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nr. 209 114 van 10 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

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 4 april 2018 heeft

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

5 maart 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 juli 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BYUMA, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor

verzoeker, en van attaché L. VANDERVOORT, 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

20 december 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 21 december 2015 asiel

aan. Op 5 maart 2018 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 6 maart 2018 aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:



RvV X- Pagina 2

“A. Feitenrelaas

U, A. M. (…), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse origine te zijn. U

verklaarde 15 jaar te zijn bij aankomst in België. U werd geboren in het dorp Deh Moghalan in het

district Puli Alam van de provincie Logar. U ging niet naar school maar volgde lessen aan de madrassa.

Uw vader A. G. (...) en uw moeder N. (...) verblijven nog in uw dorp. Uw zus G. (…) woont bij haar man

in het dorp Babulia en uw zus M. (…) woont bij uw ouders. Uw broer M. (…) en uw zus S. (...)

vertrokken samen met u uit Afghanistan.

U heeft Afghanistan verlaten omwille van problemen met de taliban. U volgde les aan de madrassa. In

het begin kreeg u enkel religieuze les maar later begonnen ze te praten over de jihad. Er werden

wapens getoond. Dit ging ongeveer twee jaar door. Op een avond werden u en uw broer M. (...)

meegenomen naar de frontlinie. U diende lege kogelmagazijnen van het front achter de linies te

brengen. Daar werden ze opnieuw gevuld en daarna bracht u ze terug naar het front. Hierdoor kwam u

te weten dat de taliban ook tegen de Afghaanse politie vochten. Vervolgens werden jullie terug naar huis

gebracht. Uw broer wou dit aan uw vader vertellen. U dacht dat dit geen goed idee was omdat uw vader

misschien zou denken dat jullie een uitvlucht zochten om niet naar de madrassa te moeten gaan. Jullie

besloten het wel te vertellen aan de ‘qari’ van de madrassa. Jullie vertelden dat er werd gevochten

tegen de Afghaanse politie en niet enkel tegen buitenlandse troepen. Jullie vertelden dat jullie dit niet

langer wensten te doen. Vervolgens werden jullie door de ‘qari’ voor de ogen van de andere jongens in

elkaar geslagen. De ‘qari’ zei dat niemand hierover iets mocht vertellen thuis anders kon de madrassa

misschien gesloten worden en konden jullie opgepakt worden. Mocht er iets gebeuren met de ‘qari’ dan

stonden er genoeg anderen klaar om met jullie af te rekenen. Jullie kregen schrik en bleven naar de

madrassa gaan. Jullie vertelden niks thuis. Ongeveer een maand later werden jullie opnieuw

meegenomen naar het front. Tijdens die nacht bent u gevallen en bezeerde u uw enkel. U keerde terug

naar de madrassa en de volgende ochtend ging u naar huis. Uw vader vroeg wat er was gebeurd en u

besloot hem het hele verhaal te vertellen. U ging vervolgens naar de ‘qari’ samen met uw vader. De

‘qari’ zei dat hij bevel van hoger hand kreeg en niks kon doen. Vervolgens ging uw vader naar

talibancommandant F. (...). De commandant zei dat hij niks kon doen. Uw vader bleef hem smeken om

jullie met rust te laten. De commandant ging akkoord onder één voorwaarde, uw zus S. (...) zou moeten

trouwen met de commandant. Uw vader vertelde dit aan uw zus maar ze weigerde te trouwen met een

oudere man die dan ook nog eens talib was. Ze dreigde ermee zelfmoord te plegen. De volgende dag

stuurde uw vader u, uw broer en uw zus S. (...) naar uw oom in Kabul. Toen de commandant uw zus

kwam ophalen verklaarde uw vader dat hij niet wist waar jullie waren. De commandant doorzocht het

huis maar kon jullie niet vinden. Later werd uw neef M. (…) in elkaar geslagen. Hij wist dat jullie in Kabul

waren maar kon niet zeggen waar. De commandant keerde terug naar uw vader en zei dat hij wist waar

jullie waren, wat niet zo was, om uw vader onder druk te zetten. Uw vader belde daarop met uw oom in

Kabul. Die kreeg schrik en er werd besloten dat jullie het land dienden te verlaten. Jullie vroegen een

paspoort aan en een visum voor Iran aan. Jullie kregen echter geen visum en besloten illegaal naar Iran

te reizen. In Iran raakten u en uw zus van uw broer gescheiden. U en uw zus reisden door naar België.

Uw vingerafdrukken werden genomen in Duitsland op 17 december 2015. Jullie kwamen aan op

20 december 2015, na ongeveer anderhalve maand reizen, en vroegen de volgende dag asiel samen

aan. Uw zus verliet vervolgens België en reisde naar Duitsland, waar haar verloofde K. (…) woont met

wie ze intussen huwde, en vroeg daar asiel aan. Uw broer M. (...) zou nu in Turkije verblijven. Ook de

zoon van uw oom langs vaderszijde verliet met jullie het land, maar u weet niet waarom en u weet niet

waar hij verblijft.

Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u de taliban die jullie zouden zoeken.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw ‘taskara’ (Afghaans identiteitsdocument) neer, de kopie van

de taskara van uw zus en uw vader en enkele foto’s van uw dorp. Daarnaast wordt er ook een

observatieverslag van uw Time-out dd. 4/5/2016 neergelegd. Het administratief dossier bevat ook een

brief dd. 12/06/2017 opgesteld door psycholoog M. G. (...) over uw behandeling bij haar. Op

11 augustus 2017 ontving het CGVS per e-mail een kopie van de ‘Reiseausweis’ van uw zus, uitgereikt

in Duitsland.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de
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definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a, b en c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de

rechtstreekse aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan weinig overtuigend zijn.

Zo kan er vooreerst aan uw problemen in Afghanistan geen geloof gehecht worden. Zo verklaarde u op

het CGVS dat u de taliban vreest omdat u en uw broer ontsnapten aan rekrutering. U ging naar de

madrassa en vandaar werd u meegenomen naar de frontlinie. U moest er helpen met het aanbrengen

van kogels. Om hieraan te ontkomen diende uw zus S. (...) te trouwen met de talibancommandant

(gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 13, 14). Het is opmerkelijk dat u over deze rekrutering helemaal

niks heeft gezegd tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U haalde toen enkel het

gedwongen huwelijk van uw zus S. (...) met een onbekende talibanstrijder aan als vluchtmotief. Over de

problemen die uw broer en u persoonlijk ondervonden met de taliban vertelde u niks (Vragenlijst, vraag

5). Bij aanvang van het gehoor op het CGVS verklaarde u dat u tijdens uw gehoor bij DVZ schrik had

om alles te vertellen. U vreesde dat de Afghaanse politie dit te weten zou komen en de mensen van de

madrassa zou oppakken waardoor uw achtergebleven familie problemen zou krijgen (gehoorverslag

CGVS 19/7/2017, p. 15). U vreesde ook dat u in België als terrorist beschouwd zou worden en

teruggestuurd zou worden naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 15). U zou

ondertussen van andere jongeren vernomen hebben dat deze vrees ongegrond is. Hoewel begrip kan

worden opgebracht voor een bepaalde schrik die u zou koesteren kan van iemand die asiel aanvraagt

toch verwacht worden dat deze persoon vertrouwen heeft in de asielinstanties van het land waar hij

asiel aanvraagt en van bij aanvang van de asielprocedure de volledige waarheid vertelt. Dat u nalaat de

belangrijkste gebeurtenis te vertellen die aan de basis van uw problemen en uw vertrek uit Afghanistan

ligt, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. Bovendien kwam u eind december 2015

aan in België en vond uw interview op DVZ plaats eind april 2016 waardoor u toch al enkele maanden in

België verbleven had en er kan worden aangenomen dat u toen reeds van andere jongeren gehoord zal

hebben dat het vermelden van een rekruteringspoging door de taliban geen problemen met zich

meebrengt. Voor de volledigheid kan worden aangehaald dat u over rekrutering door de taliban en een

gedwongen huwelijk van uw zus niks heeft gezegd tijdens uw interview op de dienst MINTEH; Toen

haalde u enkel de algemene situatie in uw regio aan als reden voor vertrek uit uw land, met name de

onveiligheid die er is omwille van gevechten tussen taliban en Daesh (zie fiche niet-begeleide

minderjarige vreemdeling in administratief dossier). Hoewel niet verwacht wordt dat u daar uitgebreid

vertelt over uw problemen kan er wel verwacht worden dat u reeds de reden van uw vertrek uit

Afghanistan meegeeft en doorheen de hele procedure hierover consequent blijft. Deze vaststellingen

ondergraven de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het feit dat u een minderjarige bent doet hier

geen afbreuk aan, ook van een minderjarige kan men verwachten dat hij van bij aanvang de waarheid

vertelt met betrekking tot zijn problemen en vrees voor terugkeer.

Bovendien zijn uw verklaringen afgelegd op het CGVS betreffende deze problemen ook weinig

overtuigend. Hierbij is het vooreerst al opvallend dat u en uw broer niet naar school gingen en enkel

naar een madrassa gingen waar jullie religieuze les kregen. Dit is opvallend omdat uw vader jarenlang

werkzaam was op de Deh Mogholan school als hoofd van de leerkrachten (gehoorverslag CGVS

19/7/2017, p. 6). U verklaart dat u niet naar school wou gaan en dat uw vader u geslagen heeft maar dat

u bleef volharden. Het is niet aannemelijk, gezien de Afghaanse context waarin de vader gewoonlijk als

gezinshoofd alle beslissingen voor de familie neemt, dat uw vader zich zomaar schikte naar de wensen

van zijn minderjarige zonen die blijkbaar niet naar school wilden. Zo kreeg u in de madrassa reeds twee

jaar les over de jihad maar had u nog niet begrepen dat de taliban ook ten strijde trokken tegen de

Afghaanse politie en het Afghaanse leger, nochtans door de taliban gezien als medestanders van de

buitenlandse coalitie en dus ook vijanden. U dacht blijkbaar dat ze enkel vochten tegen ongelovigen.

Het is merkwaardig dat u nooit eerder geweten zou hebben wat de strijd of jihad van de taliban inhield,

rekening houdend met de context van uw regio de laatste jaren waarin toch vaak aanvallen plaats

hebben gevonden tegen de Afghaanse politie en het leger.

Bovendien blijkt uit de informatie dat de taliban zelfden of nooit overgaan tot gedwongen rekrutering. Er

zijn voldoende personen die vrijwillig willen toetreden tot de taliban (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier), zoals u zelf ook aanhaalt (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 16) het is dan ook

niet nodig om mensen tegen hun zin te rekruteren. Uit informatie blijkt eveneens dat minderjarigen die,

vrijwillig, deelnemen aan de jihad jarenlang gebrainwashed werden door de taliban. De rekrutering

verloopt bovendien niet altijd met geweld. Daarnaast dient er ook opgemerkt te worden dat uit specifieke
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landeninformatie blijkt dat rekrutering door de taliban meestal op collectief niveau, via connecties en

propaganda in madrassa’s wordt georganiseerd. Concreet betekent dit dat het meestal de stamouderen

en commandanten zijn die hun achterban onder druk zetten om zich aan te sluiten. Uit de informatie

blijkt ook dat er vaak een overeenkomst bestaat tussen het dorp en de taliban. Er wordt vaak beroep

gedaan op familiale en clanloyaliteit, tribale banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken,

i.c. is dit niet het geval. Bovendien bent u een Tadzjiek en blijkt uit de informatie dat de taliban

voornamelijk een Pashtoen-beweging is. Het is mogelijk dat andere etnische groepen toe treden tot de

taliban maar dan is daar steeds een specifieke aanleiding of reden voor. Daar u zelf niet met zekerheid

weet of de qari die met u sprak een Tadzijiek is (gehoorverslag 19/7/2017, p. 16) en er niet veel andere

Tadzjieken meevechten (gehoorverslag 19/7/2017, p. 19) lijkt het in uw geval niet te zijn dat er

collectieve steun was voor de taliban.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan de rekrutering kan er ook weinig of geen geloof

gehecht worden aan de gevolgen die hieraan verbonden zijn, met name het gedwongen huwelijk van uw

zus S. (...) met een talibancommandant. Commandant F. (...) zou met uw zus hebben willen trouwen in

ruil voor het verder met rust laten van u en uw broer M. (...). Verder kan u weinig tot geen informatie

geven over commandant F. (...). U kan zeggen dat hij een Pashtoen is maar weet niet of hij reeds

getrouwd was en kinderen had (gehoorverslag 19/7/2017, p. 18, 19). Hierbij is het opmerkelijk dat u bij

DVZ nog sprak van een onbekende talibanstrijder met wie uw zus diende te huwen (zie Vragenlijst,

vraag 5), terwijl het op het CGVS om een invloedrijke talibancommandant zou gaan die u blijkbaar bij

naam kende, hij zou er immers voor kunnen zorgen dat u en uw broer niet langer gerekruteerd zouden

worden door de taliban. Dat u in eerste instantie zelf niet zou geweten hebben wie hij was en dit na uw

eerste gehoor aan uw vader heeft moeten vragen is merkwaardig (gehoorverslag 19/7/2017, p. 20).

Immers ligt deze persoon aan de basis van uw problemen en verklaarde u zelf dat hij een bekende

talibancommandant uit de regio was (gehoorverslag 19/7/2017, p. 10). Bovendien zou u uw reis uit

Afghanistan aangevat hebben met uw zus en broer, beiden ook betrokken bij deze problemen, en had u

dus gelegenheid genoeg om hierover met hen te praten.

Bovendien is het niet aannemelijk dat de taliban jullie tot in Kabul achterna zouden zitten zoals u zelf

beweert, voor zover er geloof kan worden gehecht aan deze problemen in Logar, quod non. Uit

objectieve informatie blijkt immers dat de taliban niet de motivatie hebben om low target profielen te

blijven achtervolgen tot in Kabul of een andere grote stad in Afghanistan die onder controle van de

overheid staat. Bovendien is het merkwaardig dat jullie in Kabul eerst nog de tijd nemen een paspoort

en een visum aan te vragen alvorens te vertrekken uit Afghanistan (gehoorverslag CGVS 19/7/2017,

p. 18). Nochtans zou deze procedure toch een bepaalde tijd in beslag hebben genomen zo verklaarde

u, waardoor de ernst en vrees voor vervolging door de taliban ondermijnd wordt. Dit alles ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw problemen verder.

Het CGVS stelt vast dat uw persoonlijke vrees ten aanzien van de taliban niet ondersteund wordt door

geloofwaardige verklaringen. U hebt dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4§2, a en b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet heeft. Het feit dat u een minderjarige bent doet geen afbreuk aan bovenvermelde

vaststellingen, ook van een minderjarige kan verwacht worden dat hij op een geloofwaardige manier zijn

gegronde vrees voor vervolging of zijn reëel risico op ernstige schade kan aantonen.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de 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. Er is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in

een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op

ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft. Om te bepalen of de asielzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt

in een ander deel van het land van nationaliteit, dient rekening te worden gehouden met de algemene

omstandigheden in het land van herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.
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Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt 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. Zo is

bestaat er actueel in Kabul, Balkh, Bamiyan, Daikundi, Panshir, Samangan en delen van andere

provincies geen reëel risico voor burgers 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.

Deze gebieden kunnen dan ook worden beschouwd als regio’s in Afghanistan waar men zich kan

vestigen om zich te onttrekken aan de onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s in het land.

Inzake de persoonlijke omstandigheden dient opgemerkt te worden dat een asielzoeker de verplichting

heeft om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

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

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

asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke

informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het CGVS mag van u

correcte en coherente verklaringen, en waar mogelijk documenten, verwachten met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van relevante familieleden, de landen en

plaats(en) van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken en de afgelegde reisroute. Er kan van u dan ook

worden verwacht dat u het CGVS inzicht verschaft in uw werkelijke achtergrond, het werkelijk (familiaal)

netwerk waarop u kan steunen en uw reële financiële draagkracht of die van uw familie, zodat het

CGVS kan beoordelen of u over een intern vestigingsalternatief kan beschikken. Een asielzoeker die

geen zicht biedt op deze elementen, en het daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt te beoordelen of

hij in staat is om bij een terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit, buiten zijn regio van

herkomst, in zijn levensonderhoud te voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire

bescherming.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie gehoorverslag 19/7/2017, p. 2 en 11/12/2017, p. 2),

blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat

u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking. Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof

kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw familiaal netwerk aanwezig in Kabul en aan uw

vermeende korte verblijf van drie weken in de stad Kabul voor het verlaten van het land, hetgeen het

CGVS doet vermoeden dat u langere tijd in Kabul heeft verbleven.

Vooreerst blijkt uit uw verklaringen dat u probeert te verbergen dat u een zekere band heeft met de stad

Kabul. Wanneer er u vragen worden gesteld over uw familie stelt u eerst dat u voor het verlovingsfeest

van uw zus in Kabul was (gehoorverslag CGVS 19/01/2017 p. 8). Wanneer hierop verder door wordt

gegaan verklaart u plotseling dat dit niet zo is en u zich vergist heeft (gehoorverslag CGVS 19/7/2017,

p. 8). Uw tante en schoonbroer zijn uit Logar afkomstig en het verlovingsfeest vond plaats in Logar, zo

stelt u dan. Dit is merkwaardig. Het feit dat u eerst spontaan verklaart dat uw zus haar verlovingsfeest

plaatsvond in Kabul maar dit later probeert te ontkennen doet vermoeden dat u bepaalde zaken

hieromtrent wil verbergen voor het CGVS. Daarnaast verklaart u wel dat u een oom langs moederszijde

heeft, A. R. (...), die in Kabul woont. Wanneer er u tijdens het gehoor in juli 2017 wordt gevraagd waar

hij dan wel woont in Kabul moet u het antwoord echter schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 19/7/2017,

p. 9). U weet wel dat hij als arbeider werkt in een fabriek. Bij uw volgende gehoor op het CGVS in

december 2017 weet u dan weer wel waar hij woont, namelijk in Chilsetun (gehoorverslag CGVS

11/12/2017, p. 9). Bovendien heeft uw oom in Kabul ook kinderen die woonachtig zijn in Kabul, J. (…)

en A. (…) (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 25, 11/12/2017, p. 9).

Verder blijkt er uit bevindingen gevonden via facebook dat u wel degelijk familie wonen heeft in de stad

Kabul en contact heeft met hen. Zo heeft u een neef die B. (…) heet, u verklaart dat hij in Logar woont

(gehoorverslag CGVS 11/12/2017 p. 9). Het CGVS vindt een facebookpagina, via uw eigen

facebookpagina, van iemand met de naam B. A. (…). U ontkent echter dat dit het profiel van uw neef

zou zijn (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 10). Deze persoon is volgens het profiel afkomstig van

Kabul. Andere personen die bevriend zijn met deze persoon kunnen trouwens eveneens gelinkt worden

aan uw profiel en velen daarvan zijn afkomstig uit de stad Kabul. Aldus is het geen toeval dat u deze

B. A. (…) uit Kabul kent, en kan gezien de gelijkenis in naam worden vermoed dat hij wel degelijk uw

neef is.
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Het vermoeden dat u reeds langere tijd in Kabul heeft gewoond wordt bovendien versterkt door uw

uiterst beperkte kennis over uw regio van afkomst. Hoewel u vlot kan vertellen over de foto's die u

neerlegt en die in uw dorp zouden genomen zijn en enkele dorpen in de buurt van uw dorp Deh

Mogholan kan opnoemen en situeren, zoals Kalai Sarang, Qalai Bodai, Qalai Takhi, kan u veel meer

dorpen niet situeren of kent u ze niet, o.a. Doshanbeh, Bakhsabad, Udkhel, Mousa Kala, Mango Khel,

Baburi, Qala Wardak. Nochtans liggen deze dorpen volgens de gangbare kaarten ook in de buurt van

uw dorp. Dorpen die u dan weer zelf vermeldde zijn op deze kaarten dan weer niet te vinden zoals

Babulia en Kalai Said. Wanneer er u op gewezen wordt dat de dorpen die u worden gevraagd allemaal

in de buurt van uw dorp liggen antwoordde u geen idee te hebben (gehoorverslag CGVS 19/7/2017,

p. 21). Hoewel u wel andere districten van Logar kan opnoemen bent u niet in staat te zeggen dewelke

er daadwerkelijk aan Puli Alam grenzen (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 5). Uw vader zou op de

gronden gewerkt hebben in uw regio. Hij teelde graan en tarwe, maar wanneer deze gewassen werden

geoogst schat u verkeerd in. U denkt dat graan wordt geoogst tijdens de maanden sambula en assad

(overeenkomstig met juli en augustus) (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 22), terwijl uit bijgevoegde

info blijkt dat dit eerder oktober en november (mizan, aqrab en qaus) is. Tarwe zou geoogst worden

tijdens de herfst in de maanden saratan of mizan (overeenkomstig met juni en september), zo

verklaarde u (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 4), maar volgens de info is dit in de maand augustus

(assad/sambula). Van iemand die tot zijn 15 jaar in de regio heeft gewoond mag verwacht worden dat hij

hiervan op de hoogte is, zeker als die persoon beweert soms te moeten meehelpen op het veld

(gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 5).

Daarnaast bent u ook niet vertrouwd met gekende en bekende personaliteiten in uw regio, zo kan u

tijdens het eerste gehoor niet zeggen wie Arsala Jamal is en heeft u ook nog niet gehoord van Ahmad

Khan Ulfat, de burgemeester van Puli Alam (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 23). Tijdens uw tweede

gehoor op het CGVS kent u Arsala Jamal dan weer wel, maar kent u niet Sayed Farhad Akbari, een

bekend persoon uit Puli Alam (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 7). U gevraagd hoe het komt dat u

plotseling wel iets kan vertellen over Arsala Jamal stelt u er na het gehoor te hebben over nagedacht en

het zich plots weer te hebben herinnerd. Ook al wordt hieraan geloof gehecht, dan nog volstaat dit niet

om uw verblijf in Logar tot drie weken voor uw vertrek uit Afghanistan aan te tonen, gezien uw

gebrekkige kennis van uw herkomstregio op verschillende andere zaken. U kan evenmin zeggen welke

etnie de gouverneur van Logar, Fidae Mohammad Halim, heeft, u denkt dat hij een Tadzjiek is

(gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 6) maar volgens de beschikbare informatie is hij van Pashtoen

origine. Het is opmerkelijk dat u dit niet goed weet daar etniciteit in Afghanistan nog steeds een

belangrijke rol speelt. Incidenten en aanvallen in uw regio kan u evenmin weergeven, u kan er zich

slechts twee herinneren. Nochtans deden er zich in de laatste jaren voor uw vertrek verschillende

ernstige incidenten voor, zoals in februari 2015 (toen u volgens uw verklaringen nog daar verbleef) een

grote aanval op het politiehoofdkwartier (zie informatie toegevoegd aan administratief dossier).

Daarnaast kan u zich ook niet herinneren dat er bewoners geprotesteerd hebben tegen de taliban,

terwijl nochtans voornamelijk jongeren hieraan deelnamen, dat u hiervan dan ook niks gemerkt heeft is

merkwaardig. Over drone aanvallen zegt u evenmin iets te weten, u hoorde dit enkel van anderen

(gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 23) maar tijdens uw tweede gehoor verklaart u dat deze niet

voorkomen in de regio (gehoorverslag 11/12/2017, p. 8). Nochtans doen deze zich ook in Logar voor

zoals uit informatie blijkt toegevoegd aan uw administratief dossier. Dit alles doet het CGVS vermoeden

dat u reeds langer weg bent uit uw regio van afkomst dan drie weken voor uw vertrek uit het land.

Wanneer u wordt geconfronteerd met het vermoeden dat u langer dan drie weken in Kabul verbleven

heeft kan u geen verklaring of weerwoord geven (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 10).

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd over uw verblijf in Kabul en uw precieze familiale netwerk aldaar. Door uw gebrekkige

medewerking op dit punt laat u niet toe om op basis van uw verklaringen op een correcte wijze tot een

inschatting te komen van uw werkelijk familiaal en financieel netwerk waarop u in Afghanistan kan

steunen. Door het afleggen van ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot het door u

aangemeten profiel in Afghanistan, verhindert u het CGVS te beoordelen of u in staat is om bij een

terugkeer naar Afghanistan, buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien.

Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert u aldus

de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de beoordeling van uw mogelijkheden tot hervestiging.

Nochtans berust voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling

als voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend. Het CGVS benadrukt tot slot dat het uw taak is om de verschillende elementen van
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uw relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te

reiken. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de

opdracht uw vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen

waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een

toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een

onderzoeksplicht in hoofde van het CGVS in zoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht

waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze nader worden onderzocht. Rekening houdend

met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle

door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw

hoofde geen elementen voorhanden zijn die een toekenning van een internationale beschermingsstatuut

rechtvaardigen.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet weerleggen. Uw taskara en de

taskara van uw vader kunnen hoogstens dienen om uw identiteit aan te tonen. Echter is het zo dat alle

soorten documenten (taskara’s, certificaten, rijbewijzen, brieven, enz.) afkomstig uit Afghanistan

onbetrouwbaar zijn omdat er veel corruptie is bij het verstrekken ervan en omdat er zeer veel vervalst

wordt (zie informatie die toegevoegd is aan het administratief dossier). Dit geldt ook voor de taskara van

uw zus waarvan u een kopie voorlegde. Het Duitse ‘Reiseausweis’ kan hoogstens aantonen dat deze

persoon, van wie u stelt dat ze uw zus is, in Duitsland verblijft. Het is geen bewijs van de door u

aangehaalde problemen. De foto’ s die u neerlegt over uw dorp tonen niet aan dat u tot aan uw vertrek

in uw dorp Deh Mogolan verbleven heeft. Aan privé-foto’s kan evenmin enige bewijswaarde worden

toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden geen garantie bieden

over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Het verslag van uw Time-out en het psychologisch verslag

van de psychologe die u behandelde tonen weliswaar aan dat u enige problemen heeft hier in België,

voornamelijk gelinkt aan de opvangsituatie en lange duur van de asielprocedure, maar tonen niet aan

dat u niet in staat zou zijn coherente en duidelijke verklaringen af te leggen voor het CGVS. Bovendien

blijkt uit het attest enkel nog dat de behandeling u geholpen heeft en bovendien zou deze behandeling

al beëindigd zijn zoals u zelf nog verklaarde (CGVS 19/07/2017 p. 26).

Dat uw zus S. (...) ondertussen een status zou gekregen hebben in Duitsland na er asiel te hebben

aangevraagd doet evenmin afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Elke asielaanvraag wordt immers

individueel en op zijn eigen merites beoordeeld. Bovendien blijkt uit de neergelegde kopie van het

paspoort niet op welke basis uw zus een verblijfstatus gekregen heeft in Duitsland. Zelf verklaarde u dat

ze er haar echtgenoot ging vervoegen, dus is het mogelijk dat ze er op basis van andere procedures

dan via een asielaanvraag een status verkreeg (gehoorverslag CGVS 19/07/2017 p. 6-7).

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 4, 14, § 4, 17, § 2, en 27 van het

koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: koninklijk besluit van

11 juli 2003), van artikel 4 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) (hierna: richtlijn 2011/95/EU), van de samenwerkingsplicht, van

artikel 24.2 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest), van de

artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet), van artikel 1 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van het

zorgvuldigheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Nadat verzoeker eraan herinnert dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over

een volle rechtsmacht beschikt, laat hij gelden dat het wel degelijk te begrijpen is dat hij angst heeft om

aan de Belgische overheid mee te delen dat hij de taliban geholpen heeft. Hij wijst erop dat hij op het

moment van zijn gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) nog maar net een voogd had

en dat zijn zus hem in de steek had gelaten. Tevens wijst hij op zijn jonge leeftijd en op een arrest

waarin de Raad recent oordeelde dat het, gelet op het feit dat een verzoeker 17 jaar was op het moment

van zijn gehoor bij DVZ, normaal is dat dit gehoor qua inhoud van antwoorden verschilt van deze op het

gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS).

Voorts stelt verzoeker dat hij niet verklaard heeft dat hij gedwongen gerekruteerd werd door de taliban,

maar wel dat hij jarenlang overspoeld is geweest met propaganda in de lokale madrassa en onder druk

gezet werd om kleine logistieke taakjes te doen waarbij hij zijn eigen leven riskeerde. Dit wijkt volgens

hem niet af van wat in de aangevoerde rapporten over gedwongen rekrutering te vinden is.

Verder wijst verzoeker erop dat hij na het afleggen van zijn eerste gehoor contact heeft genomen met

zijn vader om het correcte antwoord te achterhalen op enkele vragen, wat hij diligent acht.

Ook acht verzoeker het goed te begrijpen dat hij de tijd heeft genomen om in Kaboel een paspoort en

visum aan te vragen. Zo niet diende hij zich door Afghanistan te verplaatsen en de grens met Iran te

voet over te steken, waarbij veel mensen elk jaar het leven laten.

Wat betreft de motieven omtrent de twijfels over zijn recente herkomst, wijst verzoeker op het volgende:

“Verwerende partij meent dat verzoeker niet aan de samenwerkingsplicht heeft voldaan. Hoewel

verzoeker een minderjarige asielzoeker is die hij is toegekomen toen hij vijftien jaar oud was, werd

achtergelaten door zijn zus die naar Duitsland is vertrokken, psychologische problemen heeft en zijn zus

een verblijfsrecht in Duitsland heeft verkregen weigert verwerende partij om enige moeite te doen om na

te gaan op welke grond verzoekers zus verblijfsrecht verkregen heeft en welke verklaringen zij heeft

afgelegd omtrent haar recente herkomst en het familiale netwerk en of deze eventueel enige twijfel

omtrent verzoekers herkomst en familiale netwerk kunnen wegnemen. Dat is nochtans bijzonder

makkelijk voor verwerende partij, ter- wijl het voor verzoekende partij onmogelijk is, zijn schoonbroer wilt

elk contact tussen hem en zijn zus verhinderen.

De samenwerkingsplicht rust niet enkel op verzoeker maar ook op verwerende partij (logisch, je moet

met 2 zijn om samen te werken), en de rechtspraak van het Hof van Justitie hierin is duidelijk. Het Hof

van Justitie heeft in de zaak van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality and Law

Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11, de samenwerkingsplicht als volgt verduidelijkt:

"66 Concreet houdt deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de

verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,

actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker

moet samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft

een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker.

Het desbetreffende arrest betrof geen minderjarige verzoeker. In het geval van een minderjarige

verzoeker waarvoor louter een buurland dient gecontacteerd te worden om na te gaan welke elementen

verzameld kunnen worden door de lidstaat, weegt de samenwerkingsplicht ongetwijfeld zwaarder door,

gezien die conform artikel 24.2 van het Handvest moet geïnterpreteerd worden.

Verwerende partij stelt een vermoeden te hebben dat verzoeker langer dan drie weken in Kaboel

verbleven heeft. Verwerende partij twijfelt of verzoeker recent uit zijn dorp afkomstig is.
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Er dient echter op gewezen te worden dat verzoeker zowel als asielzoeker en als minderjarige het

voordeel van de twijfel dient te genieten en er dus bij gebrek aan stelligheid bij verwerende partij er moet

geoordeeld worden dat verzoeker recent afkomstig is uit zijn dorp. Immers UNHCR stelt duidelijk in haar

richtlijnen dat "If the facts of the case cannot be ascertained and/or the child is incapable of fully

articulating his/her claim, the examiner needs to make a decision on the basis of all known

circumstances, which may call for a liberal application of the benefit of the doubt » (UNHCR, Guidelines

on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951

Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees,, §73;

http://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html ).

Uw Raad heeft zelf ook verschillende malen aangedrongen op een lagere bewijslast voor minderjarige

asielzoekers op basis van leeftijd: « Il convient de relever ensuite le jeune âge du requérant, qui est

toujours mineur d'âge. Dans le cas de mineurs d'âge, il y a lieu de tenir une attitude prudente, étant

donné que l’examen de la demande d'un « mineur [qui] n'a pas atteint un degré de maturité suffisant

pour que l’on puisse établir le bien-fondé de ses craintes de la même façon que chez un adulte »

impose « d'accorder plus d'importance à certains facteurs objectifs » (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Genève, 1979, p. 55, § 217). Les difficultés

particulières soulevées par l'examen d'une demande introduite par un mineur peuvent dès lors amener,

« sur la base des circonstances connues » « à accorder largement le bénéfice du doute » (op.cit.,p.56,

§219). (...) Sur les motifs qui concernent les recherches dont le requérant ferait l'objet, le Conseil

rappelle que le requérant était âgé de 12 ans au moment des faits et qu'en tout état de cause, les

imprécisions relevées quant aux recherches dont il ferait l'objet ne suffisent pas à conclure que le récit

relaté manque totalement de crédibilité. Partant il y a lieu de replacer les déclarations du requérant dans

le contexte qui lui est propre, à savoir celui d'un mineur étranger non accompagné âgé de 12 ans au

moment des faits et d'ethnie peule. Ainsi, s'il subsiste certaines imprécisions dans son récit, le Conseil

estime que les déclarations du requérant présentent assez de cohérence et de consistance pour que lui

soit accordé un large bénéfice du doute. »( CCE, arrest n° 69.096, 25 oktober 2011 - Zie ook in die zin:

CCE, arrest n° 67.721, 30 september 2011; CCE, arrest n° 69.087, 25 oktober 2011; CCE, arrest

n° 68.245, 11 oktober 2011; CCE, arrest n° 72.592, 23 december 2011; CCE, arrest n° 79.279, 16 april

2012; CCE, arrest n° 79.493, 18 april 2012, CCE,, arrest n° 90.233, 24 oktober 2012; CCE, arrest

n° 87.204, 10 september 2012.)

Volgens verwerende partij wilt verzoeker zijn band met Kaboel verbergen, maar dan is het vreemd dat

hij zelf zou toegeven een oom te hebben in Kaboel, die twee zonen heeft, en er 3 weken verbleven te

hebben.

Dat verzoeker eerst zegt dat zijn zus in Kaboel gehuwd was, om daarna te verbeteren dat het in Logar

was wijst op niets. Alsof verzoeker zich niet meer zou mogen verspreken of alsof dat op een diepere

waarheid zou wijzen. De analyse van verzoekers verklaringen moet, zeker waar zijn jonge leeftijd in

rekening wordt gebracht en er rekening wordt gehouden met het feit dat verwerende partij zelf het een

en ander kan controleren over wat zijn zus en schoonbroer in Duitsland verklaard hebben, toch met

enige ernst gebeuren.

Dat verzoeker in zijn tweede gehoor op het CGVS weet dat zijn oom in Chilsetun woont, heeft toch geen

enkele relevantie qua het 'willen verbergen van zijn kennis van Kaboel', en komt omdat verzoeker zich

na zijn eerste gehoor geïnformeerd heeft bij zijn vader.

Dat er nog een heleboel andere A. (...)’s zijn die in Kaboel wonen, zelfs al heten ze B. A. (...), wijst er

niet op dat dit verzoekers familieleden zijn of dat hij ben terecht zou kunnen in Kaboel. Er wonen

duizenden A. (...)’s in Kaboel en Afghanistan. Een deel van de A. (...)’s die verwerende partij aanhaalt in

het administratief dossier wonen zogezegd in Herat. Sommigen zullen dezelfde naam hebben als

verzoekers familieleden, en van sommige familieleden zal verzoeker zelfs weten waar ze zich precies

bevinden.

Verzoeker zijn verklaringen over zijn regio getuigen overigens van doorgedreven kennis ervan.

Eerst en vooral dient er aan herinnerd te worden dat Logar een bijzonder gevaarlijke provincie is, en dat

de situatie in Baraki Barak en Pule-Alam bijzonder dramatisch is en volgens het EASO rapport dat

verwerende partij aanreikt de bewegingsvrijheid van Afghaanse burgers drastisch beperkt.
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Verzoeker heeft aangegeven niet diep in Baraki Barak te kunnen gaan, en niet in Pule-Alam geweest te

zijn (CGYS pg. 5, en CGVS II pg.9)

Dat verzoeker niet weet welke districten allemaal precies aan Pule-Alam grenzen is nogal logisch,

gezien dit cartofgrafïsche kennis is die men op zijn best op school leert, niet door in een dorp te wonen,

ver van die genoemde districtsgrenzen

Verzoeker kent en weet liggen, Now Abad, Sar Sang en welke andere naam dit dorp draagt,

Padkhwabe Roghani, Taqi, hij weet dat Doshanbe en Nakam achter de rivier liggen, en hij kent de

dorpen op weg naar Baraki Barak.

Verzoeker weet wie de mollah is van de madrassa in Qalai Taqi en wie de qari is (CGVS pg.10 en 16),

hij kent de jongens- en meisjesscholen in de regio (CGVS pg.11), hij weet het ziekenhuis liggen (CGVS

pg.12). Hij kent de arbaki (CGVS pg19).

Hij weet wanneer de laatste grote overstroming is geweest (CGVS pg.22). Hij kan enkele

veiligheidsincidenten opnoemen (CGVS pg.22).

Hij weet dat de school Deh Mogholan werd gerenoveerd (CGVS pg 23). Hij weet waar de mijnen zich

bevinden (CGVS pg. 23).

En antwoord op de vraag of er soms drone aanvallen plaatsvinden in Pule Alam, ja (CGVS pg 23).

Wanneer hem de volgende keer, nog eens 9 maand later gevraagd wordt naar drone aanvallen in de

regio zegt hij nee, maar er zit veel tijd tussen de gehoren, en tussen de gehoren en zijn aankomst in

België. Hij heeft dat van die drone aanslagen overigens enkel uit tweede hand (CGVS pg.23).

Hij kent de plaatselijke radio zenders (CGVS II pg. 8) en gsm operatoren (CGVS II pg.10)

Verzoeker kent de weg naar Kalai Said, naar Kalai Badai, Kalai Now en Baraki Barak (CGVS II pg. 2).

Hij kent de twee Padkaws, Roganie en Shana, en waar ze liggen. (CGVS II, pg.3) Hij weet Kalai

Nawabad liggen (CGVS II, pg. 4).

Hij kent de namen van de dorpsoudsten in zijn dorp (nadat hij dit gecontroleerd heeft bij zijn vader) maar

hij kent ook de dorpsoudsten van Kalai Said (CGVS II Pg. 6)

Hij kent de rivier, weet welke dorpen erachter liggen, dat er velden achter de rivier liggen (CGVS II,

pg. 8)

Verwerende partij geeft zelf aan dat veel van de info die verzoeker geeft correct is (CGVS II Pg. 10).

De dorpen die verwerende partij opsomt Udkhel, Mango Khel, Khader etc, liggen in de andere richting,

bij Puli Alam zelf, waar verzoeker niet kwam (CGVS II pg.9) en het is onredelijk te verwachten van

verzoeker dat hij die dorpen lokaliseren kan.

De protesten van de plaatselijke bevolking hebben niet lang geduurd, waren erg gevaarlijk om over te

praten (de taliban ontkende het en een plaatselijke 'leider' van de protesten werd door de Afghaanse

overheid opgepakt) en niet in verzoekers dorp maar in Baraki Barak. Dat verzoeker dat toen, hij 13 jaar

oud was, niet vernomen heeft is aannemelijk.

Zijn vader werkt nog maar drie jaar op die velden (CGVS II, pg.3). Indien verzoeker drie jaar voor het

gehoor bedoelt, dan wilt dit zeggen dat hij slechts 1 jaar zijn vader heeft weten werken op de velden en

onmogelijk van hem verwacht kan worden te weten wanneer wat gezaaid en geoogst wordt.

Verzoeker dient het voordeel van de twijfel te genieten op vlak van de geloofwaardigheid van zijn

recente afkomst uit zijn dorp.”

Verder merkt verzoeker op dat de behandeling door een psycholoog niet is afgelopen, maar dat hij

ermee gestopt is omdat hij alles beu is. Hij stelt evenwel symptomen te vertonen van PTSS, sociaal

onhandig en in zijn emotionele ontwikkeling gestoord te zijn en een kinderlijk normbesef te hebben. Hij

meent dat de lezing van de commissaris-generaal van het door hem voorgelegde attest optimistisch is,

nu erin weliswaar sprake was van verbetering maar dat de laatste tijd de angsten toegenomen zijn en
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de depressieve stemmingen gekomen zijn. Tevens wijst hij erop dat het belang van de attesten niet

enkel ligt in de mogelijkheid om coherente verklaringen af te leggen, doch dat deze mee in rekening

gebracht moeten worden bij de risicoanalyse in geval van terugkeer omdat het hem enerzijds in de

problemen kan brengen en het anderzijds de impact van bepaalde schadelijke handelingen kan

vergroten.

Vervolgens geeft verzoeker een ganse theoretische uiteenzetting over het hoger belang van het kind en

internationale bescherming en wijst hij erop dat het voor hem bijzonder moeilijk en traumatisch was dat

hij werd gescheiden van zijn zus en werd achtergelaten in België, dat hij zowel kwetsbaar is als niet-

begeleide minderjarige, als iemand met psychische problemen en als iemand die reeds een explosie

ternauwernood overleefd heeft en er verwondingen aan heeft overgehouden. Hij stelt dat zijn

psychische problemen en moeilijkheden om te functioneren in een groep, zijn jonge leeftijd, het feit dat

hij hier als minderjarige is toegekomen en reeds verschillende jaren is, zijn integratie hier, en zijn gebrek

aan inzicht in sociale codes en omgangsvormen ervoor zorgen dat hij bij een terugkeer naar

Afghanistan volstrekt vervreemd zal zijn van de maatschappij, en dat er, gelet op de stringente sociale

omgangsvormen die daar gelden en het belang dat er aan gehecht wordt en de achterdocht waar

terugkeerders op onthaald worden, een ernstig risico is dat hij op een mensonwaardige wijze zal

behandeld worden die als vervolging kan gekwalificeerd worden, of minstens als een behandeling onder

artikel 48/4, § 2, b), moet gelezen worden, zodat “een minder hoge lat gehanteerd (dient) te worden dan

voor een volwassene”.

Verzoeker meent dat zijn psychologische problemen enkel in rekening werden gebracht in zoverre ze

een invloed zouden hebben op de mogelijkheid om verklaringen af te leggen en niet in functie van het

eigenlijke risico dat hij zou lopen bij terugkeer.

Bovendien wijst verzoeker op de problemen die Afghaanse jongeren wacht bij terugkeer: “Bijna altijd

werden er schulden gemaakt om het migratieproject te volmaken en konden die schulden bij terugkeer

niet ingelost worden, wat gepaard gaat met stigma en schaamte maar ook met wrevel en geroddel. Daar

bovenop worden er door de Afghaanse gemeenschap vragen gesteld of de persoon die terugkeert niet

'besmet' is geraakt door het Westen en nog wel moslim is. Dit gaat gepaard met exclusie, discriminatie

en geweld. Deze dynamiek wordt enkel nog versterkt indien de persoon die terugkeert een heel ander

beeld heeft over bv familie- eer en zich niet meer wenst of er niet meer in slaagt te conformeren.” Hij

citeert hierbij uit verschillende rapporten en verwijst naar enkele arresten van de Raad.

Hij meent dan ook dat er, gelet op de rapporten en documenten omtrent zijn sociale onaangepastheid

die hij bijvoegt, omtrent zijn psychologische problemen, zijn jonge leeftijd, zijn integratie en zijn

verklaringen over de scheiding van zijn familie, de perceptie dat hij zijn zus niet beschermd heeft, en dit

gekoppeld aan de rapporten die aantonen dat jonge terugkeerders risico lopen op stigma, vernedering,

zeker waar ze psychische problemen hebben en qua sociaal gewenst gedrag onder de loep worden

genomen omtrent de verwachtingen van hun al dan niet vermeende verwestering, en het risico op

rekrutering door gewapende groepen in Kaboel, en gelet op het feit dat hij eerder al het slachtoffer is

geweest van een explosie/aanslag, en eerder al het voorwerp heeft gevormd van ernstige schade,

voldoende redenen voorhanden zijn om te onderzoeken of hij niet in aanmerking komt voor

internationale bescherming.

Ten slotte houdt verzoeker nog een theoretische uiteenzetting over subsidiaire bescherming en stelt hij

dat hij in het kader van zijn asielprocedure zijn volledige medewerking heeft verleend aan de

asielinstanties en dat zijn asielrelaas geloofwaardig is. Dat er “mineure inconsistenties en lacunes” zijn

in zijn verklaringen dient volgens verzoeker begrepen te worden rekening houdende met zijn jonge

leeftijd, zijn lange verblijf hier, de verschrikkingen onderweg, zijn psychische situatie, de enorme druk

waar hij onder staat en het feit dat er zoveel tijd is verstreken tussen de verschillende gehoren.

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden de volgende stavingstukken gevoegd:

- het rapport “Asiel en de bescherming van kwetsbaarheid Inoverwegingname van de minderjarigheid en

trauma in de Belgische asielprocedure” van BCHV van december 2014, p. 14-17;

- het rapport, “Kinderen in asiel: rekening houden met hun kwetsbaarheid en hoger belang” van BCHV,

p. 33;
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- Committee on the Rights of the Child, “Views adopted by the Committee on the Rights of the Child

under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications

procedure in respect of communication No. 3/2016”, 8 maart 2018;

- het rapport “'Fifth Report Situation of Economic and Social Rights in Afghanistan” van Afghanistan

Independent Human Rights Commission (AIHRC) van november/december 2011, p. 107-109;

- Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE, Research Response Number:

AFG33041, 29 februari 2008;

- UNHCR, “Broken futures: young Afghan asylum seekers in the UK and on return to their country of

origin”, oktober 2012, p. 35-40;

- Liza Schuster en Nassim Majidi, “What happens post-deportation? The experience of deported

Afghans”, Migration Studies, 8 mei 2013;

- Liza Schuster en Nassim Majidi, “Deportation Stigma and Re-migration”, Journal of Ethnic and

Migration Studies, 2014, p. 635-652;

- RSN, “After Return: Documenting The Experiences of Young People Forcibly Removed to

Afghanistan”, april 2016, p. 26-31;

- Asylos, “Afghanistan: Situation of young male ‘Westernised’ returnees to Kabul”, augustus 2017, p. 18-

47.

2.2.2. Bij een aanvullende nota van 27 juli 2018 legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1,

tweede lid, van de Vreemdelingenwet de volgende stukken neer:

- een attest met beëdigde vertaling dat zijn vader in Deh Moghlan woont;

- foto’s van zijn vader;

- een bewijs dat zijn zus in Duitsland erkend werd als vluchteling;

- een psychomedisch attest.

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 het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het 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

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht van deze

Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk
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aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

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

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

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

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

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

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

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen geeft verzoeker niet de minste toelichting over de wijze waarop

hij artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, dat overigens op louter algemene wijze bepaalt welke

vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

kunnen worden erkend, artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 4 en 17, § 2, van het

koninklijk besluit van 11 juli 2003 geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk.

2.3.3.2. Aangaande verzoekers verwijzing naar artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU wordt opgemerkt dat

deze bepaling is overgenomen in de Vreemdelingenwet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen

particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de

nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en

met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens: HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91

en C-279/91, Suffritti, punt 13, en RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoeker toont dit in casu evenwel

niet aan. Hij kan derhalve de schending van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU niet op ontvankelijke

wijze aanvoeren.

2.3.3.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.
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2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (i) er geen geloof wordt gehecht aan zijn

problemen in Afghanistan, nu hij over de rekrutering door de taliban niets gezegd heeft tijdens zijn

gehoor op de DVZ, zijn verklaringen op het CGVS over deze problemen weinig overtuigend zijn en

bovendien uit informatie blijkt dat de taliban zelden of nooit overgaan tot gedwongen rekrutering, omdat

(ii) nu er geen geloof kan worden gehecht aan de rekrutering, er ook weinig geloof kan worden gehecht

aan de gevolgen die eraan verbonden zijn, met name het gedwongen huwelijk van zijn zus S. met een

talibancommandant, omdat (iii) het niet aannemelijk is dat de taliban verzoeker, zijn zus en zijn broer tot

in Kabul achterna zouden zitten en omdat (iv) hij ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over zijn

verblijf in Kabul en zijn precieze familiale netwerk aldaar, zodat hem de subsidiaire beschermingsstatus

niet kan worden toegekend. Voorts oordeelt de commissaris-generaal dat de door verzoeker

neergelegde documenten deze vaststellingen niet kunnen weerleggen en dat de omstandigheid dat

verzoekers zus ondertussen een status zou hebben gekregen in Duitsland na er asiel te hebben

aangevraagd evenmin afbreuk doet aan deze vaststellingen. Al deze vaststellingen worden in de

bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van het middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het enig middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 luidt als volgt:

“§ 1. Het gehoor van de minderjarige vindt plaats in omstandigheden die een passende geheimhouding

waarborgen.

§ 2. Tenzij de ambtenaar van oordeel is dat de aanwezigheid van andere personen noodzakelijk is om

over te gaan tot een adequaat onderzoek vindt, in voorkomend geval, het gehoor van de minderjarige

alleen plaats in aanwezigheid van de ambtenaar, de minderjarige, de persoon die over hem het ouderlijk

gezag, de bijzondere voogdij bepaald door de Belgische wet, of de voogdij krachtens de nationale wet

uitoefent, een tolk, de advocaat van de minderjarige en één enkele vertrouwenspersoon.

§ 3. Om redenen eigen aan het onderzoek van de aanvraag of om vertrouwelijkheidsredenen, kan de

ambtenaar zich verzetten tegen de aanwezigheid van de vertrouwenpersoon op het gehoor van de

minderjarige.

§ 4. Het hogere belang van het kind is een doorslaggevende overweging die de Commissaris-generaal

en zijn ambtenaren moeten leiden tijdens het onderzoek van de asielaanvraag.”
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Artikel 24 van het Handvest bepaalt het volgende:

“De rechten van het kind:

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële

overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.”

De toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende:

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag.

(…).”

(cf. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17).

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op 20 november 1989

(hierna: Kinderrechtenverdrag) nader te bekijken. Deze bepaling luidt als volgt:

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag het volgende:

“Article 3 (1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children.

The article refers to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law,

administrative authorities or legislative bodies”. The principle requires active measures throughout

Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned

with children, but indirectly affect children.” (cf. UN Committee on the rights of the child, General

Comment no. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the

Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/5, § 12).

Het VN Kinderrechtencomité voegde hieraan toe dat het beginsel van het belang van het kind een

drievoudig concept is (UN Committee on the rights of the child, General Comment no. 14 (2013) on the

right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § 1),

29 mei 2013, CRC/C/GC/14, §§ 6 en 36-37). Het beginsel houdt niet enkel een materieel recht in voor

een kind om zijn belangen (d.i. in wezen het welzijn van het kind) in overweging te zien genomen

worden, maar is tevens een interpretatief rechtsbeginsel en een procedureregel. Wat dit laatste betreft,

kan het beginsel van het belang van het kind als een onderzoeksplicht worden opgevat.

Waar verzoeker wijst op zijn kwetsbaar profiel van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, merkt de

Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat aan verzoeker een voogd werd

toegewezen die hem van begin af aan onder meer heeft bijgestaan in het doorlopen van de procedure

voor internationale bescherming. Ook werd verzoeker op 19 juli 2017 en op 11 december 2017 op het

CGVS gehoord in aanwezigheid van zijn voogd en zijn raadsman, die daarbij, zoals in alle stadia van de

procedure, de mogelijkheid hebben gekregen om bijkomende stukken neer te leggen en/of

(aanvullende) opmerkingen te formuleren. Bovendien werden de gehoren in kwestie afgenomen door

een gespecialiseerde dossierbehandelaar, die binnen de diensten van het CGVS een speciale opleiding

kreeg om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen, en die daarbij de

nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd. Uit deze vaststellingen blijkt dat de commissaris-

generaal wel degelijk rekening heeft gehouden met de minderjarige leeftijd van verzoeker en aldus de

nodige voorzichtigheid heeft getoond bij de beoordeling van dit dossier.

Vervolgens merkt de Raad op dat de algemene bepaling dat het hogere belang van het kind de eerste

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat geen afbreuk kan doen aan de eigenheid van het

asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet in uitvoering van Europese
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regelgeving en het Verdrag van Genève duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning

als vluchteling dan wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker verklaarde op het CGVS dat hij de taliban vreest omdat hij en zijn broer ontsnapten aan

rekrutering door de taliban. Verzoeker ging naar de madrassa en werd vandaar meegenomen naar de

frontlinie, waar hij moest helpen met het aanbrengen van kogels. Om hieraan te ontkomen diende zijn

zus S. te trouwen met een talibancommandant (zie: adm. doss., stuk 13, gehoorverslag 19 juli 2017,

p. 13-14).

Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal slechts

vaststellen dat verzoeker er niet in slaagt om zijn vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

aannemelijk te maken.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze het opmerkelijk acht dat verzoeker

over de rekrutering door de taliban niets heeft gezegd tijdens zijn gehoor op de DVZ. In de bestreden

beslissing wordt hierover op goede gronden als volgt overwogen:

“U haalde toen enkel het gedwongen huwelijk van uw zus S. (...) met een onbekende talibanstrijder aan

als vluchtmotief. Over de problemen die uw broer en u persoonlijk ondervonden met de taliban vertelde

u niks (Vragenlijst, vraag 5). Bij aanvang van het gehoor op het CGVS verklaarde u dat u tijdens uw

gehoor bij DVZ schrik had om alles te vertellen. U vreesde dat de Afghaanse politie dit te weten zou

komen en de mensen van de madrassa zou oppakken waardoor uw achtergebleven familie problemen

zou krijgen (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 15). U vreesde ook dat u in België als terrorist

beschouwd zou worden en teruggestuurd zou worden naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS

19/7/2017, p. 15). U zou ondertussen van andere jongeren vernomen hebben dat deze vrees ongegrond

is. Hoewel begrip kan worden opgebracht voor een bepaalde schrik die u zou koesteren kan van iemand

die asiel aanvraagt toch verwacht worden dat deze persoon vertrouwen heeft in de asielinstanties van

het land waar hij asiel aanvraagt en van bij aanvang van de asielprocedure de volledige waarheid

vertelt. Dat u nalaat de belangrijkste gebeurtenis te vertellen die aan de basis van uw problemen en uw

vertrek uit Afghanistan ligt, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. Bovendien kwam u

eind december 2015 aan in België en vond uw interview op DVZ plaats eind april 2016 waardoor u toch

al enkele maanden in België verbleven had en er kan worden aangenomen dat u toen reeds van andere

jongeren gehoord zal hebben dat het vermelden van een rekruteringspoging door de taliban geen

problemen met zich meebrengt. Voor de volledigheid kan worden aangehaald dat u over rekrutering

door de taliban en een gedwongen huwelijk van uw zus niks heeft gezegd tijdens uw interview op de

dienst MINTEH; Toen haalde u enkel de algemene situatie in uw regio aan als reden voor vertrek uit uw

land, met name de onveiligheid die er is omwille van gevechten tussen taliban en Daesh (zie fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling in administratief dossier). Hoewel niet verwacht wordt dat u daar

uitgebreid vertelt over uw problemen kan er wel verwacht worden dat u reeds de reden van uw vertrek

uit Afghanistan meegeeft en doorheen de hele procedure hierover consequent blijft. Deze vaststellingen

ondergraven de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het feit dat u een minderjarige bent doet hier

geen afbreuk aan, ook van een minderjarige kan men verwachten dat hij van bij aanvang de waarheid

vertelt met betrekking tot zijn problemen en vrees voor terugkeer.”

Verzoeker betoogt dat het wel degelijk te begrijpen is dat hij angst heeft om aan de Belgische overheid

mee te delen dat hij de taliban, een terreurorganisatie waartegen de Belgische overheid zelf gevochten

heeft, geholpen heeft. Hij wijst erop dat hij op het moment van zijn gehoor op de DVZ nog maar net een

voogd had en dat zijn zus hem in de steek had gelaten. Tevens wijst hij op zijn jonge leeftijd en een

arrest waarin de Raad recent oordeelde dat het, gelet op het feit dat een verzoeker 17 was op het

moment van zijn gehoor bij DVZ, normaal is dat dit gehoor qua inhoud van antwoorden verschilt van

deze op het gehoor bij het CGVS. Met de loutere herhaling van de elementen die hij op het CGVS reeds

had aangehaald om te verklaren waarom hij op DVZ niets gezegd had over de rekrutering door de

taliban, slaagt verzoeker er niet in de concrete motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of

te ontkrachten. De Raad acht de door verzoeker aangehaalde argumenten niet van aard om de in de

bestreden beslissing aangehaalde omissie in zijn opeenvolgende verklaringen bij de DVZ en het CGVS

te vergoelijken. Ook van een minderjarige, die nog maar een maand een voogd heeft en die door zijn

oudere zus in de steek werd gelaten, kan worden verwacht dat hij van bij de aanvang van zijn procedure

om internationale bescherming de waarheid vertelt over de problemen die aan de basis liggen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst. Wat betreft verzoekers verwijzing naar het arrest nr. 200 890 van

8 maart 2018 van de Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de

continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS

16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in
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concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen

worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken, temeer nu het in de zaak die thans

voorligt niet gaat om een verschil in antwoorden bij de verschillende bevoegde asielinstanties, doch wel

om het volledig niet vermelden van een belangrijk vluchtmotief tijdens het eerste interview. Aldus laat

verzoeker na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen of

aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen.

Daarbij komt dat de verklaringen die verzoeker op het CGVS aflegde over de voornoemde problemen

ook weinig overtuigend zijn. De bestreden beslissing bevat hierover de volgende overwegingen:

“Hierbij is het vooreerst al opvallend dat u en uw broer niet naar school gingen en enkel naar een

madrassa gingen waar jullie religieuze les kregen. Dit is opvallend omdat uw vader jarenlang werkzaam

was op de Deh Mogholan school als hoofd van de leerkrachten (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 6).

U verklaart dat u niet naar school wou gaan en dat uw vader u geslagen heeft maar dat u bleef

volharden. Het is niet aannemelijk, gezien de Afghaanse context waarin de vader gewoonlijk als

gezinshoofd alle beslissingen voor de familie neemt, dat uw vader zich zomaar schikte naar de wensen

van zijn minderjarige zonen die blijkbaar niet naar school wilden. Zo kreeg u in de madrassa reeds twee

jaar les over de jihad maar had u nog niet begrepen dat de taliban ook ten strijde trokken tegen de

Afghaanse politie en het Afghaanse leger, nochtans door de taliban gezien als medestanders van de

buitenlandse coalitie en dus ook vijanden. U dacht blijkbaar dat ze enkel vochten tegen ongelovigen.

Het is merkwaardig dat u nooit eerder geweten zou hebben wat de strijd of jihad van de taliban inhield,

rekening houdend met de context van uw regio de laatste jaren waarin toch vaak aanvallen plaats

hebben gevonden tegen de Afghaanse politie en het leger.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij

door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Bovendien wijst de commissaris-generaal er terecht op dat uit de informatie in het administratief dossier

blijkt dat de taliban zelden of nooit overgaan tot gedwongen rekrutering:

“Er zijn voldoende personen die vrijwillig willen toetreden tot de taliban (zie informatie toegevoegd aan

het administratief dossier), zoals u zelf ook aanhaalt (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 16) het is dan

ook niet nodig om mensen tegen hun zin te rekruteren. Uit informatie blijkt eveneens dat minderjarigen

die, vrijwillig, deelnemen aan de jihad jarenlang gebrainwashed werden door de taliban. De rekrutering

verloopt bovendien niet altijd met geweld. Daarnaast dient er ook opgemerkt te worden dat uit specifieke

landeninformatie blijkt dat rekrutering door de taliban meestal op collectief niveau, via connecties en

propaganda in madrassa’s wordt georganiseerd. Concreet betekent dit dat het meestal de stamouderen

en commandanten zijn die hun achterban onder druk zetten om zich aan te sluiten. Uit de informatie

blijkt ook dat er vaak een overeenkomst bestaat tussen het dorp en de taliban. Er wordt vaak beroep

gedaan op familiale en clanloyaliteit, tribale banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken,

i.c. is dit niet het geval. Bovendien bent u een Tadzjiek en blijkt uit de informatie dat de taliban

voornamelijk een Pashtoen-beweging is. Het is mogelijk dat andere etnische groepen toe treden tot de

taliban maar dan is daar steeds een specifieke aanleiding of reden voor. Daar u zelf niet met zekerheid

weet of de qari die met u sprak een Tadzijiek is (gehoorverslag 19/7/2017, p. 16) en er niet veel andere

Tadzjieken meevechten (gehoorverslag 19/7/2017, p. 19) lijkt het in uw geval niet te zijn dat er

collectieve steun was voor de taliban.”

Waar verzoeker nog laat gelden dat hij niet verklaard heeft dat hij gedwongen gerekruteerd werd door

de taliban, maar dat hij jarenlang overspoeld is geweest met propaganda in de lokale madrassa en

onder druk gezet werd om kleine logistieke taakjes te doen en dat dit niet afwijkt van wat in de

aangevoerde rapporten over gedwongen rekrutering te vinden is, wordt er op gewezen dat uit de

hierboven aangehaalde motieven reeds is gebleken dat het niet aannemelijk is dat verzoeker tegen de

wil van zijn vader in naar de madrassa is gegaan.

Gelet op het voorgaande hecht de Raad geen geloof aan verzoekers vrees om door de taliban te

worden gerekruteerd. Aangezien er geen geloof wordt gehecht aan de rekrutering van verzoeker door

de taliban kan er ook geen geloof worden gehecht aan verzoekers verklaring dat zijn zus S. om deze

reden gedwongen zou zijn om te huwen met een talibancommandant, die ervoor zou kunnen zorgen dat

verzoeker en zijn broer niet langer gerekruteerd zouden worden door de taliban. Voorts ziet de Raad

niet in – en verzoeker licht niet toe – waarom het gegeven dat verzoekers zus S. gevlucht zou zijn

vanwege een gedwongen huwelijk met een talibancommandant in hoofde van verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging teweeg zou moeten brengen. Verzoeker moet een persoonlijke vrees voor

vervolging aannemelijk maken, waarin hij in casu niet slaagt. De omstandigheid dat verzoekers zus S. in
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Duitsland werd erkend als vluchteling, doet dan ook geen afbreuk aan de voorgaande motieven over

verzoekers eigen vluchtmotieven.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 25, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert hierover als volgt:

“Uw taskara en de taskara van uw vader kunnen hoogstens dienen om uw identiteit aan te tonen. Echter

is het zo dat alle soorten documenten (taskara’s, certificaten, rijbewijzen, brieven, enz.) afkomstig uit

Afghanistan onbetrouwbaar zijn omdat er veel corruptie is bij het verstrekken ervan en omdat er zeer

veel vervalst wordt (zie informatie die toegevoegd is aan het administratief dossier). Dit geldt ook voor

de taskara van uw zus waarvan u een kopie voorlegde. Het Duitse ‘Reiseausweis’ kan hoogstens

aantonen dat deze persoon, van wie u stelt dat ze uw zus is, in Duitsland verblijft. Het is geen bewijs

van de door u aangehaalde problemen. De foto’ s die u neerlegt over uw dorp tonen niet aan dat u tot

aan uw vertrek in uw dorp Deh Mogolan verbleven heeft. Aan privé-foto’s kan evenmin enige

bewijswaarde worden toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden

geen garantie bieden over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Het verslag van uw Time-out en het

psychologisch verslag van de psychologe die u behandelde tonen weliswaar aan dat u enige problemen

heeft hier in België, voornamelijk gelinkt aan de opvangsituatie en lange duur van de asielprocedure,

maar tonen niet aan dat u niet in staat zou zijn coherente en duidelijke verklaringen af te leggen voor het

CGVS. Bovendien blijkt uit het attest enkel nog dat de behandeling u geholpen heeft en bovendien zou

deze behandeling al beëindigd zijn zoals u zelf nog verklaarde (CGVS 19/07/2017 p. 26).”

Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Ook het psycho-medisch attest van 26 april 2018 dat verzoeker bij zijn op 27 juli 2018 neergelegde

aanvullende nota voegt, vermag geen afbreuk te doen aan al het voorgaande. Ook uit dit attest blijkt

immers dat verzoekers problemen (depressie met slapeloosheid en geheugenproblemen) gelinkt zijn

aan zijn asielprocedure. Bovendien wordt in het voorgelegde attest niet verduidelijkt op welke wijze

verzoekers geheugenproblemen werden vastgesteld, noch blijkt eruit dat verzoekers geheugen dermate

is aangetast dat hij niet in staat was om coherente en duidelijke verklaringen af te leggen over zijn

vluchtmotieven.

Aangaande verzoekers verwijzingen naar verschillende rapporten over verwestering en het stigma, de

discriminatie en de diepgewortelde schaamte waarmee terugkeerders te maken krijgen, benadrukt de

Raad ten slotte dat het niet volstaat om op algemene wijze te verwijzen naar algemene informatie

omtrent de verwestering van en de soms moeilijke en problematische/kwetsbare positie van

voornamelijk Afghaanse jongeren bij een terugkeer naar hun land van herkomst. Verzoeker dient zijn

vrees dienaangaande in concreto aannemelijk te maken. Er dient dus rekening te worden gehouden met

– en het is afhankelijk van – de individuele en concrete omstandigheden eigen aan elke zaak. De vrees

moet met andere woorden geïndividualiseerd en geconcretiseerd worden. In casu maakt verzoeker zijn

verklaarde risicoprofiel echter niet in concreto aannemelijk. Hij beperkt zich louter tot een algemene

verwijzing naar zijn verblijf in België, zonder evenwel concreet te duiden op welke wijze dit in zijn hoofde

leidt tot een gegronde vrees voor vervolging. Verzoeker toont op geen enkele manier aan dat zijn verblijf

in Europa sinds december 2015 van hem een dusdanig verwesterde jongeman zou hebben gemaakt dat

hij zijn leven in Afghanistan niet opnieuw zou kunnen opnemen. Daarenboven heeft verzoeker voor het

nemen van de bestreden beslissing op geen enkel moment gewag gemaakt van zijn vrees om in geval

van terugkeer naar Afghanistan als “westerling” te worden aanzien. Wat betreft de verwijzing in het

middel naar arresten van de Raad, dient erop te worden gewezen dat de precedentenwerking niet wordt

aanvaard in het Belgisch recht en dat ieder dossier individueel wordt beoordeeld.

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.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. 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.



RvV X- Pagina 19

2.3.6.2. 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 daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aannemelijk 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.

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op goede gronden dat verzoeker niet voldaan

heeft aan de op hem rustende plicht tot medewerking nu hij ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd over zijn verblijf in Kabul en zijn precieze familiale netwerk aldaar. Na lezing van het

administratief dossier stelt ook de Raad vast dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij nog tot drie

weken voor zijn vertrek uit Afghanistan in zijn dorp Deh Moghalan in het district Puli Alam van de

provincie Logar heeft verbleven en dat verzoeker weinig geloofwaardige verklaringen aflegde over zijn

familiaal netwerk in Kabul.

Zo kan de commissaris-generaal in de eerste plaats worden gevolgd waar hij vaststelt dat verzoeker

probeert te verbergen dat hij een zekere band heeft met de stad Kabul. In de bestreden beslissing wordt

dit als volgt toegelicht:

“Wanneer er u vragen worden gesteld over uw familie stelt u eerst dat u voor het verlovingsfeest van uw

zus in Kabul was (gehoorverslag CGVS 19/01/2017 p. 8). Wanneer hierop verder door wordt gegaan

verklaart u plotseling dat dit niet zo is en u zich vergist heeft (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 8). Uw

tante en schoonbroer zijn uit Logar afkomstig en het verlovingsfeest vond plaats in Logar, zo stelt u dan.

Dit is merkwaardig. Het feit dat u eerst spontaan verklaart dat uw zus haar verlovingsfeest plaatsvond in

Kabul maar dit later probeert te ontkennen doet vermoeden dat u bepaalde zaken hieromtrent wil

verbergen voor het CGVS.”

Waar verzoeker stelt dat zijn verklaring dat het verlovingsfeest van zijn zus in Kabul een verspreking

betrof, beperkt hij zich louter tot het minimaliseren van de voormelde vaststellingen in de bestreden

beslissing. Hij slaagt er hiermee evenwel niet in deze vaststellingen, die alle steun vinden in het

administratief dossier, in concreto te weerleggen. Ook de Raad acht het merkwaardig dat verzoeker op

het CGVS eerst spontaan verklaarde dat het verlovingsfeest van zijn zus plaatsvond in Kabul en dat hij

dit daarna probeerde te ontkennen. Een dergelijke handelswijze doet vermoeden dat verzoeker

bepaalde zaken inzake het verblijf van zijn zus trachtte te verbergen. Dit vermoeden wordt nog versterkt

door de vaststelling dat verzoeker de bevindingen van het CGVS inzake zijn “facebook”-profiel, met

name dat uit dit profiel blijkt dat verzoeker nog een neef heeft wonen in Kabul, vaststelling die steun

vindt in het administratief dossier, ontkent. In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt

overwogen:

“Verder blijkt er uit bevindingen gevonden via facebook dat u wel degelijk familie wonen heeft in de stad

Kabul en contact heeft met hen. Zo heeft u een neef die B. (…) heet, u verklaart dat hij in Logar woont

(gehoorverslag CGVS 11/12/2017 p. 9). Het CGVS vindt een facebookpagina, via uw eigen

facebookpagina, van iemand met de naam B. A. (…). U ontkent echter dat dit het profiel van uw neef

zou zijn (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 10). Deze persoon is volgens het profiel afkomstig van

Kabul. Andere personen die bevriend zijn met deze persoon kunnen trouwens eveneens gelinkt worden

aan uw profiel en velen daarvan zijn afkomstig uit de stad Kabul. Aldus is het geen toeval dat u deze

B. A. (…) uit Kabul kent, en kan gezien de gelijkenis in naam worden vermoed dat hij wel degelijk uw

neef is.”

Verzoeker betoogt dat er nog een heleboel andere personen in Kabul wonen met dezelfde achternaam,

doch dat dit er niet op wijst dat dit zijn familieleden zijn of dat hij bij hen terecht zou kunnen. Het

vermoeden dat de betrokkene verzoekers neef is, steunt evenwel niet louter op de vaststelling dat er in

Kabul iemand rondloopt met dezelfde achternaam als verzoeker, doch op de concrete vaststellingen dat

verzoeker de naam en voornaam van zijn neef heeft opgegeven, dat hij bevriend is op “facebook” met

iemand die exact dezelfde naam en voornaam heeft als verzoekers neef en tevens bevriend is met vele

anderen uit Kabul die eveneens aan verzoekers profiel gelinkt worden. Dat verzoeker heeft aangegeven

dat zijn neef in Logar woont, terwijl uit voormelde bevindingen blijkt dat deze persoon in Kabul woont,

wijst erop dat hij zijn banden met Kabul tracht verborgen te houden voor de asielinstanties.
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Dat deze banden met Kabul wel eens groter kunnen zijn dan verzoeker aangeeft, blijkt eens te meer uit

de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekers kennis over zijn regio van herkomst uiterst

beperkt is. De bestreden beslissing bevat hierover de volgende overwegingen:

“Hoewel u vlot kan vertellen over de foto's die u neerlegt en die in uw dorp zouden genomen zijn en

enkele dorpen in de buurt van uw dorp Deh Mogholan kan opnoemen en situeren, zoals Kalai Sarang,

Qalai Bodai, Qalai Takhi, kan u veel meer dorpen niet situeren of kent u ze niet, o.a. Doshanbeh,

Bakhsabad, Udkhel, Mousa Kala, Mango Khel, Baburi, Qala Wardak. Nochtans liggen deze dorpen

volgens de gangbare kaarten ook in de buurt van uw dorp. Dorpen die u dan weer zelf vermeldde zijn op

deze kaarten dan weer niet te vinden zoals Babulia en Kalai Said. Wanneer er u op gewezen wordt dat

de dorpen die u worden gevraagd allemaal in de buurt van uw dorp liggen antwoordde u geen idee te

hebben (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 21). Hoewel u wel andere districten van Logar kan

opnoemen bent u niet in staat te zeggen dewelke er daadwerkelijk aan Puli Alam grenzen

(gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 5). Uw vader zou op de gronden gewerkt hebben in uw regio. Hij

teelde graan en tarwe, maar wanneer deze gewassen werden geoogst schat u verkeerd in. U denkt dat

graan wordt geoogst tijdens de maanden sambula en assad (overeenkomstig met juli en augustus)

(gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 22), terwijl uit bijgevoegde info blijkt dat dit eerder oktober en

november (mizan, aqrab en qaus) is. Tarwe zou geoogst worden tijdens de herfst in de maanden

saratan of mizan (overeenkomstig met juni en september), zo verklaarde u (gehoorverslag CGVS

11/12/2017, p. 4), maar volgens de info is dit in de maand augustus (assad/sambula). Van iemand die

tot zijn 15 jaar in de regio heeft gewoond mag verwacht worden dat hij hiervan op de hoogte is, zeker

als die persoon beweert soms te moeten meehelpen op het veld (gehoorverslag CGVS 11/12/2017,

p. 5).

Daarnaast bent u ook niet vertrouwd met gekende en bekende personaliteiten in uw regio, zo kan u

tijdens het eerste gehoor niet zeggen wie Arsala Jamal is en heeft u ook nog niet gehoord van Ahmad

Khan Ulfat, de burgemeester van Puli Alam (gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 23). Tijdens uw tweede

gehoor op het CGVS kent u Arsala Jamal dan weer wel, maar kent u niet Sayed Farhad Akbari, een

bekend persoon uit Puli Alam (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 7). U gevraagd hoe het komt dat u

plotseling wel iets kan vertellen over Arsala Jamal stelt u er na het gehoor te hebben over nagedacht en

het zich plots weer te hebben herinnerd. Ook al wordt hieraan geloof gehecht, dan nog volstaat dit niet

om uw verblijf in Logar tot drie weken voor uw vertrek uit Afghanistan aan te tonen, gezien uw

gebrekkige kennis van uw herkomstregio op verschillende andere zaken. U kan evenmin zeggen welke

etnie de gouverneur van Logar, Fidae Mohammad Halim, heeft, u denkt dat hij een Tadzjiek is

(gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 6) maar volgens de beschikbare informatie is hij van Pashtoen

origine. Het is opmerkelijk dat u dit niet goed weet daar etniciteit in Afghanistan nog steeds een

belangrijke rol speelt. Incidenten en aanvallen in uw regio kan u evenmin weergeven, u kan er zich

slechts twee herinneren. Nochtans deden er zich in de laatste jaren voor uw vertrek verschillende

ernstige incidenten voor, zoals in februari 2015 (toen u volgens uw verklaringen nog daar verbleef) een

grote aanval op het politiehoofdkwartier (zie informatie toegevoegd aan administratief dossier).

Daarnaast kan u zich ook niet herinneren dat er bewoners geprotesteerd hebben tegen de taliban,

terwijl nochtans voornamelijk jongeren hieraan deelnamen, dat u hiervan dan ook niks gemerkt heeft is

merkwaardig. Over drone aanvallen zegt u evenmin iets te weten, u hoorde dit enkel van anderen

(gehoorverslag CGVS 19/7/2017, p. 23) maar tijdens uw tweede gehoor verklaart u dat deze niet

voorkomen in de regio (gehoorverslag 11/12/2017, p. 8). Nochtans doen deze zich ook in Logar voor

zoals uit informatie blijkt toegevoegd aan uw administratief dossier. Dit alles doet het CGVS vermoeden

dat u reeds langer weg bent uit uw regio van afkomst dan drie weken voor uw vertrek uit het land.

Wanneer u wordt geconfronteerd met het vermoeden dat u langer dan drie weken in Kabul verbleven

heeft kan u geen verklaring of weerwoord geven (gehoorverslag CGVS 11/12/2017, p. 10).”

Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift tot het vergoelijken van zijn gebrek aan kennis van de

voorgaande elementen, doch hij slaagt er niet in de voorgaande concrete vaststellingen te weerleggen.

De kennis die verzoeker wel kan aantonen over zijn regio, doet aan de voorgaande conclusies

aangaande zijn ongeloofwaardige recente herkomst geen afbreuk. Er wordt immers niet betwist dat

verzoeker afkomstig is uit het dorp Deh Moghalan in het district Puli Alam van de provincie Logar, doch

gelet op het voorgaande maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij in de door hem aangegeven periode

en niet eerder uit deze regio is vertrokken. Om dezelfde reden kunnen ook het door verzoeker bij

aanvullende nota van 27 juli 2018 bijgebrachte attest met beëdigde vertaling dat zijn vader in Deh

Moghlan woont, evenals de bij deze aanvullende nota gevoegde foto’s van zijn vader geen afbreuk doen

aan de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk maakt tot kort voor zijn vertrek uit Afghanistan in zijn

voorgehouden dorp van herkomst verbleven te hebben.
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Aldus maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij recent afkomstig is uit het dorp Deh Moghalan in het

district Puli Alam van de provincie Logar, noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het

willekeurig geweld, de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van

het individuele geval toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Het is de taak van verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel

geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Te dezen brengt verzoeker evenwel geen

elementen aan waaruit zou moeten blijken dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen in de zin

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

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.

2.3.6.4. 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.

2.3.7. 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.

2.3.8. Artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele, objectieve en onpartijdige wijze

en houdt rekening met de volgende elementen:

a) alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast;

b) de door de asielzoeker afgelegde verklaring en overgelegde documenten, samen met informatie over

de vraag of de asielzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen

worden;

c) de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, waartoe factoren behoren

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

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

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen;

d) de vraag of de asielzoeker, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten

heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar

zijn land van herkomst zou terugkeren.”

Te dezen maakt verzoeker op generlei wijze aannemelijk dat zijn asielaanvraag niet op een individuele,

objectieve en onpartijdige wijze werd beoordeeld, rekening houdende met alle elementen van de zaak,

of dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig relevant feit of gegeven

dat de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen. Een schending van artikel 27 van

hoger aangehaald koninklijk besluit wordt dan ook niet aangetoond.

2.3.9. 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 door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens twee interviews 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 zich laten bijstaan door zijn advocaat en werd hij vergezeld van zijn voogd, 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. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk

is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.10. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is



RvV X- Pagina 22

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier. Verzoeker

maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk.

2.3.11. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient ten

slotte te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.12. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept verzoeker de schending in van artikel

3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat de bestreden beslissing geen schending van

artikel 3 van het EVRM inhoudt. Bovendien wordt vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van

de mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en zijn middelen aan te voeren,

zodat artikel 13 van het EVRM gerespecteerd werd. De Raad is van oordeel dat verzoeker met

onderhavige procedure beschikt over een rechtsmiddel dat voldoet aan alle waarborgen voorzien in

voornoemde verdragsbepaling. Ten slotte komt verzoekers kritiek in wezen neer op wetskritiek waar de

Raad zich niet over uit te laten heeft.

2.3.13. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

derhalve niet worden ingewilligd.

2.3.14. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

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 tien september 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


