogenblik van uw vertrek, en derhalve

over het incident waarbij uw familie omgekomen zou zijn, onderling tegenstrijdig zijn en bovendien niet

kunnen gerijmd worden met de datum waarop uw vingerafdrukken werden genomen in Griekenland. Zo

verklaarde u op het Commissariaat-generaal dat u in totaal slechts 15 dagen onderweg was naar België,

hetgeen impliceert dat u begin november 2012 Afghanistan verliet (CGVS, p.16). Op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u daarentegen dat u minstens anderhalve maand onderweg

was, waarvan 1 maand in Iran, 3 dagen in Turkije en 15 dagen in Griekenland alvorens via Italië door te

reizen naar België (Verklaring DVZ, nr.36, p.8). Dit impliceert dan weer dat u Afghanistan in september

2012 zou hebben verlaten en dat u begin november in Griekenland aankwam. Uit de informatie in het

administratief dossier blijkt echter dat uw vingerafdrukken reeds op 3 oktober 2012 werden genomen in

Griekenland. Dat u ter zake dermate incoherente verklaringen aflegt doet verdere twijfels rijzen bij uw

verklaringen aangaande uw vertrek uit Afghanistan en de feiten die er aan de basis van lagen.” Gelet op

de tegenstrijdige verklaringen over zijn vertrek heeft de commissaris-generaal terecht besloten tot de
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ongeloofwaardigheid van het door verzoeker voorgehouden bombardement. Dit is het determinerend

motief. De vaststelling dat verzoeker tevens nalaat bewijs van het voorgehouden bombardement neer te

leggen alsook dat de commissaris-generaal hiervan niets terugvindt, ondersteunt verder het ongeloof-

waardig karakter van het asielrelaas van verzoeker. Met het nietszeggend betoog dat van hem geen

bewijs kan verwacht worden en dat hij er ook niets aan kan doen dat er over het bombardement niet

bericht werd, slaagt verzoeker er niet in aan voorgaande bevindingen afbreuk te doen.

2.9. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, toont verzoeker evenmin aan dat hij

het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijnen hoofde een reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten

blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeen-

komstig artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.10. Immers, artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de

uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in

het land van herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat 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 loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Voorts benadrukt de Raad dat uit artikel 48/5,

§3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige

schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

blijft.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen oordeelt op basis van de objectieve informatie toege-

voegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Afghanistan” “Veiligheidssituatie

Afghanistan, Deel I: Beschrijving van het conflict” van 15 juni 2012 en Subject Related Briefing

“Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II: Regionale Analyse” van 11 juli 2012), die

gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, dat in de stad Kabul voor burgers actueel geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict zodat er actueel voor burgers in Kabul geen

reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Wat de veiligheidssituatie in de Afghaanse hoofdstad betreft, oordeelde het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens recent dat er thans in Kabul geen situatie van willekeurig geweld is die een reëel

risico inhoudt op ernstige schade voor een terugkerende asielzoeker (EHRM, J.H. t. Verenigd Koninkrijk,

20 december 2011, § 55). Het Hof baseert zich voor deze rechtspraak eveneens op de richtsnoer van

het UNHCR waaruit onder meer blijkt dat er in Afghanistan een intern beschermingsalternatief beschik-

baar kan zijn in verstedelijkte en semi-verstedelijkte gebieden die onder de effectieve controle van de

regering staan (UNHCR, Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of Asylum

Seekers from Afghanistan, 17 december 2010, 40).

Uit de actuele en objectieve informatie van het Commissariaat-generaal, toegevoegd aan het

administratief dossier (stuk 14, map Landeninformatie), blijkt dat het geweld in de stad Kabul, die via

haar internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is, plaatselijk en niet aanhoudend is en

de vorm aanneemt van asymmetrische aanvallen, zodat er geen sprake kan zijn van een conflict in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet en dat Kabul onder de effectieve controle van de

regering staat.

Hoewel de situatie in Afghanistan in zijn algemeenheid en in de stad Kabul in het bijzonder nog steeds

als ernstig en zorgelijk moet worden omschreven, zoals ook blijkt uit de informatie gevoegd aan het

administratief dossier en de door verzoeker bijgebrachte informatie, is de Raad van oordeel dat er

actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het

aan de gang zijnde gewapend conflict in Kabul dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

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

De Raad leest in hoger aangehaalde SRB van 11 juli 2012 dat de veiligheidssituatie in de provincie

Kabul een ‘solide verbetering’ vertoond sinds 2009. Volgens de informatie is de verbeterde toestand toe
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te schrijven aan efficiënt ingrijpen van het Afghaanse leger en politie. Het voornaamste optreden van de

AGE’s in de hoofdstad bestaat uit moordpogingen op hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en voorts

proberen ze een atmosfeer te creëren van onveiligheid veeleer dan pogingen te ondernemen om

territorium en/of bevolking te controleren. Naast Bamiyan en Pansjir is Kabul een van de eerste

provincies waar in juli 2011 een overdracht heeft plaatsgevonden van internationale naar Afghaanse

troepen. Alleen in het district Surobi blijven internationale (Franse) troepen actief. In de SRB wordt ook

omschreven om welk soort geweld het gaat in de stad Kabul: zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen

“high profile” doelwitten, (bv. ambassades en overheidsgebouwen, hotels en gasthuizen waar buiten-

landers verblijven), en Afghaanse en internationale troepen; er komen ook raketaanvallen voor en er

vallen slachtoffers bij occasionele “force protection” incidenten; de stad heeft ook te maken met

ontvoeringen van buitenlanders en hooggeplaatste en welgestelde Afghanen of hun familie in ruil voor

losgeld maar het aantal kidnappings is eind 2010 sterk teruggevallen. Wat de geografische spreiding

van het geweld in Kabul betreft wordt het volgende gesteld: strategische wegen en drukke invalswegen

van en naar de stad vormen een doelwit voor bermbommen en bomaanslagen op de talrijke Afghaanse

en internationale patrouilles; aanvallen op ‘high profile’ doelwitten die overwegend in het centrum

gelokaliseerd zijn; de meeste aanslagen vinden in bepaalde zones plaats; acties van AGE’s in

politiedistricten met een weg naar Wardak en Jalalabad; politiedistricten met overheidsgebouwen en

ambassades; de vlaktes rond de luchthaven, het westen van de stad en de buurt rond de weg naar

Jalalabad zijn de meest geviseerde sites van raketaanvallen en zelfmoordaanslagen kunnen voorkomen

op de weg naar Jalalabad en de luchthaven, en in de wijk Wazir Akbar. Het aantal burgerslachtoffers in

Kabul ligt bijzonder laag en het patroon is dat de Taliban duidelijk in de eerste plaats hoge

overheidsdiensten, Afghaanse en internationale militairen en hotels waar Westerlingen verblijven,

viseert. Het geweld is dus voor het overgrote deel ‘targeted” (SRB p. 7-9).

Uit de analyse van de veiligheidssituatie stelt de Raad vast dat er in Kabul “asymmetrische aanvallen”

voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd en dat er een ‘solide verbetering’ is sinds 2009, al

lijdt de stad wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s) meer bepaald

bermbommen en zelfmoordaanslagen tegen bepaalde risicogroepen (waaronder politie, leger, hoge

regeringsfunctionarissen, en buitenlanders). Er wordt actueel geen melding gemaakt van hevige en

voortdurende of onderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de overheids- en/of

buitenlandse troepen anderzijds, systematische intimidatie door opstandelingen, gedwongen inlijving bij

terroristische organisaties, en gevechten tussen rivaliserende facties. Het geweld in Kabul is niet

aanhoudend en de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt.

Gelet op voorgaande is het betoog van verzoeker aangaande de situatie in Kapisa niet dienstig.

Met het louter betwisten van de inschatting door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van de veiligheidssituatie in Kabul, het neerleggen van algemene rapporten en informatie

over Afghanistan en de argumentatie dat er nog steeds veel veiligheidsincidenten zijn, dat minstens

moet worden vastgesteld dat zelfs al zou er een vermindering zijn, er in deze regio nog steeds een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger is, als gevolg van willekeurig geweld

daar er nog steeds een internationaal en binnenlands conflict heerst, dat zelfs indien Kabul voornamelijk

wordt getroffen door asymmetrische aanvallen, deze aanvallen nog steeds een impact hebben op het

dagelijkse leven van de burger en er hierbij ook burgerslachtoffers vallen alsook de verwijzing

dienaangaande naar de bijgevoegde stukken, brengt verzoeker geen concrete informatie bij waaruit kan

blijken dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken.

Uit de door verzoeker bijgebrachte rapporten en door hem aangehaalde aanslagen en incidenten kan

immers geenszins blijken dat de actuele situatie in Kabul er een is van willekeurig geweld in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch dat de situatie er van dien aard zou zijn dat

verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van voornoemd artikel. Er wordt weliswaar melding gemaakt van diverse veiligheidsincidenten en

aanslagen in 2011 en 2012 waarbij ook burgerslachtoffers vielen, doch hieruit blijkt geen situatie van

“open combat”, noch wordt melding gemaakt van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten

tussen opstandelingen enerzijds en de overheidstroepen anderzijds. De Raad is dan ook van oordeel

dat de commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand in Kabul heeft beoordeeld en correct tot

het besluit komt dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene

veiligheidssituatie in Kabul subsidiaire bescherming toe te kennen. Daar verzoeker geen concrete

elementen aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de veiligheidssituatie in
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Kabul gemaakt door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wordt diens

analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

De door verzoeker aangebrachte stukken omtrent het beleid van het Commissariaat-generaal inzake

asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers d.d. februari 2010 en september 2010 bevatten geen

actuele, noch uitgebreide informatie over Kabul en zijn dan ook, net als de overige door verzoeker

aangebrachte documentatie, in zoverre zij al in beperkte mate betrekking heeft op de situatie in de

Afghaanse hoofdstad, niet van aard om de aan het administratief dossier gevoegde gedetailleerde en

uitgebreid gedocumenteerde informatie van de commissaris-generaal over de veiligheidssituatie in

Kabul en diens hierop gebaseerde evaluatie ervan in een ander daglicht te plaatsen.

In zoverre verzoeker verwijst naar het landeninformatie rapport van de Deense Migratiedienst (stuk 17)

uitgegeven in mei 2012 dat duidelijk weergeeft dat de terugkeer naar Kabul bijzonder moeilijk is voor

mensen die niet kunnen terugvallen op familie of een sociaal netwerk en dat hij duidelijk heeft

aangegeven tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal dat hij geen enkele familie heeft ergens

anders in Afghanistan, en dat hij niet over de nodige professionele vaardigheden beschikt om in Kaboel

tewerkstelling te vinden, wijst de Raad erop dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

(EHRM) zich niet verzet tegen een intern vestigingsalternatief in Afghanistan. Het Hof oordeelde in de

zaak Husseini tegen Zweden (Application no. 10611/09) van 13 oktober 2011 dat een intern vlucht- of

vestigingsalternatief veilig te bereiken moet zijn, toegankelijk moet zijn en de persoon er zich moet

kunnen vestigen (zie ook: EHRM Salah Sheekh tegen Nederland, 11 januari 2007, § 141; EHRM,

Husseini tegen Zweden, 13 oktober 2011, § 97). In de zaak Husseini tegen Zweden oordeelde het Hof

dat een vestigingsalternatief beschikbaar is, niettegenstaande de verzoekende partij aanvoerde dat zij in

Afghanistan niet beschikte over familie of een netwerk om haar te beschermen. Het Hof baseert zich

hierbij op onder andere de UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing th International Protection needs

of Asylum-Seekers from Afghanistan van 17 december 2010, waaruit blijkt dat een intern vlucht- of

vestigingsalternatief over het algemeen wordt aanvaard indien bescherming wordt geboden door familie,

de gemeenschap of de stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat

alleenstaande mannen alsook gezinnen in bepaalde omstandigheden in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden kunnen leven zonder ondersteuning van familie of hun gemeenschap.

2.11. Verzoeker heeft evenwel bedrieglijke verklaringen afgelegd over zijn leeftijd, het talibanlidmaat-

schap van zijn vader en het overlijden van zijn gezinsleden, alsook legde hij vage en niet geloof-

waardige verklaringen af over zijn financiële situatie en zijn tijdsbesteding in Afghanistan. Echter, de

medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft

over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Verzoeker draagt zelf de volledige

verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van valse en vage verklaringen tijdens het gehoor. Daar

verzoeker nagelaten heeft duidelijk zicht te bieden op zijn werkelijke achtergrond, zijn netwerk en

familiale context is het onmogelijk een correct zicht te krijgen op de nood aan bescherming van

verzoeker. Door het feit dat verzoeker hierop geen reëel zicht biedt, verhindert hij de Belgische

overheden zijn reële nood aan internationale bescherming correct in te schatten. Bij gebrek aan

elementen hieromtrent kan subsidiaire bescherming niet worden verleend.

2.12. Waar verzoeker zijn verklaringen benadrukt over het feit dat hij slechts sporadisch in de winkel

aanwezig was, wijst de Raad erop dat het herhalen van zijn verklaringen zonder de motieven van de

bestreden beslissing in concreto te weerleggen, niet vermag afbreuk te doen aan deze motieven.

Verzoeker verklaarde tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal af en toe te helpen in de winkel

van zijn vader (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 7). Gelet op deze verklaring mag

van verzoeker redelijkerwijze verwacht worden dat hij enig idee heeft van minstens één prijs van de

producten die in de winkel verkocht werden, waartoe verzoeker evenwel in gebreke bleef (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 7). Dit tast op ernstige wijze de geloofwaardigheid van het

relaas dienaangaande aan. Zelfs indien, zoals verzoeker in zijn verzoekschrift voorhoudt, ervan

uitgegaan kan worden dat er geen vaste prijzen gehanteerd worden, dan nog moet verzoeker op enig

moment op de hoogte geweest zijn van een prijs die gevraagd werd voor een product in de winkel, zo

zijn relaas waar is. Zelfs van iemand met een lage scholingsgraad die zelf niet bezig was met de

verkoop in de winkel, kan dergelijke kennis verwacht worden, indien verzoeker werkelijk de zoon van

een winkelier is en luidens zijn eigen verklaringen hij af en toe hielp in deze winkel zodat hij ermee

vertrouwd was. Ook om die reden kan verzoekers verantwoording – met name dat hij slechts sporadisch

aanwezig zou geweest zijn in de winkel – niet overtuigen om de vastgestelde vaagheden inzake zijn

kennis over de producten die het meest verkocht werden in een ander daglicht te plaatsen. De Raad

wijst er daarenboven nogmaals op dat het het geheel is van de vastgestelde vaagheden en
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onwetendheden inzake verzoekers leefwereld dat de commissaris-generaal terecht heeft doen twijfelen

aan de geloofwaardigheid ervan.

2.13. Verzoekers stelling in het verzoekschrift dat hij duidelijk heeft verklaard dat zijn oom met de

opbrengst van de verkoop van de winkel de smokkelaar heeft betaald, vindt verder geen steun in het

administratief dossier, in tegenstelling tot wat verzoeker thans tracht voor te houden. Immers blijkt dat

verzoeker verklaarde dat zijn oom de winkel had verkocht maar dat hij niet wist voor hoeveel. Op de

vraag wat er met dat geld gebeurd is, antwoordde verzoeker: “Hij heeft de begrafenis van mijn familie

daarmee bekostigd”. Verzoeker wist voor het overige niet of er nog iets over bleef van het geld. Op de

vraag hoe zijn oom aan het geld geraakt is om de smokkelaar te betalen moest verzoeker het antwoord

schuldig blijven (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, pp.7-8 en 16).

2.14. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, is het wel degelijk ongeloofwaardig dat verzoeker

geen enkele notie heeft van het bedrag waarvoor de winkel van zijn vader, en die eigenlijk zijn erfenis is,

verkocht werd door zijn oom. Zelfs indien zou kunnen worden aangenomen dat verzoeker op het

moment van de feiten te verdrietig was om het verlies van zijn familie zodat hij hier niet mee bezig was,

kan evenwel redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich hieromtrent naderhand informeert bij zijn oom,

te meer deze laatste ook instond voor de betaling van de begrafenis van zijn familie en de illegale reis

van verzoeker. De vaststelling dat verzoeker hier totaal onwetend over is, doet dan ook terecht afbreuk

aan de geloofwaardigheid van deze feiten.

2.15. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

2.16. Waar verzoeker nog aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de

Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de

stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landeninformatie en dat verzoeker

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal de kans kreeg om zijn relaas uiteen te zetten,

aanvullende bewijsstukken neer te leggen en zich te laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag

van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. X; RvS 28 november 2006, nr.

X). Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

De opgeworpen schendingen kunnen derhalve niet weerhouden worden.

2.17. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of tastbare stukken

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend

dertien door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


