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nr. 200 154 van 22 februari 2018

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 2 mei 2017 heeft

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

31 maart 2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 31 mei 2017 met refertenummer

69562.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. VAN DEN BROECK en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

21 januari 2016 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 5 februari 2016 asiel aan.

Op 31 maart 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van origine Tadzjiek te zijn. U bent afkomstig van

de hoofdstad Kabul. U kent uw geboortedatum niet maar verklaart achttien jaar oud te zijn. U bent niet

naar school geweest, maar kan wel een beetje Dari lezen en schrijven. De laatste jaren werkte u als

metser in Teheran in Iran.

Uw vader stierf voor uw geboorte. Uw moeder is door een beschuldiging van overspel moeten trouwen

met iemand van de Taliban. U en uw broer werden verder opgevoed door een tante aan moederszijde.

Op jonge leeftijd gingen u en uw broer aan het werk bij een man genaamd S.(...) die vliegers maakte.

Jullie woonden ook bij hem in. Na er vijf jaar te hebben gewerkt, werd S.(...) vermoord. U weet niet door

wie, maar vermoedt dat een concurrent vliegermaker genaamd N. (...) hiervoor verantwoordelijk was.

Vervolgens hebben jullie even terug bij jullie tante gewoond. Haar schoonbroer was het er echter niet

mee eens dat ze de zorg voor u en uw broer op zich nam. Vervolgens hebben jullie een maand op straat

geleefd en dan kwamen jullie terecht bij een man S.(...)M.(...) genoemd. Jullie bleven daar een drietal

weken en moesten daar dansen voor zijn vrienden. Omdat hij geen deftige persoon was, zijn jullie daar

echter niet lang gebleven. Jullie zijn dan terug bij jullie tante gaan wonen. Uw broer voelde zich echter

niet veilig omdat hij een interview had gegeven aan televisiereporters waarin hij de concurrent van

S.(...), N. (...) verdacht van de moord op S.(...). Uw broer A.(...) vluchtte naar Iran en kwam van daaruit

naar België waar hij op 20 mei 2011 asiel aanvroeg (O.V. X; CGVS 11/16217). Vijf maanden na het

vertrek van uw broer vertrok u ook naar Iran. Daar had u geen officiële verblijfspapieren. U was er

tewerkgesteld als metser. Na er meer dan vier jaar te hebben verbleven, besloot u ook Iran te verlaten

omdat u er geen officiële papieren had en als Afghaan slecht behandeld werd. U was een maand

onderweg en via Turkije, Griekenland en Duitsland bent u naar België gekomen. Op 5 februari 2016

vroeg u asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U verklaart niet terug te kunnen naar

Afghanistan waar u door de vliegermaker N. (...) zou geviseerd worden. Bovendien acht u de algemene

situatie in uw regio van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde de subsidiaire

beschermingsstatus vraagt. Ter staving van uw asielrelaas legt u een bewijs van samenwoonst voor met

uw broer B.(…) A.(…) en een foto van u met A.(...) in uw kindertijd.

B. Motivering

Voorafgaandelijk moet er worden gesteld dat uw vrees voor vervolging en uw reëel risico op ernstige

schade in de zin van de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden beoordeeld ten opzichte van

uw land van herkomst, in casu Afghanistan. Wat betreft uw verklaringen met betrekking tot de

problemen die u in Iran, waar u jarenlang zou hebben verbleven, zou hebben gekend moet dan ook

worden gesteld dat zij in uw hoofde geen aanleiding geven tot een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of tot een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire

bescherming zoals voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Inzake uw vrees ten opzichte van uw land van herkomst (Afghanistan), moet worden vastgesteld dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

geboortedatum. Immers, het onderzoek dat plaats vond op 22 februari 2016, waarvan de beslissing u

werd betekend door de dienst Voogdij stelt dat u ouder dan 18 jaar bent. Dat u op 28 februari 1999 zou

zijn geboren, blijkt na medisch onderzoek onmogelijk. Uw leeftijd wordt meer dan drie jaar hoger

geschat, met geboortedatum op 1 januari 1996. Daar u niet als minderjarige kan worden beschouwd,

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

vaststelling dat u zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt bovendien uw algemene

geloofwaardigheid.

U verklaart een vrees te hebben ten opzichte van N. (...), een concurrent vliegermaker die S.(...), de

man bij wie u en uw broer woonden en werkten, zou vermoord hebben. Ten eerste zijn er twijfels

wanneer deze moord op S.(...) zou hebben plaatsgevonden. U zegt zelf dat deze moord enkele

maanden voor uw vertrek naar Iran zou hebben plaatsgevonden. U hebt vier jaar in Iran gewoond

vooraleer u naar België kwam. U verklaart tegelijkertijd ook dat u acht of negen jaar was toen de moord

gebeurde (CGVS, p.8) en dat u twaalf of dertien was toen u naar Iran vertrok (CGVS, p.9). Gevraagd

naar het opvallende verschil tussen beide leeftijdsverklaringen, kan u enkel zeggen dat u niet zeker was,

dat u nog erg jong was (CGVS, p.9). Opvallend ook is dat uw broer dit volledig anders situeert in de tijd.
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Zo verklaart uw broer samen met u te hebben gewerkt voor S.(...) van zijn vijfde of zesde levensjaar

voor vier of vijf jaar (CGVS 11/16217, p.9-10). U verklaart dat uw broer drie jaar ouder is (CGVS, p.4).

Dat zou betekenen dat u daar gewerkt zou hebben van uw derde tot uw zevende of achtste ongeveer.

Uw broer verklaart eveneens dat u na de moord op S.(...) terug bij uw tante aan moederszijde bent gaan

wonen voor vier of vijf jaar (CGVS 11/16217, p.10). U spreekt zelf maar van enkele weken omdat de

schoonbroer van uw tante niet wilde dat zij ook voor jullie zorgde (CGVS, p.8).

Ten tweede zou uw broer een interview hebben gegeven aan een Afghaanse nieuwszender waarin hij

N. (...), een concurrent vliegermaker zou verdacht hebben van de moord op S.(...). U levert van dit

interview geen bewijsstukken aan, dus kan er enkel voortgegaan worden op uw verklaringen. U zegt dat

uw broer niet bij de moord aanwezig was maar bij thuiskomst aan mensen van de tv-zender zei dat

S.(...) ruzie had met een concurrent genaamd N. (...) (CGVS, p.8). Opvallend is dat uw broer dit in zijn

gehoor totaal onvermeld heeft gelaten. Hij spreekt inderdaad ook wel van nieuwsreporters van Tolo

televisie die aanwezig waren na de moord, maar vermeldt helemaal niet dat hij deze te woord heeft

gestaan (CGVS 11/16217, p.9). Hiermee geconfronteerd, blijft u erbij dat uw broer met de mensen van

de televisie heeft gesproken. U was hier zelf niet bij, maar heeft vanuit een andere ruimte gezien dat hij

met de mensen van de televisie buitenstond en dat hij ermee stond te praten, zo beweert u (CGVS,

p.14-15).

Ten derde verklaart u dat uw broer Afghanistan heeft verlaten en naar Iran en vervolgens België is

gegaan omwille van angst voor deze N. (...) (CGVS, p.13). Dit komt in het asielrelaas dat uw broer uit de

doeken heeft gedaan helemaal niet naar voren. Uw broer verklaarde integendeel dat hij na de moord op

S.(...) nog vier of vijf jaar bij jullie tante gingen wonen (CGVS, 11/16217, p.10), dat jullie daarna twee

maanden bij S.(...)M.(...) waren (CGVS, 11/16217, p.12) en dat hij vervolgens, veeleer uit vrees voor

deze S.(...)M.(...), Afghanistan verliet (CGVS, 11/16217, p.16). Dat er zo’n opvallende verschillen zitten

tussen de verklaringen van u en uw broer, doet twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van de

gebeurtenissen en de vrees die u koestert.

Want ook nu, zoveel jaren later, beroept u zich nog steeds op een vrees voor deze N. (...), dat hij u op

een of andere manier zou kunnen identificeren, omdat u samenwerkte met uw broer (CGVS, p.18). U

brengt hier echter op geen enkele manier bewijzen voor aan. U heeft zelf geen interview gegeven en

heeft enkel gezien dat uw broer bij de mensen van de televisie buiten stond (CGVS, p.15). U weet ook

niet of de moordenaar van S.(...) werd gevonden door de politie (CGVS, p.14). U weet zelfs niet of uw

broer bedreigingen heeft ontvangen vooraleer hij Afghanistan verliet. Er zouden enkel mensen tegen

hem gezegd hebben dat hij voorzichtig moest zijn omdat hij gesproken had met mensen van de

televisie. Wie die mensen dan zijn, weet u ook weer niet te zeggen (CGVS, p.15). U verklaart ook dat

zowel u als uw familie geen bedreigingen ontvingen. Gevraagd of er dan wel iemand op zoek is naar u,

zegt u dat u na het vertrek van uw broer niet meer naar buiten bent geweest toen u nog bij uw tante

woonde en dat N. (...) misschien wel naar u op zoek is gegaan (CGVS, p.15). U kan dit echter op geen

enkele manier hard maken, niet door enige bewijsstukken en niet door uw verklaringen. Meer nog, u

weet over die N. (...) ook geen informatie aan te leveren, buiten het feit dat hij hetzelfde werk deed als

S.(...), namelijk vliegers maken. U weet zelfs niet of hij nu nog vliegers verkoopt in Kabul. Hoewel u

contact hebt met uw neef, die woonachtig is in Kabul, hebt u hem dit nooit gevraagd,naar eigen zeggen

omdat uw neef hem niet kent (CGVS, p.18). Dat u niet zou informeren bij uw familie naar deze N. (...) is

onbegrijpelijk en wijst ook op weinig interesse van uzelf in het verdere verloop van de gebeurtenissen

die hebben geleid tot uw vlucht naar Iran en vervolgens naar België.

Verder spreekt u ook nog van een verblijf van enkele weken bij een persoon genaamd S.(...)M.(...).

Jullie kwamen bij deze persoon terecht na de moord op S.(...). Hij vroeg uw en uw broer te zingen en

dansen voor zijn gasten. Jullie hadden echter door dat hij geen deftige bedoelingen had en verlieten al

na enkele weken zijn huis waarna jullie terugkeerden naar uw tante (CGVS, p.14). U haalt ook op geen

enkele manier een angst aan voor deze persoon in uw asielrelaas. U zegt een weeskind te zijn en op

die manier bij slechte personen te zijn terechtgekomen die misbruik van u maakten. Doordat u niet rijp

genoeg bent, zegt u zich ook nu niet te kunnen beschermen tegen deze slechte mensen (CGVS, p.18).

Het CGVS wil in dit verband er nogmaals op wijzen dat u meerderjarig bent bevonden en dat uw leeftijd

momenteel eenentwintig jaar bedraagt.

Gezien uw verklaringen niet als coherent, gedetailleerd en plausibel kunnen aanzien worden kan u het

voordeel van de twijfel niet worden toegekend. Gezien uw asielrelaas als ongeloofwaardig wordt

bevonden kan u de vluchtelingenstatus niet worden toegekend noch het subsidiaire

beschermingsstatuut zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet onder art. 48/4, §2, a en b.
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Uw broer, B.(…) A.(…) werd op 13 februari 2013 erkend als vluchteling. In casu moet echter na

individueel onderzoek van uw asielmotieven worden vastgesteld worden dat, niettegenstaande uw broer

de vluchtelingenstatus werd toegekend, u geenszins aannemelijk kan maken dat u een vrees voor

vervolging volgens de criteria van de Vluchtelingenconventie moet koesteren. Dat familieleden reeds

een vluchtelingenstatuut in België verwierven, heeft geenszins invloed op de beslissing over uw

asielaanvraag, die nog steeds individueel behandeld wordt.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. De foto die u neerlegt van u en uw broer uit uw kindertijd is zeer onduidelijk en staaft

bovendien op geen enkele manier uw asielrelaas. De documenten omtrent de gezinssamenstelling

waarbij u wil aantonen dat u samenwoont met uw broer staven eveneens op geen enkele manier uw

asielrelaas. Voor een procedure tot gezinshereniging is het CGVS niet verantwoordelijk.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de

algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

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

19 april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

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

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

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

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

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

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

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

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig
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bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van november 2016) blijkt

dat nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in

Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in

handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen,

internationale organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten,

verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten

en provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan

de AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in

de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat

Afghaanse burgers slechts uitzonderlijk het doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Willekeurige

aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit

patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker

civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. De

impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de

stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende

of ononderbroken gevechten. 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 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: Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de

materiële motiveringsplicht.

Met betrekking tot zijn leeftijd, benadrukt verzoeker dat hij verklaard heeft dat hij zijn exacte

geboortedatum niet kent, maar wel weet dat hij een viertal jaar jonger is dan zijn oudere broer A., wiens

leeftijd door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) geloofwaardig werd geacht tijdens diens

asielprocedure, wat betekent dat hij dan even oud zou moeten zijn als zijn broer. Verzoeker wijst er op

dat men uit de foto’s, maar ook de visa kan vaststellen dat hij en zijn broer geen tweeling zijn, en dat het

heel duidelijk is dat zijn broer een aantal jaar ouder is. Ook uit de foto’s die hij bij zijn asielaanvraag

bijbrengt en het geloofwaardig geacht relaas van zijn broer blijkt dat er een aanzienlijk leeftijdsverschil

is. De test van DVZ kan volgens verzoeker dan ook niet kloppen. De bewering dat hij leugenachtige



RvV X - Pagina 6

verklaringen zou hebben afgelegd over zijn leeftijd, acht verzoeker manifest onjuist, in strijd met de

vaststellingen in het dossier en volledig irrelevant voor het dossier. Verzoeker vervolgt dat verwerende

partij in haar eerste alinea al een karaktermoord op hem probeert uit te voeren, in de hoop dat de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) meegaat in deze zwartmakerij en hem als leugenaar

wegzet. Verzoeker volgt verwerende partij niet waar zij stelt dat de leugen over zijn leeftijd de

geloofwaardigheid van het ganse asielrelaas onderuit haalt. Hij licht toe dat het volstrekt onduidelijk is

welk belang het leeftijdsverschil van één of twee jaar zou maken voor zijn asielrelaas. Verzoeker wenst

er verder aan te herinneren dat het gebruik van leeftijdstests allicht te begrijpen is, maar geenszins op

een accurate manier de leeftijd van een persoon kan bepalen. De testen zijn zeer gecontesteerd om

deze reden en het gaat dan ook niet op om uit de leeftijdstest te gaan afleiden dat verzoeker een

leugenaar is en dat dan ook de rest van zijn verhaal wel gelogen zal zijn. Verzoeker verwijst hierbij naar

de discussies over de leeftijdsbepalende tests in het parlement en door professoren in de geneeskunde,

maar ook door verschillende organisaties die opkomen voor de rechten van minderjarige vluchtelingen,

zoals Unicef, Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen of de Liga voor Mensenrechten. Als

voorbeeld verwijst hij naar een recent artikel van de Britse bioloog Noël Cameron over de

leeftijdsbepalende testen in het wetenschappelijk tijdschrift “The Annals of Human Biology”, naar een

artikel dat in 2015 in de Franse kwaliteitskrant “Le Monde” verscheen en naar een arrest van de Raad

van State.

Wat betreft de moord op S., geeft verzoeker aan dat hij en zijn broer gelijklopende verklaringen hebben

afgelegd en dat enkel zijn timing niet klopt. Hij merkt op dat het in beide asielrelazen, zowel die van hem

als die van zijn broer, opvallend is dat de chronologie zeer vaag is. Hij poneert dat zij zeer moeilijk

gebeurtenissen in de tijd kunnen plaatsen en de tijd tussen twee gebeurtenissen kunnen inschatten. Hij

benadrukt dat uit het dossier duidelijk blijkt dat hij nooit naar school ging en pas in Iran en vooral in

België leerde lezen en schrijven, dat hij de Afghaanse kalender niet kent, evenals de maanden van het

jaar, en dat zijn leven in Afghanistan zeer monotoon was, zodat het moelijker wordt gebeurtenissen in

de tijd te plaatsen.

Met betrekking tot het televisie-interview van zijn broer A., werpt verzoeker op dat noch hij, noch zijn

broer ooit gezegd heeft dat A. een interview heeft gegeven voor televisie. Hij legt uit dat zijn broer na de

moord gepraat heeft met iemand van de televisie die ter plekke aanwezig was, doch dat dit niet voor de

camera was en op geen enkele manier werd opgenomen of uitgezonden. Het feit dat hij meer gewicht

geeft aan dit gesprek dan zijn broer, is volgens verzoeker geen reden om te geloven dat het gesprek

niet heeft plaatsgevonden. Hij benadrukt dat ook de rest van de context geheel gelijklopend is bij de

broers: A. was naar de markt, kwam later toe, heeft de moord zelf niet gezien, er waren mensen van de

televisie. Hij citeert vervolgens uit zijn gehoorverslag en meent dat zijn verklaring niet in tegenstrijd is

met de verklaringen van zijn broer.

Waar in de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat hij verklaard heeft een vrees voor vervolging te

koesteren voor N., terwijl zijn broer veeleer uit vrees voor S.M. Afghanistan verliet, wijst verzoeker er op

dat zijn broer steeds verklaard heeft dat hij er de ganse tijd bij was, zowel toen zij bij deze S.M.

verbleven als wanneer zij terug naar hun tante gevlucht zijn. Verzoeker beaamt verklaard te hebben uit

vrees voor N. te zijn gevlucht, doch meent dat dit niet belet dat men uit het asielrelaas van zijn broer, dat

geloofwaardig is geacht, dient af te leiden dat er een gegronde vrees voor vervolging is vanwege S.M.

Hij wijst er op dat er dient rekening te worden gehouden met zijn leeftijd op het moment van de feiten en

stelt dat het goed mogelijk is dat hij zich geen rekenschap gaf van het gevaar dat hij en zijn broer liepen

en nog steeds lopen. Aangezien hij er steeds bij was, bij elk van de (belangrijke) momenten in het relaas

van zijn broer, ten aanzien van wie de vrees voor vervolging objectief is vastgesteld, gaat het niet op om

zich achter de individualiteit van de vrees te verschuilen om verzoeker geen asielstatus toe te kennen.

Hij meent dat hij dient erkend te worden als vluchteling, gelet op de erkenning van zijn broer en dat er

geen enkel individueel element is waaruit zou kunnen blijken dat het gevaar dat zijn broer loopt, er niet

zou zijn voor hem. Het verschil in verklaringen tussen de broers kan het bovenstaande niet in de weg

staan en is geheel te wijten aan het compleet gebrek aan scholing en omkadering van verzoeker en aan

zijn leeftijd op het moment van de feiten. Verzoeker resumeert dat uit lezing van de twee asielinterviews

niet kan worden opgemaakt welk individueel detail ertoe zou kunnen leiden dat één broer wel de

asielstatus krijgt en de andere niet, terwijl ze hun ganse leven in Afghanistan zij aan zij hebben geleefd

en exact hetzelfde hebben meegemaakt.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker aan dat hij een wees is en

niemand meer heeft in Afghanistan. Hij heeft geen bezittingen en geen netwerk, en heeft de voorbije zes

jaar buiten Afghanistan gewoond. Het is voor hem onmogelijk om een menswaardig bestaan op te
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bouwen in Afghanistan. Hij werd wel opgevangen door zijn tante, maar was daar niet echt welkom en

woonde bij een werkgever, totdat deze werd vermoord. Later leefde hij soms op straat met zijn broer of

liet hij zich opvangen door bedenkelijke figuren. In Iran woonde hij in de werkplaats waar hij werkte. Hij

is nooit naar school kunnen gaan en heeft nooit een echt gezinsleven gehad. De enige stabiliteit in zijn

leven is zijn broer. Verzoeker stelt dat hij omwille van zijn verleden een kwetsbaar profiel heeft, dat hij in

Afghanistan bij niemand terecht kan en er als “Internal Displaced Person” (hierna: IDP) of als dakloze

zal moeten leven. Daarnaast voert verzoeker aan dat het ook met de veiligheid in Kabul geenszins goed

gesteld is en dat de situatie in Afghanistan blijft verslechteren. Verzoeker citeert hiertoe uit, volgens hem

“(h)et rapport van april 2016 van de RSN”, en het “EASO Country of Origin report: Afghanistan –

Security Situation” van januari 2016. Verzoeker deelt mee dat het voornoemde rapport van EASO een

enorme stijging van het aantal burgerdoden aantoont en dat verwerende partij, volgens dewelke de

terreuraanslagen in Kabul zouden kaderen binnen het patroon van gecoördineerde en complexe

aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”-doelwitten, overduidelijk is overgegaan tot een vluchtige

lezing van het verslag waarop zij zich baseert om de bestreden beslissing te motiveren inzake de

subsidiaire bescherming. Uit cijfergegevens leidt verzoeker af dat uit de 217 veiligheidsincidenten

tussen 1 januari 2015 en 13 september 2015 er amper 37 gericht waren tegen individuen en dat er

aldus 180 andere (oftewel meer dan 83%) “blind” waren. Verzoeker meent dan ook dat hem in

ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

2.2. Stukken

2.2.1. Er worden geen nieuwe stavingstukken aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2.2. Op 6 juli 2017 brengt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij.

2.2.3. Op 16 januari 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij samen met de COI Focus “Afghanistan

Security situation in Kabul city” van 6 juni 2017 en het EASO rapport “Country of Origin Information

Report Afghanistan. Security Situation” van december 2017 (p. 1-76).

2.2.4. Ter terechtzitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer met betrekking tot het willekeurig karakter van het geweld

in Kaboel en betreffende het lot van de terugkeerders.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoeker in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in

het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast
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Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1, van de richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) volgt dat het in de eerste

plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen

gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-

generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen

in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming

moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten

van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) hij zich

onterecht als minderjarige heeft voorgedaan, (ii) hij geen coherente verklaringen aflegt over wanneer de

moord op S. zou hebben plaatsgevonden en ook zijn broer dit volledig anders situeert in de tijd, (iii) hij

zonder hiervan bewijsstukken bij te brengen verklaarde dat zijn broer een interview zou hebben

gegeven aan een Afghaanse nieuwszender waarin hij N., een concurrent vliegermaker, zou verdacht

hebben van de moord op S., terwijl zijn broer dit in zijn gehoor volledig onvermeld heeft gelaten, (iv) hij

verklaard heeft dat zijn broer Afghanistan heeft verlaten uit angst voor N., terwijl dit in het asielrelaas

van zijn broer niet voorkomt, (v) hij op geen enkele manier bewijzen aanbrengt voor zijn vrees dat N.

hem op een of andere manier zou kunnen identificeren omdat hij samenwerkte met zijn broer, (vi) hij op

geen enkele manier een angst aanhaalt voor de persoon S.M., en (vii) de door hem in het kader van zijn

asielprocedure neergelegde documenten voorgaande vaststellingen niet wijzigen.

Verzoeker slaagt er niet in de voorgaande motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te

weerleggen.

De commissaris-generaal kan worden bijgetreden waar hij oordeelt dat verzoeker er niet in slaagt om

coherente, gedetailleerde en plausibele verklaringen af te leggen omtrent zijn voorgehouden problemen.

De Raad benadrukt hierbij dat de beslissing van een persoon om zijn land van herkomst te verlaten

dermate fundamenteel en ingrijpend is dat hij normaliter bij machte moet zijn desbetreffend een

waarheidsgetrouw verhaal te vertellen. Van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en

leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag dan ook worden verwacht

dat hij coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding

vormden voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van

zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en geloofwaardige wijze weergeeft aan de

overheden bevoegd om kennis te nemen van de asielaanvraag. Ook van een jeugdig persoon die

beweert geen scholing te hebben genoten kan worden verwacht dat hij duidelijke, volledige,

geloofwaardige en doorleefde verklaringen kan afleggen over de gebeurtenissen die hem ertoe hebben

gebracht zijn land van herkomst te ontvluchten, hetgeen in casu, zoals blijkt uit de motieven van de

bestreden beslissing, niet het geval is.

Vooreerst wordt opgemerkt dat verzoeker geen coherente verklaringen aflegt over wanneer de moord

op S. zou hebben plaatsgevonden en dat ook zijn broer dit volledig anders situeert in de tijd. Verzoekers

ongeschooldheid en de beweerde moeilijkheid voor hem en zijn broer om gebeurtenissen in de tijd te

plaatsen, bieden hiertoe geen verschoning. De Raad benadrukt dat ongeschoold zijn niet inhoudt dat

verzoekers inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet

aangetoond) of verzoeker zou verhinderen op correcte wijze de gebeurtenissen die hem ertoe hebben

gebracht zijn land van herkomst te ontvluchten, te omschrijven. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt

voor te houden – hij stelt de Afghaanse kalender niet te kennen – gaan de vastgestelde inconsistenties

in de verklaringen in casu niet over in welke maand de moord op S. heeft plaatsgevonden, doch wel

over een verschil van jaren. Zo verklaarde verzoeker dat de moord op S. enkele maanden voor zijn

vertrek naar Iran zou hebben plaatsgevonden (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017, p. 9 en
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14) en dat hij ongeveer vijf jaar in Iran heeft gewoond, terwijl hij tegelijkertijd verklaarde dat hij acht of

negen jaar was toen de moord gebeurde (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017, p. 8) en dat

hij twaalf of dertien jaar was toen hij naar Iran vertrok (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017,

p. 9). Daarnaast verklaarde zijn broer dat hij na de moord op S. voor vier of vijf jaar terug bij hun tante

aan moederszijde was gaan wonen (adm. doss., stuk 19, gehoorverslag B.A. van 25 oktober 2012,

p. 10), terwijl verzoeker sprak van enkele maanden (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017,

p. 15).

Hierbij komt dat verzoeker verklaarde dat zijn broer bij thuiskomst aan mensen van de tv-zender zei dat

S. ruzie had met een concurrent N. (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017, p. 8 en 14), terwijl

zijn broer in zijn gehoor het gegeven dat hij gesproken heeft met nieuwsreporters van de Tolo televisie

volledig onvermeld heeft gelaten (adm. doss., stuk 19, gehoorverslag B.A. van 25 oktober 2012, p. 9-

10). Waar verzoeker deze vaststelling tracht te vergoelijken door te stellen dat hij meer gewicht geeft

aan dit gesprek dan zijn broer, slaagt hij er niet in de Raad te overtuigen. Verzoeker verklaarde immers

dat zijn broer zich bij zijn tante niet veilig voelde omwille van wat er gebeurd was met S. en het gesprek

dat hij toen gehad heeft met verslaggevers van de televisie (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

9 maart 2017, p. 8). Er kan dan ook redelijkerwijze worden verwacht dat zijn broer, die zich volgens de

verklaringen van verzoeker niet veilig voelde omwille van het gesprek dat hij heeft gehad met de

televisie, hier ook melding van zou hebben gemaakt tijdens zijn gehoor zo de voorgehouden feiten zich

daadwerkelijk hebben voorgedaan. Waar verzoeker in het verzoekschrift overigens nog aangeeft dat dit

gesprek niet voor de camera was en op geen enkele manier werd opgenomen of uitgezonden, kan men

zich nog de vraag stellen op welke manier N., de concurrent van S., dan op de hoogte zou zijn van wat

verzoekers broer voor de televisie heeft verklaard. Naast het feit dat het niet verzoeker zelf was die een

gesprek had met de televisie doch wel zijn broer, wordt verzoekers voorgehouden vrees voor vervolging

voor deze N. hierdoor nog verder ondermijnd.

Verder blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker verklaard heeft dat hij en zijn broer Afghanistan

verlaten hebben omwille van deze N. (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 9 maart 2017, p. 13), terwijl zijn

broer verklaard heeft uit vrees voor de persoon S.M. Afghanistan te hebben verlaten. Verzoeker laat

hieromtrent gelden dat zijn broer steeds verklaard heeft dat hij de ganse tijd bij hem was, zowel toen zij

bij S.M. verbleven hebben, als wanneer zij terug naar hun tante gevlucht zijn en meent dat het feit dat hij

zelf verklaarde te zijn gevlucht uit vrees voor N., niet belet dat men uit het asielrelaas van zijn broer, dat

geloofwaardig werd geacht, dient af te leiden dat er ook in zijn hoofde een gegronde vrees voor

vervolging is vanwege de persoon S.M. Er wordt evenwel op gewezen dat elke asielaanvraag

individueel beoordeeld dient te worden. Artikel 4.3 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van

29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming bepaalt immers dat een verzoek om internationale bescherming

op individuele basis plaatsvindt en dat daarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante

feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door de verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde stukken en met de individuele situatie en persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker “teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen

worden, met vervolging of ernstige schade overeenkomen”. Het feit dat zijn broer erkend werd als

vluchteling houdt niet in dat verzoeker om die redenen ook erkend moet worden. Elke aanvraag dient

individueel te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te

tonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt.

Verzoeker blijft wat dit betreft echter in gebreke nu uit het voorgaande blijkt dat er dermate verschillen

zitten tussen zijn verklaringen en die van zijn broer dat de geloofwaardigheid van de gebeurtenissen en

van zijn vrees voor vervolging erdoor wordt ondermijnd. Verzoeker haalde immers op geen enkele

manier een angst aan voor de persoon S.M. en antwoordde ook op de vraag wat voor hem de reden

was om naar Iran te gaan enkel dat hij schrik had van de concurrent van S., zijnde N. (adm. doss., stuk

5, gehoorverslag 9 maart 2017, p. 13). Zo verzoeker dit verschil aan verklaringen wederom wijt aan zijn

jeugdige leeftijd en het gebrek aan scholing, herneemt de Raad dat ook van een jeugdig persoon die

beweert geen scholing te hebben genoten kan worden verwacht dat hij duidelijke, volledige,

geloofwaardige en doorleefde verklaringen kan afleggen over de gebeurtenissen die hem ertoe hebben

gebracht zijn land van herkomst te ontvluchten, hetgeen in casu, zoals blijkt uit het voorgaande, niet het

geval is.

Behoudens het motief inzake zijn leeftijd, dat door de Raad als overtollig wordt beschouwd, worden de

overige motieven van de bestreden beslissing door verzoeker in zijn verzoekschrift op generlei wijze
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betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot

de zijne worden gemaakt.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.4.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

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

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

In zoverre verzoeker in het verzoekschrift aangeeft dat hij in Afghanistan als wees bij niemand terecht

kan en er als (IDP) of als dakloze zal moeten leven, wijst de Raad er op dat daar hij van Kabul afkomstig

is, hij geenszins als IDP beschouwd kan worden. Bovendien heeft verzoeker er een tante bij wie hij in

het verleden lange tijd heeft kunnen verblijven.

Middels de aanvullende nota van 6 juli 2017 benadrukt verzoeker onder verwijzing naar een rapport van

UN Human Rights Council van 12 april 2017 en twee rapporten van Human Rights Watch van november

2003 en februari 2017 nog dat Afghanen die terugkeren na een lang verblijf in het buitenland ernstige

moeilijkheden ondervinden. Daargelaten de vaststelling dat verzoeker deze informatie waarop hij zijn

betoog steunt, reeds eerder in zijn verzoekschrift van 2 mei 2017 had kunnen ontwikkelen, wijst de

Raad er op dat verzoeker zijn vrees in concreto dient aan te tonen. Verzoeker blijft hiertoe, door louter te

verwijzen naar algemene rapporten, echter in gebreke. Nergens uit zijn verklaringen is gebleken of en

wat verzoeker dient te vrezen en dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan ook werkelijk problemen zal

kennen omwille van het feit dat hij er lange tijd niet heeft gewoond. Blote beweringen buiten

beschouwing gelaten, brengt verzoeker geen concrete elementen bij waaruit kan blijken dat hij bij

terugkeer naar Afghanistan omwille van zijn afwezigheid anders gepercipieerd en geviseerd zal worden.

Verzoeker toont op geen enkele manier aan dat zijn afwezigheid in Afghanistan voor hem risico’s

inhoudt en dat hij zijn leven in Afghanistan niet opnieuw zou kunnen opnemen.

Verder merkt de Raad op dat socio-economische motieven op zich niet onder het toepassingsgebied

vallen van het Verdrag van Genève of van de definitie van de subsidiaire bescherming.

2.3.4.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier en door verwerende partij bijgebracht bij aanvullende nota dat er voor burgers in

de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat nationale en internationale

veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse

Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder

controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden, stevig in handen van de overheid

en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en

provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

Anti-Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De
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terreuraanslagen die zij in de onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de

laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die

gericht zijn tegen “high profile”-doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse

autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National

Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel

veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk “collateral damage” onder

burgers, is het duidelijk dat Afghaanse burgers slechts uitzonderlijk het doelwit zijn van de

opstandelingen in Kabul. Wel heeft Islamitische Staat (IS) in de loop van 2016 enkele grootschalige

aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd. Willekeurige aanslagen

met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt

nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker civiele

doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch het aantal burgerslachtoffers blijft beperkt. De impact

van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad

dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Waar verzoeker de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul betwist en rapporten van januari en

april 2016 bijbrengt om aan te tonen dat de veiligheidssituatie er niet veilig is, dient opgemerkt te worden

dat de informatie van het CGVS toegevoegd aan het administratief dossier en bijgebracht bij

aanvullende nota, met name de “EASO Country of Origin Information” rapporten aangaande

Afghanistan van november 2016 en december 2017 en de COI Focus aangaande de veiligheidssituatie

in Kabul van 6 juni 2017, van recentere datum zijn dan de rapporten waaruit verzoeker citeert.

Ook verzoekers argumentatie in de ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota met een selectieve

lezing van de door verwerende partij bij aanvullende nota bijgebrachte informatie, kan voorgaande

appreciatie niet ombuigen en is niet van aard om te doen besluiten dat de appreciatie van de aard,

draagwijdte en gevolgen van de situatie in Kabul zoals beschreven in de bestreden beslissing niet

langer correct of redelijk zou zijn.

In zoverre uit de informatie van het CGVS en uit de door verzoeker bijgebrachte informatie blijkt dat er

zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, kan er geen gewag

gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken

gevechten waarbij verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

schade zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt dan ook

geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet

correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde

conclusies zou hebben getrokken.

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

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

verhogen.

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

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

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij
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zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing

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

het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Het enig middel is ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


