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nr. 101 923 van 29 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 december 2012

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

staatlozen van 30 november 2012.

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 15 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en vermeldde Tadjiek als etnie. U werd geboren

in het dorp Chandalbay in het district Paghman in de provincie Kabul in Afghanistan. U stelde

minderjarig te zijn. U bent een soennitische moslim en spreekt Dari. U liep geen school, maar leerde wel

een beetje lezen in de madrassa waar u religieuze lessen volgde. Uw vader heet (D. M.).

Naast landbouwer is uw vader ook de leider van uw stam. Uw moeder heet (N.). U heeft een jongere

broer en een jongere zus.
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U verklaarde dat commandant Sayyaf gronden van uw vader in beslag heeft genomen toen u nog

een kind was. U stelde dat deze commandant dit niet alleen bij uw vader, maar ook bij anderen

heeft gedaan. U verklaarde dat uw vader als stamhoofd door commandant Ghaffar, de spreekbuis van

alle benadeelde grondbezitters, werd aangesproken om mensen te mobiliseren voor protestacties

tegen commandant Sayyaf. Uw vader ging hierop in, net als vele anderen. U stelde dat commandant

Ghaffar bij deze protesten zou zijn gearresteerd en dat uw vader na deze protesten niet meer naar huis

kwam. U vertelde dat uw vader zou zijn ondergedoken, omdat hij via Sarwar – een lijfwacht van

commandant Sayyaf – had vernomen dat commandant Mumtaz – de neef van commandant Sayyaf – op

zoek zou zijn naar uw vader. Sarwar vertelde dit aan uw vader, omdat hij als neef van uw grootvader

langs vaderskant familiebanden heeft met uw vader.

De avond na de protestacties kwamen er 3 à 4 gewapende mannen naar uw huis. Ze vroegen naar

uw vader. U antwoordde dat hij er niet was. Hierop begonnen de gewapende mannen uw vader

te verwensen en spraken ze slecht over uw moeder en zus. U liep kwaad naar beneden en haalde

een handgranaat uit de kelder en gooide deze over de muur. Uw moeder panikeerde en riep dat u zo

snel mogelijk het huis moest verlaten. U vluchtte naar het huis van de buren waar u zich in de

oven verschool.

De gewapende mannen trapten hierna de deur van uw huis in en sloegen uw moeder.

Buurtbewoners kwamen toegesneld en bemiddelden, waarna de gewapende mannen weggingen. De

volgende dag kwam uw vader naar huis. Ondertussen had hij van mensen uit het dorp vernomen wat u

had gedaan. Uw vader besloot dat uw familie het dorp moest verlaten. Uw familie vluchtte naar het huis

van Khan Baba – een vriend van uw vader. Daar werd een smokkelaar geregeld, die uw familie in 1385

(2006) naar de stad Ahvaz in de provincie Khuzestan in Iran bracht. Uw oom langs vaderszijde (B. A.)

sloot zich bij uw familie aan. Uw vader ging in Iran aan de slag als kleermaker. U ging er niet

naar school, maar hielp met het huishouden.

U verklaarde dat uw oom (B. A.) in 1387 (2008) na een identiteitscontrole is opgepakt door de Iraanse

autoriteiten en naar Afghanistan is gerepatrieerd. Uw oom werd een jaar na zijn aankomst

door onbekenden vermoord, toen hij onderweg was naar het dorp Chamoli. Uw familie vermoedt dat

uw commandant Sayyaf hier achter zat. Uw vader had schrik dat u net als zijn broer zou worden

opgepakt, gerepatrieerd en vermoord. Om deze reden heeft uw vader besloten u naar Europa te laten

vluchten. U reisde van Iran verder naar Griekenland, waar u 4 maanden in het huis van een smokkelaar

verbleef. Van Griekenland reisde u met een vrachtwagen naar Frankrijk, van waar u met de trein België

wist te bereiken op 18 april 2012. De volgende dag vroeg u asiel aan.

Bij terugkeer vreest u te worden gedood door commandant Sayyaf.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw ‘taskara’ (Afghaanse identiteitskaart), een brief van

de ouderlingen waarin de dood van uw oom bevestigd wordt, een brief ondertekend door het

district Paghman en de 14e gemeente van Kabul waarin het grondconflict met commandant Sayyaf

wordt bevestigd, 2 foto’s en de 2 omslagen waarmee deze documenten werden verzonden.

B. Motivering

Na het gehoor door het CGVS dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw

land van herkomst te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder

de Conventie van Genève, noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals

voorzien in de subsidiaire bescherming, en wel om volgende redenen.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat u blijkbaar vasthoudt aan uw minderjarigheid

(CGVS, p. 5). U stelt dat u volgens uw taskara minderjarig bent (CGVS, p. 2). Uw exacte geboortedatum

kent u niet. Uit het administratieve dossier blijkt echter dat u op datum van 7 mei 2012 met een

redelijke wetenschappelijke zekerheid een leeftijd heeft van zeker ouder dan 18 jaar, waarbij 20,3 jaar

met een standaarddeviatie van een 2 jaar een goede schatting is. Verder legt u op 8 juni uw ‘taskara’

(Afghaanse identiteitskaart) voor, afgegeven op 11/08/1385 (2 november 2006 volgens de Gregoriaanse

kalender). Deze ‘taskara’ vermeldt dat u als 10-jarige staat geregistreerd in 1385 (tussen 21 maart 2006

- 21 maart 2007), wat zou betekenen dat u geboren bent tussen maart 1996 en maart 1997. Hieruit mag

dus worden afgeleid dat u op het moment van het gehoor op het CGVS op 6 september 2012 volgens

uw ‘taskara’ ongeveer 16 jaar was. Aangezien afwijkingen tussen de medische testen en de in

aanmerking te nemen documenten om de leeftijd aan te tonen, zich binnen een redelijke marge dienen
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te situeren, kan de in casu vastgestelde afwijking van meer dan vier jaar met de medische test niet als

redelijk aanvaard worden. Verder blijkt uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt dat

in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze (identiteits-)documenten

kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door

Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten

hebben daarom een relatieve bewijswaarde. Gezien bovenstaande vaststellingen wordt uw

beweerde minderjarigheid dan ook niet als geloofwaardig beschouwd. Dat u het CGVS misleidende

informatie verschafte over uw leeftijd komt uw algehele geloofwaardigheid uiteraard niet ten goede.

Verder moet worden vastgesteld dat de door u ingeroepen motieven waarom u in 2006 Afghanistan

hebt verlaten niet ressorteren onder de criteria van de Conventie van Genève, die voorziet in

internationale bescherming voor personen die hun land van herkomst zijn ontvlucht wegens een

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of hun

behoren tot een bepaalde sociale groep. Immers, u hiernaar gepeild, stelt u dat een grondconflict met

een lokale commandant aan de basis ligt van uw vertrek uit Afghanistan (CGVS, p. 9 & 10). Deze

problemen zijn gemeenrechtelijk van aard. De commandant was immers louter uit op uw gronden en dit

niet omwille één van de bovenvermelde criteria. Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat de lokale

autoriteiten u bescherming zouden hebben willen ontzeggen omwille van één van de criteria van

de Vluchtelingenconventie. Er dient dan ook te worden geconcludeerd – zoals al werd opgemerkt – dat

de door u aangehaalde asielmotieven niet ressorteren onder de Conventie van Genève.

Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van

art. 48/4, §2 a en b. U hebt immers gezien bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er

in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke

of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

De volgende vaststellingen wijzen in deze richting:

U verklaarde meermaals dat commandant Sayyaf de gronden van uw familie in beslag heeft

genomen (CGVS, p. 9 & 10). Het lijkt het CGVS uiterst onwaarschijnlijk dat commandant Sayyaf u – die

nog een kind was ten tijde van de feiten - in dit geschil zou viseren. Hij heeft de gronden van uw familie

immers reeds in handen (CGVS, p. 9 & p. 10). Volgens het CGVS lijkt dit geschil dan ook een gestreden

strijd. Het lijkt dan ook weinig aannemelijk dat commandant Sayyaf zijn hand ervoor zou omdraaien om

u – als zoon van één van de vele benadeelde landeigenaren (’Hij heeft de gronden van veel mensen

afgepakt.’ - CGVS, p. 9) – persoonlijk te viseren en te vervolgen.

Daarnaast verklaarde u dat uw oom (B. A.) na zijn gedwongen repatriëring van Iran naar Afghanistan

vermoord is door onbekenden (CGVS, p. 14). U vermoedt dat commandant Mumtaz – de neef van

commandant Sayyaf – hier achter zit (CGVS, p. 14). Wat er ook van zij, het CGVS is van oordeel dat u

er niet in slaagde deze hypothese te staven. Zo komt het vreemd over dat uw oom pas ongeveer een

jaar na zijn thuiskomst in Paghman vermoord werd (CGVS, p. 13). Men kan er immers vanuit gaan dat

indien commandant Sayyaf uw familie echt viseerde, hij doortastender gehandeld zou hebben en niet zo

lang gewacht zou hebben om uw oom aan te pakken. De vaststelling dat u het tegendeel beweert doet

meer dan wenkbrauwen fronsen. Tevens oogt het ook merkwaardig dat de ouderlingen van uw dorp in

de brief die u neerlegde met geen woord reppen over commandant Sayyaf, commandant Mumtaz of het

grondconflict an sich (CGVS, p. 3). De ouderlingen stellen enkel dat uw oom vermoord is door

’onbekende mensen’ (CGVS, p. 3). Indien uw oom daadwerkelijk aangepakt is door commandant

Sayyaf, dan zou men verwachten dat de ouderlingen van uw dorp dit gegeven wel zouden opgevangen

hebben en dit expliciet zouden hebben vermeld in hun verklaring. De vaststelling dat dit niet het geval is,

oogt dan ook meer dan vreemd. Tot slot komt het ook merkwaardig over dat commandant Sayyaf uw

oom zou hebben vermoord bij zijn terugkomst in Afghanistan (CGVS, p. 3), maar daarnaast al die tijd uw

familie langs moederszijde in Paghman ongemoeid zou hebben gelaten (CGVS, p. 6). Men kan er vanuit

gaan dat u op de hoogte zou zijn van eventuele problemen. (Denk je dat zij problemen hebben in

Afghanistan? - ’Dat weet ik niet. Geen idee. Maar wij hebben wel problemen, dat is iets anders. Mijn

vader had problemen, ik had problemen.’ - CGVS, p. 6). U verklaarde dat zij niks met het conflict te

maken hadden, omdat de rechten van de ingepikte gronden bij de familie van uw vader lagen (CGVS, p.

15).

Tevens lijkt het weinig waarschijnlijk dat u bij terugkeer naar Paghman in de problemen zou

komen, omdat uit uw verklaringen blijkt dat commandant Sayyaf de eigendomspapieren van de gronden

van uw familie via commandant Ghaffar in handen heeft gekregen (CGVS, p. 8). Juridisch gezien kan u



RvV X - Pagina 4

of uw familie op geen enkele wijze nog aanspraak maken op deze gronden. Commandant Sayyaf heeft

dus alle troeven in handen om de gronden in zijn bezit te houden en hoeft dus niet terug te vallen

op intimidatie of geweld om zich te verdedigen. Op basis van deze redenering stelt het CGVS dat het

weinig waarschijnlijk is dat commandant Sayyaf geweld tegen u of uw familie zou gebruiken bij

terugkeer.

Daarnaast heeft het CGVS ernstige vraagtekens of de profielen die u uzelf en uw vader

toedicht daadwerkelijk kloppen. U verklaarde dat uw vader via Sarwar – de lijfwacht van Sayyaf –

vernam dat hij gezocht werd door commandant Mumtaz (de neef van commandant Sayyaf) (CGVS, p.

11). Zoiets lijkt het CGVS eerder onwaarschijnlijk. Uit specifieke landeninformatie (toegevoegd aan

administratieve dossier) blijkt dat commandant Sayyaf en zijn clan voor niet veel terugdeinzen. Hij is een

typevoorbeeld van een Afghaanse lokale krijgsheer die bovendien een overheidsfunctie uitoefent. Dat

Sarwar als lijfwacht zijn loyaliteit tegenover commandant Sayyaf opzij zou schuiven, omwille van een

verre familieband (neef van uw grootvader langs vaderskant – CGVS, p. 11) lijkt gezien de wrede

en gewelddadige reputatie van commandant Sayyaf en zijn clan bijzonder onwaarschijnlijk - ook al blijkt

uit algemene informatie dat de Afghaanse maatschappij traditioneel een groot belang hecht aan bloed-

en familiebanden.

Tot slot verklaarde u dat u (als kind) een granaat heeft gegooid naar gewapende mannen van de

clan van commandant Sayyaf die bij uw thuis naar uw vader vroegen (CGVS, p. 11). U stelde dat u

omwille van dit feit bij terugkeer naar Afghanistan vermoord zou worden door commandant Sayyaf

(CGVS, p. 14). Ook hier hecht het CGVS geen geloof aan. Het lijkt immers bijzonder onaannemelijk dat

u in de door u beschreven context een granaat zou hebben gegooid. U vertelde dat de gewapende

mannen slecht spraken over uw vader, moeder en zus (CGVS, p. 11). Wat er ook van zij, hoe

emotioneel kwetsend dit ook kan zijn overgekomen, het feit dat u als tegenreactie koos een granaat te

gooien oogt heel onwaarschijnlijk, omdat een dergelijke actie buiten proportie is in vergelijking met de

dreiging die u heeft ervaren. U hiermee geconfronteerd, vertelde u dat u op dat moment onder druk

stond en emotioneel was (CGVS, p. 12). Wat er ook van zij, ook hetgeen er gebeurde nadat u die

granaat heeft gegooid oogt weinig waarschijnlijk. U stelde dat buurtbewoners zijn komen bemiddelen en

een verdere escalatie hebben voorkomen (CGVS, p. 12). Dit oogt weinig waarschijnlijk. Gezien de

hierboven aangehaalde reputatie van commandant Sayyaf en zijn clan, kan men er van op aan dat de

gewapende mannen naar wie u een granaat heeft gegooid, alles in het werk zouden stellen om u te

pakken te krijgen. De vaststelling dat ze u niet achterna zaten, maar er voor kozen uw moeder aan te

pakken oogt in dit opzicht bijzonder vreemd (CGVS, p. 9), net als het feit dat de gewapende mannen

zich door anonieme buurtbewoners zouden laten ompraten hebben om hun wraakactie te staken

(CGVS, p. 12). Aan dit door u aangehaalde incident kan dan ook weinig geloof gehecht worden.

Hoewel het CGVS niet betwist dat uw familie in het verleden mogelijkerwijze geconfronteerd werd

(net als zovele anderen in de regio Paghman) met grondconflicten, wordt op basis van

bovenstaande vaststellingen geconcludeerd dat uzelf hier geen actuele vrees ten opzichte van actoren

in Afghanistan kunt uit putten. Bij gevolg kan u noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van artikel 48/4 §2a en b worden toegekend.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw ‘taskara’ (Afghaanse identiteitskaart) neer. Dit document

toont uw identiteit en nationaliteit aan. Hieraan wordt echter niet getwijfeld. Daarnaast legde u ook 2

foto’s en 2 omslagen neer. Het CGVS is van mening dat deze documenten weinig relevant zijn voor

de beoordeling van uw asielaanvraag. Tevens legde u de een brief van de ouderlingen waarin de dood

van uw oom bevestigd wordt, een brief ondertekend door het district Paghman en de 14e gemeente

van Kabul waarin het grondconflict met commandant Sayyaf wordt bevestigd. De waarde die het

CGVS hecht aan de brief van de ouderlingen werd hierboven reeds besproken. De brief waarin

het grondconflict met commandant Sayyaf wordt bevestigd, toont het grondconflict aan waarin uw

familie verwikkeld was. Dat er in het verleden grondconflicten waren in het district Paghman waarbij uw

familie mogelijkerwijze betrokken was wordt, zoals eerder al gesteld, an sich niet betwist. Het CGVS wil

echter wel volledigheidshalve opmerken dat alle soorten documenten (taskara’s, certificaten,

rijbewijzen, diploma’s, paspoorten, etc…) afkomstig uit Afghanistan onbetrouwbaar zijn omdat er veel

corruptie is bij het verstrekken ervan en omdat er zeer veel vervalst wordt (zie informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier).

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

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu

de veiligheidssituatie in de provincie Kabul, district Paghman te worden beoordeeld. Hoewel u nog jong

was toen u Afghanistan verliet concludeert het CGVS dat er wat u betreft geen obstakels zijn om

als volwassen man terug te keren naar het land waarvan u de nationaliteit bezit, hetzij naar Paghman

hetzij naar de nabijgelegen hoofdstad Kaboel.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 nog steeds in rekening genomen gezien UNHCR tot op heden geen nieuwe “Eligibility

Guidelines” heeft vrijgegeven. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm

van bescherming te bieden.

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, adviseert

het UNHCR dat de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te ontvluchten omwille van

het veralgemeend geweld, nauwgezet onderzocht zouden worden in het licht van enerzijds de

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

over diens vroegere verblijfplaats.

Verder wijst het UNHCR erop dat andere provincies als Uruzgan, Zabul, Paktika, Nangarhar,

Badghis, Paktya, Wardak en Kunduz ook geconfronteerd worden met fluctuerende

veiligheidsincidenten. Het UNHCR heeft in deze richtlijnen niet geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de veiligheidssituatie aan Afghanen afkomstig van de provincie Kabul een complementaire

vorm van bescherming te bieden.

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) blijkt 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.

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 Afghanistan regionaal nog steeds erg

verschillend is. Het gewapend conflict woedt het meest intens in het zuiden en in de zuidoostelijke regio.

Er wordt een uitbreiding van de activiteiten van de anti-regeringselementen (AGE) naar andere regio’s in

Afghanistan vastgesteld.

Uit deze analyse blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Kabul duidelijk verbeterd is sinds

2009. Deze tendens zette zich door. Op één ernstig incident na in december 2011, blijkt uit een analyse

tot en met mei 2012, dat de provincie Kabul opvallend rustig was. Voor het district Paghman werden er

in de periode van verslaggeving geen gewelddadige incidenten gemeld, mede door een sterke

aanwezigheid van politie en veiligheidstroepen in de regio (zie de aan het administratief dossier

toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II : Regionale Analyse” dd. 11 juli 2012) .

U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 het district Paghman van de provincie Kabul 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. Actueel is er voor burgers in de

provincie Kabul, district Paghman geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet.

Ook wat de hoofdstad Kaboel betreft dient de veiligheidssituatie te worden beoordeeld gezien het

CGVS oordeelt dat u daar eveneens terechtkunt.
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Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 nog steeds in rekening genomen gezien UNHCR tot op heden geen nieuwe “Eligibility

Guidelines” heeft vrijgegeven. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en

dat bijgevolg mag verwacht worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In

casu wordt vastgesteld dat UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van

bescherming aan Afghanen uit Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

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 ) blijkt 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 Kabul sinds 2009-2010

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

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 Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert.

Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 hoofdstad Kabul 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. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en

62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van het

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel.

Waar verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoeker misleidende informatie verschafte over

zijn leeftijd, voert verzoeker aan dat hij de informatie verschafte waarover hij steeds beschikte sinds hij

een kind was en welke voor hem waar is. In Afghanistan worden immers de juiste geboortedata niet

bijgehouden. De leeftijd in de taskara wordt bepaald op zicht, vermoedens,… en op het moment van het

opstellen van zijn taskara werd hij geschat op 10 jaar oud. Dit kan een foutieve beoordeling zijn

geweest, maar voor verzoeker komt deze overeen met de werkelijkheid. Bijgevolg, wanneer hem de

vraag werd gesteld naar zijn leeftijd, heeft hij de leeftijd opgegeven die vermeld staat in de taskara

omdat dit voor hem altijd zijn leeftijd is geweest. Bovendien merkt verzoeker op dat niet de moeite werd
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gedaan om te controleren of de taskara al dan niet authentiek is. Verweerder maakt er zich volgens

verzoeker gemakkelijk van af door te stellen dat Afghaanse documenten tegen betaling te verkrijgen zijn

en deze niet voor echt aan te nemen.

Waar verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoekers problemen van gemeenrechtelijke aard

zijn, wijst verzoeker erop dat hij niet enkel geviseerd wordt omwille van het conflict dat zijn vader heeft

met commandant Sayyaf, maar ook omwille van de protestacties waaraan zijn vader had deelgenomen

en omwille van het feit dat verzoeker een handgranaat heeft gegooid de avond na de protestacties toen

drie à vier gewapende mannen naar zijn huis waren gekomen. Hij wordt dus ook persoonlijk geviseerd.

Bovendien erkent verweerder dat commandant Sayyaf voor de overheid werkt en een gevreesde

reputatie heeft. Hierdoor kan verzoeker niet rekenen op de bescherming van de lokale autoriteiten.

Verzoeker stelt verder niet te weten waarom het een jaar heeft geduurd vooraleer zijn oom werd

vermoord. Verzoeker was immers niet aanwezig en heeft enkel vermoedens hierover. Dit argument kan

volgens verzoeker niet gebruikt worden om te twijfelen aan zijn asielrelaas. Dat de naam van de

moordenaar van zijn oom niet vermeld wordt in de brief van de ouderlingen van het dorp, is logisch daar

de moordenaar zich niet zal tonen. Daar de familie langs moederszijde geen recht heeft op de betwiste

gronden, is het niet onlogisch dat deze familie geen problemen zou ondervinden.

Waar verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoekers vader via Sarwar – de lijfwacht van

Sayyaf – vernam dat hij gezocht werd door commandant Mumtaz, wijst verzoeker erop dat de

bloedband in de zeer traditionele Afghaanse maatschappij uitermate belangrijk is en dat Sarwar daarom

het nodige gedaan heeft om zijn vader in te lichten. Bovendien heeft Sarwar hierdoor geen risico

genomen, omdat verzoekers vader niet zal klikken en Sarwar natuurlijk ook niet. Verweerder heeft met

deze punten onvoldoende rekening gehouden.

In de beoordeling van zijn reactie op de drie à vier gewapende mannen die na de protestactie aan zijn

huis kwamen, meent verzoeker dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn

persoonlijke situatie, waardoor het gedrag dat hij stelde toch niet zo onwaarschijnlijk overkomt als

verweerder beweert. Verzoekers vader was niet thuis zodat hij de man van het huis was. Er werden

zeer kwetsende woorden gebruikt zodat verzoeker zeer emotioneel reageerde. Gezien zijn op dat

moment jonge leeftijd kon hij zijn emoties niet of veel minder in bedwang houden. Het was bovendien

niet de bedoeling dat de buren kwamen bemiddelen. Zij kwamen uit nieuwsgierigheid kijken wat er aan

de hand was.

Onder verwijzing naar een aantal paragrafen uit het UNHCR Handboek stelt verzoeker dat verweerder

geen rekening heeft gehouden met de in het Handboek gegeven aanwijzingen bij de boordeling van de

door verzoeker voorgelegde documenten ter ondersteuning van zijn asielrelaas.

Verzoeker meent dat hij de asielinstanties voldoende inzicht heeft gegeven over de werkelijke

achtergrond, zijn netwerk en familiale context, zodat de asielinstanties voldoende informatie hebben om

te oordelen of de subsidiaire bescherming al dan niet moet worden toegekend. Verzoeker heeft

problemen met commandant Sayyaf die, zoals verweerder zelf stelt, een wrede en gewelddadige

reputatie heeft en er niet voor terugdeinst geweld te gebruiken en die bovendien een overheidsfunctie

uitoefent. Verzoeker is dan ook niet veilig in Afghanistan, noch in Kaboel, noch in Paghman. Daarnaast

is de situatie in Afghanistan niet stabiel, daar deze dagelijks en maandelijks kan veranderen. Bovendien

kan Kaboel voor verzoeker niet als een intern vluchtalternatief aanzien worden, daar hij reeds in 2006

Afghanistan verlaten heeft en in Kaboel geen familie en dus geen netwerk heeft waarop hij kan

terugvallen. Bovendien kan verzoeker amper lezen en schrijven.

2.2.1. Het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is in onderhavige procedure

niet aan de orde. Het komt verwerende partij in haar declaratieve opdracht enkel toe na te gaan of een

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet om

hem al dan niet de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een

beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de

belangen van het onthaalland ressorteert niet onder voormelde, zeer specifieke declaratieve

bevoegdheid van verwerende partij.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem
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verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.5. Betreffende verzoekers beweerde minderjarigheid wordt vastgesteld dat verzoeker tijdens zijn

gehoor op 6 september 2012 verklaarde dat hij nog minderjarig is, terwijl hij er reeds van op de hoogte

was dat uit het medisch onderzoek waaraan hij op 7 mei 2012 onderworpen werd, blijkt dat hij ongeveer

20 jaar oud zou zijn (gehoorverslag CGVS, p. 4 en administratief dossier, stuk 9). Dat verzoeker in zijn

verzoekschrift beweert dat hij tijdens het gehoor verklaarde dat hij minderjarig is daar hij de leeftijd die

zijn taskara vermeldt steeds als waarheid heeft gezien, kan niet overtuigen, daar hij reeds tijdens het

gehoor wist dat uit het medisch onderzoek blijkt dat hij ongeveer 20 jaar oud is. Dat verzoeker in deze

omstandigheden blijft vasthouden aan zijn minderjarigheid duidt op een doelbewuste poging om de

Belgische asielinstanties te misleiden. Dit klemt des te meer daar verzoeker in zijn verzoekschrift bij de

uiteenzetting van de feiten stelt: “Verzoekende partij verklaarde bij aankomst en nog steeds een niet-

begeleide minderjarige te zijn en geboren te zijn op 31.12.1996, en dit hoewel het resultaat van het

leeftijdsonderzoek dit niet bevestigt” (de Raad onderlijnt en zet vet). Van een asielzoeker mag immers

redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te

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

neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and

Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). De asielinstanties mogen van een

asielzoeker correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn

identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, plaats(en) van eerder

verblijf en de afgelegde reisroute. Aangezien verzoeker zowel tijdens het gehoor als in zijn

verzoekschrift nog steeds vasthoudt aan zijn minderjarigheid, hoewel op objectieve wijze is komen vast

te staan dat verzoeker meerderjarig is, tast de algehele geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas

aan.

Waar verzoeker stelt dat niet de moeite werd gedaan om te controleren of de taskara al dan niet

authentiek is, dient te worden opgemerkt dat uit objectieve informatie die verweerder aan het

administratief dossier toevoegde (zie map “Landeninformatie”) blijkt dat in Afghanistan en zelfs

daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze (identiteits)documenten kunnen worden verkregen.

Bovendien beschikken documenten slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die

mate dat zij door geloofwaardige verklaringen worden ondersteund, quod non in casu.
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2.2.6. De vrees voor vervolging waarop verzoeker zich beroept om zijn land van herkomst te

ontvluchten, vindt zijn oorsprong in een grondconflict tussen een lokale commandant en verzoekers

vader. Verzoekers vrees ressorteert aldus niet onder één van de criteria van de Conventie van Genève

om de vluchtelingenstatus toe te kennen, namelijk een gegronde vrees voor vervolging omwille van ras,

religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Bovendien blijkt

uit verzoekers verklaringen evenmin dat de lokale autoriteiten hem bescherming zouden weigeren

omwille van één van voormelde criteria. Verzoeker herhaalt in onderhavig verzoekschrift de problemen

die hij omwille van het grondconflict tussen de commandant en zijn vader zou kennen, maar hij toont

niet aan dat dit conflict en de erop volgende problemen ontstaan zouden zijn omwille van zijn ras,

religie, nationaliteit, politieke overtuiging of behoren tot een bepaalde sociale groep. Bijgevolg stelt de

bestreden beslissing terecht vast dat de problemen die verzoeker zijn land van herkomst hebben doen

ontvluchten, van gemeenrechtelijke aard zijn.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.7. Verder is het niet aannemelijk dat commandant Sayyaf, die blijkens de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie (zie map “Landeninformatie”) een typevoorbeeld is van een lokale

Afghaanse krijgsheer die bovendien een overheidsfunctie uitoefent, niet op een meer doortastende wijze

te werk zou gaan indien hij werkelijk verzoekers oom B. A. zou willen vermoorden. Het is eerst en vooral

onwaarschijnlijk dat commandant Sayyaf nog enige strijd met iemand van verzoekers familie zou

moeten leveren, aangezien hij reeds in het bezit is van de eigendomspapieren van de betrokken

gronden en hij aldus juridisch stevig in zijn schoenen staat om een claim vanwege verzoekers familie af

te weren (gehoorverslag CGVS, p. 9-10). In zoverre enig geloof gehecht kan worden aan verzoekers

verklaring dat “[a]ls er één keer een vijandigheid is tussen twee mannen of families, dan is het voor

altijd” (gehoorverslag CGVS, p. 15), dan kan verzoeker nog steeds geen verklaring geven voor het feit

dat commandant Sayyaf een jaar zou gewacht hebben om verzoekers oom B. A. te (laten) vermoorden.

Dit klemt des te meer daar in de brief van de ouderlingen van verzoekers dorp de naam van de

moordenaar van verzoekers oom B. A. niet vermeld wordt. Verzoekers verklaring hiervoor dat de

moordenaar zich niet toont, duidt erop dat verzoeker niet verder komt dan vermoedens en hypothesen

omtrent de moord op zijn oom.

Gezien het profiel van commandant Sayyaf (zie map “Landeninformatie” in het administratief dossier) is

het evenmin aannemelijk dat verzoekers vader via Sarwar – de lijfwacht van Sayyaf – vernam dat hij

gezocht werd door commandant Mumtaz, de neef van Sayyaf. Verzoekers verklaring dat noch Sarwar

noch verzoekers vader zou klikken en dat Sarwar daarom geen risico liep, is ongeloofwaardig. Gezien

de gewelddadige aard van commandant Sayyaf en zijn aanhangers is het, zelfs in de traditionele

Afghaanse samenleving, niet aannemelijk dat een lijfwacht zijn loyaliteit ten aanzien van zijn

commandant opzij zou schuiven.

Verzoeker verklaarde tevens persoonlijk geviseerd te worden daar hij een handgranaat heeft gegooid

naar de drie of vier gewapende mannen die na de protestactie omwille van het grondconflict naar zijn

huis waren gekomen. Verzoeker wijst erop dat hij op dat moment nog erg jong was en door de

kwetsende woorden van de gewapende mannen erg emotioneel en impulsief reageerde. Dit is echter

een herhaling van zijn tijdens het gehoor afgelegde verklaringen hieromtrent (gehoorverslag CGVS, p.

12). Het herhalen van reeds afgelegde verklaringen kan niet de motieven van de bestreden beslissing

weerleggen. Aldus is het niet aannemelijk dat verzoeker een granaat zou gooien als reactie op de

kwetsende bewoordingen van de drie of vier gewapende mannen. Evenmin aannemelijk is dat de buren

de gewapende mannen zouden hebben kunnen ompraten, mede gelet op de hierboven reeds

omschreven gewelddadige aard van commandant Sayyaf en zijn aanhangers. Verzoekers verklaring dat

het niet de bedoeling was dat de buren zouden gaan bemiddelen, doet aan deze vaststelling geen

afbreuk.

De Raad merkt overigens nog op dat verzoeker bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS op de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) het volgende verklaarde: “Er is geen toekomst meer voor ons

in Iran en in Afghanistan hebben wij niets meer. Dat is de reden waarom mijn vader mij naar hier heeft

gestuurd zodat ik een betere toekomst zou hebben.” (administratief dossier, stuk 10, p. 3). In het licht

van de medewerkingsplicht die rust op verzoeker is het opmerkelijk dat verzoeker bij de DVZ enkel

melding maakte van het grondconflict waarin zijn vader verwikkeld was en dus niet van de redenen
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waarom hij persoonlijk geviseerd zou worden. Dit doet dan ook in sterke mate verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Deze elementen leiden ertoe dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat in zijn hoofde een reëel risico

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

2.2.8. Wat betreft de veiligheidssituatie in de provincie Kaboel, district Paghman blijkt uit de informatie

die verweerder aan het administratief dossier toevoegde (zie map “Landeninformatie”) dat het totaal

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

dat deze daling zich in 2012 verder heeft doorgezet. Op één ernstig incident in december 2011 na, blijkt

uit deze informatie tevens dat de provincie Kaboel opvallend rustig was en dat er voor het district

Paghman in de periode van verslaggeving (tot en met mei 2012) zelfs geen gewelddadige incidenten

werden gemeld, mede door de sterke aanwezigheid van politie en veiligheidstroepen. Verzoekers

argument dat de situatie in Afghanistan niet stabiel is daar deze dagelijks en maandelijks kan

veranderen, is niet afdoende om de objectieve informatie in het administratief dossier te weerleggen.

Aldus bestaat er in het district Paghman van de provincie Kaboel voor burgers actueel geen reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

De Raad merkt ten overvloede op dat een analyse van de veiligheidssituatie in de stad Kaboel

overbodig is, gezien verzoeker en zijn familie van het district Paghman afkomstig zijn, zij nog contact

hebben met daar aanwezige personen (gehoorverslag CGVS, p. 3 en 7) en zij vlak voor hun vlucht uit

Afghanistan nog een tijdje bij een familievriend in Paghman hebben ondergedoken (gehoorverslag

CGVS, p. 13).

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 negenentwintig april tweeduizend dertien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


