
RvV X - Pagina 1

nr. 210 581 van 5 oktober 2018

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

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 17 juli 2018 heeft

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

22 juni 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 augustus 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 september 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. EL KHOURY loco advocaat S. SAROLEA

en van attaché G. DESNYDER, 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

4 oktober 2017 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt

op 5 oktober 2017 asiel aan. Op 22 juni 2018 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 26 juni 2018 aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn. U bent geboren op

1 mei 2003 in het dorp Tutu in het district Sherzad van de provincie Nangarhar. Uw vader werd door de

taliban vermoord en ook uw broer K. H. (…) moest Afghanistan omwille van problemen ontvluchten.

Acht jaar geleden, na het vertrek van uw broer verhuisde u met uw moeder, uw broers en uw zus naar

het huis van uw oom in het dorp Kuz Sultanpur van het district Surkh Rod, provincie Nangarhar.

In Surkh Rod volgde u eerst vier à vijf maanden Koranlessen in de lokale moskee tot uw oom u in de

madrassa van Khairabad inschreef. Deze madrassa voorzag naast Koranlessen een wekelijkse filmdag

waarop ze opnames van strijdende talibs afspeelden. De leraren verduidelijkten dat de Afghaanse

regering en de Amerikaanse troepen in Afghanistan bestreden moeten worden. Een strijd waarvoor ze

hun leerlingen warm aanmoedigden. Na zes maanden aan deze madrassa gestudeerd te hebben lichtte

u uw moeder in over de onderwerpen van de wekelijkse filmdag. Uw moeder antwoordde dat u niet

meer naar de madrassa mocht gaan en wimpelde de leraar van deze madrassa die twee à drie keer

naar u kwam informeren af met het excuus dat u zwaar ziek was. Een maand nadat u uw studies had

stopgezet werd uw broer omstreeks middernacht opgebeld met de vraag of hij een zieke naar het

ziekenhuis in de stad Jalalabad kon brengen. Uw broer vertrok maar werd nooit meer terug gezien.

Twee maanden later had uw oom uw reis naar Europa geregeld en verliet u Afghanistan. Na een reis

van ongeveer een jaar kwam u op 4 oktober 2017 in België aan. De volgende dag diende u een verzoek

om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legt u een kopie van uw taskara neer.

Uw broer H. (…) diende op 28 februari 2011 een verzoek om internationale bescherming in. Op

20 november 2012 werd hem de vluchtelingenstatus geweigerd en de subsidiaire beschermingsstatus

toegekend.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een

voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk

onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het

Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en

verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van

uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken

neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige

leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u meegenomen te worden door de mensen van de madrassa en

misschien door hen vermoord te worden. Tevens geeft u aan dat u vreest om door de taliban ontvoerd

te worden (CGVS p.6-7,10).

Op basis van het geheel van uw verklaringen moet er evenwel besloten worden dat er aan uw

asielmotieven geen geloof kan worden gehecht.

Vooreerst maakt u het niet aannemelijk dat u naar de madrassa gestuurd werd waar u in aanraking

kwam met jihadistische propaganda. U verklaart dat u eerst studeerde aan de moskee nabij uw huis.
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Deze studie werd al na vier à vijf maanden afgebroken toen uw oom u aan de madrassa van Khairabad

inschreef (CGVS p.4). Het mag verbazen dat u als ongeveer dertienjarige voor het eerst Koranstudies

aanvatte terwijl de meeste leerlingen op negen- of tienjarige leeftijd beginnen (CGVS p.4,5). Uw late

leeftijd is vooral verwonderlijk gezien het belang dat uw oom klaarblijkelijk aan deze religieuze vorming

hechtte. Na enkele maanden besluit hij immers dat u de moskee nabij uw huis beter kon inruilen voor de

madrassa van Khairabad. Deze overstap diende u te maken omdat u in de madrassa naast Koranlessen

ook religieuze lessen zou krijgen (CGVS p.5). Nochtans verklaart u dat u in de madrassa pas een

andere vorming zou krijgen als u de Koran helemaal geleerd had (CGVS p.7). Waarom u dan de

overstap naar de madrassa moest maken terwijl uw drie broers enkel aan de moskee studeerden blijft

dan ook onduidelijk (CGVS p.8). Bovendien kan u ook de keuze van uw oom voor de madrassa van

Khairabad niet verklaren. Terwijl deze madrassa ver van uw huis ligt, is er een andere madrassa

dichterbij gelegen (CGVS p.5). Op de vraag waarom uw oom deze madrassa in Khairabad voor u

uitkoos kan u slechts opperen dat hij misschien goede dingen over deze madrassa hoorde van andere

mensen (CGVS p.5). Als minderjarige was u niet betrokken bij de beslissingen die uw oom en uw

moeder voor uw toekomst maakten. Wel zou u een gezonde interesse mogen hebben in de plotse

ingrijpende beslissingen die uw oom voor uw dagelijks leven maakte. Dat uit uw verklaringen blijkt dat u

nog niet eens stilgestaan heeft bij de beslissingen van uw oom schaadt het geloof in uw studieloopbaan

aan de madrassa van Khairabad.

Evenmin kan er geloof gehecht worden aan uw bewering dat u in de madrassa van Khairabad op

regelmatige basis met jihadistische propaganda in aanraking kwam. U vertelt dat de leerkrachten van de

madrassa elke donderdag aan de hand van filmfragmenten de strijd van de taliban tegen de Afghaanse

en Amerikaanse troepen verheerlijkten. Deze openlijke steun aan en rekruteringspraktijken voor de

taliban gebeurden vanaf de eerste donderdag die u aan de madrassa doorbracht. Op de waarschuwing

na dat de leerlingen niet mochten vertellen wat er gebeurt in de madrassa werden er geen maatregelen

genomen om de betrokkenheid van de madrassa bij de taliban geheim te houden (CGVS p.8). Er werd,

gezien de eerdere negatieve ervaringen van uw familie met de taliban, geen ideologische selectie van

de studenten gemaakt (CGVS p.8). De indoctrinatie werd niet geleidelijk aan opgevoerd of sluiks

doorgegeven, aangezien u reeds de eerste donderdag de opnames voorgeschoteld kreeg en ze zonder

omwegen de taliban ophemelden (CGVS p.7). De leerlingen werden niet van het thuisfront of andere

invloeden afgeschermd, aangezien u dagelijks naar de madrassa pendelde en er werd niet gekeken

naar de invloed van de taliban over de woonplaats van de leerling gezien u in het districtscentrum

woonde (CGVS p.5,7). Dat een talibanmadrassa op vijfenveertig minuten fietsen van het

districtscentrum zo openlijk kleur bekent en op een waarschuwing aan zestig tot zeventig kinderen en

tieners na geen maatregelen nam om hun rol in de strijd van de taliban tegen de overheid en

internationale troepen geheim te houden is allesbehalve geloofwaardig (CGVS p.5,7,9). Uw verklaring

dat het sowieso niet in uw aard ligt om veel te vertellen is een persoonseigen kenmerk die zeker niet

voor iedereen opgaat en derhalve niet als verklaring weerhouden kan worden (CGVS p.12).

Ondanks uw eerder zwijgzame aard mag het toch verbazen dat u slechts na zes maanden uw moeder

over de filmische vorming inlichtte. Een video over een hoofding bracht u van uw melk en aan het praten

tegen uw moeder (CGVS p.3,8). U als dertienjarige had zich bij de verheerlijking van de taliban vragen

kunnen stellen gezien de voorgeschiedenis van uw familie met de taliban. Uw vader werd immers door

de taliban om het leven gebracht (CGVS p.8). Met deze persoonlijke pijnlijke gebeurtenis door toedoen

van de taliban in het achterhoofd is het zeer merkwaardig dat de video’s van talibs die mensen

vermoorden en daarbij door uw leraren geprezen werden slechts blijheid en geen begin van vragen bij u

opwekten (CGVS p.8). Dat u het toen niet goed besefte zoals u zegt valt moeilijk te bevatten. Zelfs een

dertienjarige zouden de overduidelijke parallellen tussen de opnames en de eigen familiegeschiedenis

niet mogen zijn ontgaan en u minstens moeten aangezet hebben om de kwestie bij uw moeder, oom of

oudere broers ter sprake te brengen (CGVS p.12).

Tevens is het verwonderlijk dat u na de stopzetting van uw studies aan de madrassa en voor de

verdwijning van uw broer toch nog buiten kwam (CGVS p.9). Uw moeder schoof immers als excuus

naar voor dat u zwaar ziek was en daardoor geen les meer kon volgen aan de madrassa (CGVS p.9).

Dat u het huis mocht verlaten doet de geloofwaardigheid van het excuus waarmee uw moeder de

dreiging van de taliban wilde afwenden gemakkelijk wankelen. Het mag ook verbazen dat uw

familieleden geen maatregelen namen om zich te beschermen tegen de mensen van de madrassa of de

taliban (CGVS p.11). Eveneens is het merkwaardig dat u geen idee heeft of uw familie nog problemen

heeft gekend na uw vertrek uit Afghanistan (CGVS p.10). Als reden voor uw onwetendheid geeft u op

dat praten over de problemen niet goed is en u “hier” niet over de taliban wilt praten (CGVS p.10). Het is

begrijpelijk dat het u tegenstaat om pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden op te rakelen maar een
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oprechte interesse in het welzijn van zijn familie kan van een vijftienjarige met een meerderjarige broer

in België wel degelijk verwacht worden.

Daarnaast moet er aangekaart worden dat u tijdens uw tweede interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat ze u in de madrassa leerden hoe u een pistool moest

gebruiken (CGVS Verklaring punt 5). Als u tijdens uw persoonlijk onderhoud gevraagd wordt of er u in

de madrassa ooit getoond werd hoe u moest vechten of hoe u een wapen moest gebruiken antwoordt u

ontkennend (CGVS p.10). Aan uw uitspraak bij de DVZ herinnerd, zegt u dat u op de filmpjes doelde en

verduidelijkt u dat uw leraren jullie zeiden te kijken hoe bv een raketwerper in de opnames gebruikt werd

(CGVS p.13). Uw voorstelling valt echter moeilijk te verzoenen met uw uitspraak dat ze u toonden hoe u

een pistool moest gebruiken. Tot slot moet erop gewezen worden dat u bij uw eerste interview bij de

DVZ de dag van uw verzoek om internationale bescherming uw vrees voor de leerkrachten van de

madrassa op geen enkele wijze ter sprake bracht. Toen u direct na uw aankomst in België gevraagd

werd naar de redenen van uw komst naar België antwoordde u enkel dat uw broer ontvoerd werd door

onbekenden en dat uw oom vreesde dat u hetzelfde zou overkomen (Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling). Dat u destijds geen vrees voor de leerkrachten van de madrassa of voor de taliban

opwierp is zeer vreemd.

Waar u uw problemen gelinkt aan uw tijd in de madrassa niet tijdens uw eerste interview bij de DVZ

vertelde maakte u wel toen melding van uw vrees om ontvoerd te worden. Alleen gaf u toen niet aan

een ontvoering van de taliban maar wel van onbekenden te vrezen (Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling, CGVS p.10). Hoe dan ook slaagt u er allerminst in uw vrees om door de taliban ontvoerd

te worden aannemelijk te maken. U vertelt dat veel mensen van uw regio door de taliban ontvoerd

werden. Uw moeder was bang dat u ontvoerd zou worden en door de taliban zou gevraagd worden om

uzelf op te blazen (CGVS p.10). Gevraagd om wat meer over deze ontvoeringen te vertellen stelt u dat

mensen van uw dorp ineens verdwenen (CGVS p.10). Hoewel het naar eigen zeggen om veel mensen

zou gaan en het inwoners van uw dorp betrof kan u slechts de ontvoering van uw broer en van M. (...)

vermelden (CGVS p.10). Meer informatie dan dat er geruchten waren in het dorp dat hij verdween kan u

over het geval van M. (...) niet geven (CGVS p.10-11). Het valt daarbij op dat u zich louter op geruchten

baseert. Wat er met de andere verdwenen mensen van uw regio gebeurde daar heeft u het raden naar

(CGVS p.11). De vraag waarom u denkt dat die mensen door de taliban ontvoerd werden kan u

evenmin beantwoorde (CGVS p.11). Waarom de taliban mensen zouden ontvoeren kan u ook niet

zeggen (CGVS p.11). Uw uiterst vage verklaringen over de ontvoeringen door de taliban doet vragen

rijzen bij de geloofwaardigheid van de opgeworpen vrees.

Bovendien moeten er ook bij de verdwijning van uw broer die u kadert binnen de ontvoeringen door de

taliban meerdere bedenkingen worden gemaakt. U vertelt dat uw broer om twaalf uur ’s nachts een

oproep kreeg om een zieke te vervoeren en niet meer is teruggekeerd (CGVS p.9,13). Van wie uw broer

die oproep kreeg weet u niet. Nochtans liet hij zich ontvallen dat men buren in nood moet helpen, toen

uw moeder polste of het niet gevaarlijk was 's nachts naar buiten te gaan (CGVS p.13). Het is dan ook

vreemd dat u niet weet of het buren waren die uw broer opbelden (CGVS p.13). In jullie zoektocht naar

uw broer zou het aanspreken van de buren een van de eerste stappen mogen zijn geweest. Het is

overigens ook bevreemdend dat uw broer zich om twaalf uur ’s nachts op de baan waagt in een regio

waar volgens u de taliban ’s nachts actief is en ze zich zeer geregeld inlaten met het ontvoeringen

(CGVS p.5,10). U erkent zelf dat het ongebruikelijk was en dat niet veel mensen ’s nachts konden

buitenkomen (CGVS p.12). Uw uitspraak dat het zijn werk als taxichauffeur is kan niet verklaren waarom

hij in de door u beschreven omstandigheden een dergelijk risico nam. Tenslotte krijgt de

geloofwaardigheid van uw vrees voor ontvoering door de taliban een stevige knauw als blijkt dat uw

oudere broer nog steeds in uw regio woont en geen maatregelen neemt om zichzelf tegen de taliban te

beschermen (CGVS p.11). Als u gevraagd of hij gezien uw voorstelling van de golf van ontvoeringen

door de taliban ook niet een risico loopt stelt u dat hij inderdaad gevaar loopt maar dat hij niet naar de

madrassa ging zoals u (CGVS p.11). Daar uw problemen naar aanleiding van de studie in de madrassa

niet geloofwaardig zijn en u eerder verklaarde dat uw familieleden niets ondernemen om zichzelf te

beschermen kan er aan het gevaar voor uw broer en daarbij aan uw voorstelling van de

ontvoeringspraktijk door de taliban geen geloof worden gehecht (CGVS p.11).

Gezien al deze vaststellingen kan er geen geloof meer worden gehecht aan het door u aangehaalde

asielrelaas, waarop u uw asielmotieven steunt. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij

terugkeer naar Afghanistan in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een
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reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

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

veiligheidssituatie in het district Surkhrod te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018 en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation december 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor de stad

Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de
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beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en Surkh Rod,

respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat

ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de

jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar

zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden

aan de taliban of ISKP. Het geweld in is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald

Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen

(IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele complexe aanslagen plaats.

Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden

in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij

overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden.

Hoewel het geweld in de drie districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het

gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of

Surkhrod dwingt hun woonplaats te verlaten. De drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord

te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat ISKP actief is in de

provincie Nangarhar, en er de taliban en ANSF bestrijdt. ISKP is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, 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.

Niettegenstaande er zich in de het district Surkhrod met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen,

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

of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en

is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in Surkhrod actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Surkhrod aldus geen reëel risico

op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Surkhrod.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

De neergelegde taskara kan bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Dit identiteitsdocument geeft

immers geen informatie over uw asielmotieven.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A (2) 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 artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950

en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 48/3 tot 48/7 en 62 van de

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Na een korte theoretische uiteenzetting over de door hem geschonden geachte bepalingen en

rechtsbeginselen en na een beknopte samenvatting van de motieven van de bestreden beslissing, voert

verzoeker wat betreft zijn vluchtrelaas het volgende aan:

“2.2.1.1 Gehoor bij DVZ

Verwerende partij haalt verschillende tegenstrijdigheden tussen de verzoekers verklaringen bij de DVZ

en bij het CGVS.

Ten eerste, het feit dat verzoekende partij bij Dienst Vreemdelingenzaken heeft verklaard dat ze in de

madrassa hem leerde hoe een pistool moest gebruikt worden en dat vervolgens, bij het CGVS,

verzoekende partij verklaarde dat hem nooit werd getoond hoe hij moest vechten of een wapen

gebruiken.

Verwerende partij haalt hieruit een tegenstrijdigheid. Verzoekende partij wenst te benadrukken dat hij

onmiddellijk zijn verklaring heeft verduidelijkt met het uitleggen dat het telkens op video's was dat ze

hem toonden hoe een wapen moest gebruikt worden. Hoe men een pistool moet gebruiken (namelijk de

positie van het geweer, de armen, de benen) kan op video getoond worden maar leren vechten met een

pistool (wat de vraag was op het CGVS) werd nooit aan verzoekende partij getoond of geleerd. Er is dus

geen tegenstrijdigheid tussen verzoeker's verklaringen.

Ten tweede merkt verwerende partij op dat de vrees tegenover de madrassa en de leerkrachten niet

onmiddellijk na zijn aankomst in België werd vermeld door verzoekende partij en dat dit "zeer vreemd

is".

Het is niet "zeer vreemd" dat een niet begeleide minderjarige vreemdeling, na een reis van 1 jaar

doorheen Azië en Europa, gedurende welke hij mishandelingen heeft moeten lijden van politieagenten,

de volgende dag van zijn aankomst op het Belgische grondgebied al zijn vrezen op een gedetailleerde

en grondige manier opwierp maar deze samenvatte met het zeggen dat hij vreest "ontvoerd" te zijn.

Ten slotte wil verzoekende de nadruk leggen op het onevenredig karakter van het gewicht dat

tegenpartij aan de verklaringen bij Dienst Vreemdelingenzaken geeft, zeker gezien de context in casu

(NBMV en dag na aankomst). Verzoeker wenst ook de omstandigheden van het gehoor bij DVZ te

verduidelijken en benadrukken. Verzoeker werd gehaast om zijn relaas kort en bondig af te geven. Het

context van die eerste interview lijkt genegeerd te worden door tegenpartij : het was een eerste gehoor,

zonder een raadsman op voorrand te hebben ontmoet, waar men drong aan om kort te zijn.

Het CGVS kan niet zulke belang hechten aan het interview afgelegd bij DVZ zonder rekening te houden

met het feit dat verzoeker niet werd bijgestaan door zijn raadsman, dat hij kort moest blijven en dat er

vermoedens bestaan, opgemerkt door tegenpartij, over het goed doorlopen van het interview, zonder de

rechten van verdediging et het algemeen beginsel van Europees en Belgisch recht om gehoord te

worden te schenden.

2.2.1.2 "Ongeloofwaardige" verklaringen

- Studieloopbaan aan de Madrassa van Khairabad
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Tegenpartij echt geen geloof aan verzoekers studieloopbaan aan de Madrassa van Khairabad daar ze

van mening is dat verzoeker geen "gezonde interesse" heeft gehad in de plotse ingrijpende beslissingen

van zijn oom voor zijn dagelijks leven.

Tegenpartij lijkt de familiale en sociale context van verzoeker in Afghanistan uit de mouw te vegen. Na

de dood van zijn vader is zijn oom verantwoordelijk geworden van de familie. Als hij een beslissing

neemt moet iedereen zich aan die beslissing houden en de ruimte voor discussie of betwisting is nihil.

De keuze van de Madrassa van Khairabad werd zonder het advies van verzoeker genomen en de verre

afstand van de Madrassa kan verzoeker niet uitleggen. Kinderen gaan niet altijd naar de dichtste school

maar er wordt rekening gehouden met de reputatie, de leerkrachten de faciliteiten, enz :

Weet je waarom je oom die madrassa in Khairabad eruit koos?

Misschien heeft hij goeie dingen gehoord van andere mensen hij zei dat het een goeie madrassa is.

(CGVS, p. 5)

De situatie van verzoeker is niet dezelfde dan deze van zijn andere broers die naar de moskee zijn

gegaan daar hij de jongste is en de broers onder de toezicht was van hun overleden vader. Verzoeker

heeft de wil van zijn oom moeten volgen die hem naar de madrassa wilde sturen.

Weet je hoe het komt dat zij niet naar de madrassa gingen en jij wel?

Ze zijn ouder dan mij.

Maar ooit waren ze even oud dan jij, waarom zijn ze toen niet gegaan?

Ze zijn naar moskee gegaan.

(CGVS, p. 8)

Er is geen verplichte leeftijd om Koranstudies te beginnen en het feit dat verzoekende partij op 13j is

begonnen kan "verbazend" zijn maar het is niet onmogelijk. Daarenboven kende verzoekende partij zijn

precieze leeftijd toen hij begonnen is aan de moskee.

Verwerende partij blijft in gebreke om duidelijk te maken waarom ze geen geloof hecht aan de

studieloopbaan van verzoeker in de madrassa van Khairabad.

Het enkel "verbazend" vinden of van oordeel zijn dat verzoekende partij stil had moeten staan bij de

beslissingen van zijn oom zijn geen voldoende redenen om zijn relaas niet aannemelijk te maken en zijn

studies in de madrassa te verwerpen.

- Jihadistische propaganda binnen de madrassa

Verwerende partij is van oordeel dat het niet geloofwaardig is dat een madrassa op een vijfenveertig

minuut fietsen van het districtcentrum zo openlijk kleur bekent en geen maatregelen nemen om hun rol

tegen de strijd van de taliban tegen de regering geheim te houden.

Ten eerste wil verzoekende partij opmerken dat de Taliban in Khairabad aanwezig zijn en dat het dus

niet ongeloofwaardig is dat een madrassa met jihadistisch propagande in Khairabad bestaat.

Een recent studie van BBC in januari 2018 stelde vast dat :

"About 15 million people - half the population - are living in areas that are either controlled by the Taliban

or where the Taliban are openly present and regularly mount attacks.

"When I leave home, I'm uncertain whether I will come back alive," said one man, Sardar, in Shindand, a

western district that suffers weekly attacks. "Explosions, terror and the Taliban are part of our daily life."

The extent to which the Taliban have pushed beyond their traditional southern stronghold into eastern,

western and northern parts of the country is clearly visible from the BBC study.

Areas that have fallen to the Taliban since 2014 include places in Helmand province like Sangin, Musa

Qala and Nad-e Ali, which foreign forces fought and died to bring under government control after US-led

troops had driven the Taliban from power in 2001. More than 450 British troops died in Helmand

between 2001 and 2014.

In the areas defined as having an active and open Taliban presence, the militants conduct frequent

attacks against Afghan government positions. These range from large organised group strikes on

military bases to sporadic single attacks and ambushes against military convoys and police checkpoints"

(stuk 3).

Die studie toonde ook aan hoeveel grondgebied de Taliban nu beheersen:

Taliban presence in Afghanistan by district
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Labelled cities have also experienced deadly suicide attacks, car bombs and targeted killings

(…)

Source: BBC research, 23 August - 21 November 2017 I0I0B

Het rekrutering via een madrassa is ook een gewoonte voor Taliban :

HOW DOES TALIBAN RECRUIT?

There is relative consensus on how recruitment to the armed forces takes place; mainly through

established traditional networks and organised activities related to religious institutions. The Taliban's

Code of Conduct, Layha (Clark 2011), contains several provisions that deal with different forms of

invitation,4 and provisions on how cadres should behave to engage and create sympathy. One of the

specialist committees under the Quetta Shura is responsible for recruitment.

In addition, Taliban makes personal and direct attempts to convince people to support the movement’s

ideology and worldview. Much of this activity is conducted through religions networks. This may be in the

mosque in connection with Friday prayers, or other local events or arenas (conversation with local think

tank, April 2016). A large apparatus of political agents and facilitators work with recruitment in mosques

and madrassas, often in Pakistan (conversation with Giustozzi in Oslo, November 2015), but there are

also a number of reports of madrassas as a central recruitment arena in Afghanistan (EASO 2016,

page 17).

Afghans in Pakistan have been under severe pressure in the last few years. Refugee camps have

traditionally been an important arena for recruitment to the Taliban. Many of the camps have been

closed in recent years. Both registered and unregistered Afghans feel less welcome than before, both by

the people and the authorities. More than 600,000 Afghans returned to Afghanistan during the last half

of 2016 (email from diplomatic source, 8 February 2017). Landinfo is not familiar with sources who can

highlight whether this has affected the Taliban recruitment pattern in Pakistan, or to what extent people

who have returned to Afghanistan join the Taliban or other militant insurgent groups.

Ten tweede wil verzoekende partij benadrukken dat hem nooit, gedurende het heel gehoor, werd

gevraagd over de waarschuwingen en maatregelen genomen door de Taliban om de leerlingen te

overtuigen te zwijgen. In de bestreden beslissing verwijst tegenpartij naar pagina 8 van het gehoor om

vast te stellen dat "op de waarschuwing na dat de leerlingen niet mochten vertellen wat er gebeurt in de

madrassa werden er geen maatregelen genomen om de betrokkenheid van de Madrassa bij de taliban

geheim te houden (CGVS, p. 8)". Nochtans, bij het doorlezen van de nota's van het persoonlijk

onderhoud kan nergens worden gevonden dat tegenpartij vragen heeft gesteld over de maatregelen dat

door de leerkrachten werden genomen, het is altijd verzoekende partij dat heeft gezegd dat ze "thuis

niets mochten zeggen". Op pagina 8 vindt men geen bewijs dat er geen maatregelen door de

leerkrachten werden genomen om hun leer geheim te houden daar de vraag nooit aan verzoekende

partij werd gesteld:

(…)

(CGVS, p.8)

Daar verwerende partij de ongeloofwaardigheid van de jihadistische propaganda binnen de madrassa

stoelde op het feit dat er geen druksmaatregelen werden genomen tegenover de leerlingen, onderwerp

dat nooit aan bod is gekomen gedurende het gehoor, moet worden vastgesteld dat tegenpartij zijn

zorgvuldigheidsverplichtingen schendt. De jihadistische propaganda binnen de Madrassa is

geloofwaardig daar de leerkrachten druk hebben geuit op de leerlingen om niets thuis te vertellen.

Ten laatste wil verzoekende partij benadrukken dat zijn jonge leeftijd en immaturiteit zijn afwezigheid

van reactie tegenover de filmpjes die hem werd getoond uitlegt. Zoals verzoekende op het gehoor heeft

uitgelegd was het "leuk" om naar gevechten, wapens, oorlog te kijken, wat een normale interesse is voor

jongens van zijn leeftijd :

Wat vond je van die video's die je te zien kreeg?

Ik was blij

Waarom was je blij?

Ik vond het leuk omdat er gevochten wordt een soort actiefilm. Ze zeiden je mag niets zeggen over de

films thuis.

Je zag talibs die politieagenten en soldaten aanvielen, je leraren zeiden dat zijn talibs die het goede, het

juiste doen. Wat vond je daar van?

Voor mij was het niet belangrijk wat er gezegd werd, ik vond het leuk om de video's te zien er werd

geschoten, gevochten, de jongens vonden het leuk, ik mocht het niet vertellen thuis.

(CGVS, p. 8)
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Dat de verleden problemen van zijn familie hem niet heeft doen reageren voor de filmpjes is begrijpelijk

daar verzoeker jong was toen zijn vader vermoord werd en toen zijn broer uit Afghanistan heeft

gevlucht:

Wat is er met je vader gebeurd?

Mijn moeder heeft me verteld dat vader gedood werd door de taliban, ik herinner het me niet het is lang

geleden.

Wat is er met je broer gebeurd?

Mijn moeder zei dat mijn broer problemen had en hem daardoor naar hert buitenland heeft gestuurd.

(CGVS, p. 8)

Dat verzoeker niets meer weet over wat precies aas zijn vader en broer is gebeurd is niet verbazend

daar men niet kan verwachten van een Afghaanse familie een openlijk dialoog te houden met de

kinderen over de problemen die ze meemaken omdat de gewoontes de kinderen uitsluiten van

dergelijke problemen.

Het is ten onrechte dat verwerende partij van mening is dat verzoeker geen parallellen heeft gemaakt

met zijn eigen familiegeschiedenis omdat hij onmiddellijk na een filmpje die een onthoofding toonde het

aan zijn moeder heeft verteld.

Dat het 6 maanden heeft geduurd vooraleer een jonge tiener omringd door andere jonge tieners die de

filmpjes plezant en leuk vonden omdat het over gevechten gingen en dat hij niet onmiddellijk het belang,

de ernst en de concrete implicaties van dergelijke propaganda heeft gezien is niet ongeloofwaardig noch

onmogelijk.

Verwerende partij oordeelt de reactie van verzoeker en vergelijkt deze met wat een volwassene had

moeten doen in plaats van zich in het hoofd van een jonge van 13 jaar te plaatsen.

Met een adequate en juiste analyse van verzoeker's relaas komt de geloofwaardigheid van zijn studies

in een jihadistiche madrassa recht.

- Situatie na stopzetting van studies aan de Madrassa

Tegenpartij vindt "verwonderlijk" dat verzoeker na het stopzetten van zijn studies nog buiten kwam.

Dergelijke analyse van verzoekers verklaringen is niet correct.

Verzoeker mocht "buiten gaan" vooraleer zijn broer ontsnapte. Het wil niet zeggen dat verzoeker door

de hele regio wandelde zonder enig risico. Geen vragen werden hem gesteld over de

veiligheidsmaatregelen die hij nam of over wat hij bedoelde met "buiten gaan":

Drie maanden voor je vertrek ben je gestopt met naar de madrassa gaan, wat heb je gedaan in die

periode?

Ik was de hele tijd thuis, zeker naar de verdwijning van mijn broer. Ik mocht niet meer naar buiten gaan.

Waarom mocht je niet naar buiten gaan voor de verdwijning van je broer?

Ik mocht wel naar buiten gaan voordien.

Weet je ongeveer hoeveel tijd voor je vertrek uit Afgh je broer verdween?

Ik was ongeveer 3-4 weken al gestopt met de madrassa toen mijn broer is verdwenen.

Je vertelde dat de mensen van de madrassa bij je thuis zijn langs geweest, kan je me daar iets meer

over vertellen?

De qari van de madrassa is verschillende keren gekomen. Hij zei tegen moeder dat ze mij naar de

madrassa moesten sturen anders zou het slecht zijn voor mij dan leer ik niets. Moeder zei dat ik heel

erg ziek was ik kon niet naar madrassa komen.

(CGVS, p. 9)

Toen de Qari van de madrassa naar hun thuis kwam verborg verzoekers zich steeds.

Aangezien de Taliban aanwezig zijn in de regio van verzoeker is het niet duidelijk voor hem welke

concrete beschermingsmaatregelen zijn familie had kunnen nemen. Verzoeker is gevlucht van

Afghanistan en dit was het enige dat hij kon doen op de leeftijd van 13jaar.

- Informatie over situatie van familie in Afghanistan
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Tegenpartij verwijt aan verzoeker zijn onwetendheid over de situatie van zijn familie in Afghanistan na

zijn vertrek.

Ten eerste moet er worden benadrukt dat gedurende één jaar verzoeker op weg was naar België en

heeft zelf heel wat meegemaakt. Dat zijn moeder of oom hem met hun problemen niet wou lastig vallen

of deze optellen met deze die verzoeker zelf moest oplossen is normaal voor een ongeruste en

beschermende familie.

Dat zijn familie nu ook niets verteld is een "gewoonte" in Afghanistan en voortvloeit uit de werking en

dialoog dat traditioneel geld in families : kinderen worden niet bemoeid met de problemen van de

ouderen.

De meerderjarige broer van verzoeker heeft zelf geen informatie over de situatie van zijn oom en

moeder en familie in Afghanistan daar zij ze niet willen ontrusten en hen niets willen vertellen. H. K. (…)

kan erover getuigen.

De afwezigheid van informatie over verzoekers familie is geen desinteresse in het welzijn van zijn

familie daar verzoeker steeds contact heeft met hen. Dat men niet over "de problemen" spreken is een

cultureel gewoonte waarvan Uw Raad meerdere ervaringen heeft kunnen doen.

- Verdwijning van oudere broer

Tegenpartij maakt "bedenkingen" bij de verdwijning van verzoekers broer.

Verzoeker benadrukt dat de woord "buren" een vage term is die niet kan worden genomen als de

"buren" zoals in Europa, namelijk de mensen die naast elkaar wonen. Zijn broer heeft willen zeggen dat

men "buren" of zijn "entourage" die in nood is moet helpen.

De oudere broer van verzoeker leeft in zijn regio maar zijn situatie kan niet vergeleken worden met die

van verzoeker daar hij ouder is en niet naar de madrassa is geweest :

Weet je waarom jij bent weggaan uit afgh en sukrullah is gebleven?

Sukrullah zei dat hij ouder is dan mij en zijn plan kon trekken en ik moest vertrekken omdat ik te jong

was.

Sukrullah werkt hij In afgh?

Ja samen met mijn oom.

Loopt hij dan ook niet gevaar om ontvoerd te worden?

Ja, maar ik ging naar de madrassa, daarom moest ik vertrekken, hij loopt ook gevaar, iedereen loopt

gevaar in Afgh, moeder was ook bang voor de rest van de familie.

(CGVS,p. 11)

2.2.1.3 Aannemelijke vrezen van verzoeker

Er is bijgevolg geen twijfel dat verzoeker weggelopen is van een jihadistische madrassa, dat de Taliban

hem meerdere keren zijn komen halen, dat verzoekers broer is verdwenen en dat verzoeker vreest

problemen te hebben met de leerkrachten/taliban van de Madrassa en ontvoerd te zijn zoals zijn oudere

broer en zoals meerdere mensen in de regio door de Taliban.

De ongeloofwaardigheden, tegenstrijdigheden of "verbazende" verklaringen die door tegenpartij zijn

verweten werden uitgelegd en rechtgezet.”

Vervolgens betoogt verzoeker het volgende inzake zijn nood aan subsidiaire bescherming:

“Zonder verzoekers regio van herkomst, namelijk Nangarhar, in vraag te stellen, en zelfs erkennen dat

asielzoekers uit deze regio de subsidiaire beschermingsstauts krijgen, is tegenpartij van oordeel dat

verzoeker niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Dit besluit rust echter op een partiële en selectieve lezing van de objectieve gegevens aangaande deze

regio. Verwerende partij stoelt zijn besluit op gedateerde informatie, namelijk een rapport van de

UNHCR van 2016 of een rapport EASO van december 2017 alhoewel een nieuwe rapport EASO is

verschenen in mei 2018. Omdat het geweld begin 2018 is toegenomen hat verwerende partij zijn
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informatie moeten actualiseren en namelijk een recente rapport van EASO gebruiken om de situatie in

de provincie Nangarhar en in Afghanistan te evalueren.

Uit recente informatie kan er nochtans worden afgeleid dat het geweld in Afghanistan in 2018 heeft

gestijgd :

"UNAMA has released its mid-year assessment of the harm done to civilians in the Afghan conflict. It

found that more civilians were killed in the first six months of 2018 than in any year since 2009 when

UNAMA started systematic monitoring. This was despite the Eid ul-Fitr ceasefire, which ail parties to co-

director Kate Clark, were Nangrahar province becoming almost as bloody as Kabul and an increased

targeting of schools." (stuk 4)

"UNOCHA considered Nangarhar as one of the 'most conflict affected' provinces (1090). In a UNOCHA

map depicting 'conflict severity' in 2017, combining three indicators - security incidents, civilian

casualties, and conflict-induced displacement - UNOCHA places the districts in the south and the centre

of the province in the highest category of severity (Achin, Deh Bala, Pachieragam, Khogiyani, and

Chaparhar). Hisarak, Surkhrod, Kot, Shinwar, Muhmand Dara and Lalpur were in the category below the

highest. Sherzad, Rodat, Batikot Behsud and Jalalabad were in the middle category, and ail other

districts in the lower two categories (1091). UNOCHA considered Nangarhar as one of the four

provinces where persons exhibiting 'very high protection concerns' are located, defined as having a high

number of: 'new IDPs, natural disaster affected people, returnees, refugees and vulnerable members of

the host community', as well as ‘non-displaced conflict affected people'. These are people living in close

proximity (1 km) to explosive hazards resulting from conflict (1092)" (stuk 6)

Tegenpartij stelt vast dat de provincie Nangarhar tot de oostelijke region van Afghanisan behoort, waar

het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan zich situeert (beslissing, p. 4).

Taliban presence in Afghanistan by district

Labelled cities have also experienced deadly suicide attacks, car bombs and targeted killings

(…)

(Stuk 3)

Verwerende partij stelt vast dat het geweld in de districten van Jalalabad, Behsud en Surkhrod

gelijklopend zijn en toegeschreven worden aan de Taliban of ISPK. Het gebruikte geweld zorgt ervoor

dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden.

Een recent rapport van UMAMA benadrukt dat : "Civilians in the provinces of Kabul, Nangarhar, Faryab,

Helmand and Kandahar were the most likely to be killed or injured in the war" (stuk 4).

Verwerende partij beweert dat het geweld voornamelijk gericht is tegen overheidspersoneel of high-

profile. Het recent rapport van UMAMA stelt ook vast dat scholen een doelwit zijn van het geweld :

"UNAMA also noted an "emerging trend" of insurgents attacking and threatening schools as a response

to operations by pro-government forces. In Nangrahar, ISKP targeted education facilities in retaliation for

air strikes; UNAMA recorded 13 incidents in June, including the targeting of schools and education

officials and a complex attack on the provincial education offices in Jalalabad which killed six civilians

and injured 17 others. In March in Charkh district in Logar province, 29 schools were also forcibly closed

by the Taleban after the house of one of their commanders was targeted by pro-government forces."

Aangezien de leeftijd van verzoeker en zijn "leerling" profiel is het mogelijk dat hij in het geweld daardoor

betrokken wordt.

Verzoeker onderlijnt wel degelijk afkomstig te zijn uit een provincie waar sprake is van willekeur geweld.

Tegenpartij analyseert de veiligheidssituatie van het district Surkhrod. Verzoekende partij betwist deze

bepaling als "regio van afkomst" daar verzoeker afkomstig is van Tutu, district Sherzad, provincie

Nangarhar.

2.2.2.1 Surkhrod

Tegenpartij is van oordeel dat er in de district Surkhrod geen situatie van "open combat" of van hevige

voortdurende on ononderbroken gevechten bestaat.

Verzoekende partij sluit zich niet aan tot deze besluit.
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Uit objectieve informatie wordt er vastgesteld dat :

- Onveiligheid de laatste jaren heeft toegenomen door de aanwezigheid van de Taliban :

« Surkh Road residents, from Nangarhar province, have voiced their concern over growing insecurity in

their once safe district, saying Taliban activity has increased dramatically in the past two years. »(stuk 5)

- Surkhrod wordt in de tweede categorie geplaatst van de gevaarlijke districten in de provincie

Nangarhar :

"UNOCHA places the districts in the south and the centre of the province in the highest category of

severity (Achin, Deh Bala, Pachieragam, Khogiyani, and Chaparhar). Hisarak, Surkhrod, Kot, Shinwar,

Muhmand Dara and Lalpur were in the category below the highest "(stuk 6)

- Jelalabad kent veel aanvallen en doden :

"During the research period from 1 March 2017 to 31 January 2018, 98 security incidents took place in

the city of Jalalabad and in the district of the same name. More than half of these incidents involved the

use of IEDs, landmines and other explosives. The region of Jalalabad is confronted with an increased

number of (targeted) murders and with a rising criminality. Most attacks are attributed to the Taliban or

ISKP. Although the violence in the city of Jalalabad is mainly aimed at specific profiles - military and

civilian targets - there are also regularly civilian casualties. Suicide or complex attacks may cause

civilian casualties as collateral damage. The increased number of murders and higher crime levels

create a growing feeling of insecurity in Jalalabad. The Afghan security services are often powerless in

face of major attacks" (stuk 6)

Het CGVS stelt vast dat de stad niet zo gevaarlijk is. Ze hebben dus een onjuiste lezingen van het

rapport van Cedoca.

De aanslagen, zelfs als ze de burger niet viseren, treffen bijna altijd de burgers. Ze zijn dus slachtoffers

van het geweld.

Het CGVS heeft een onjuiste lezingen van de internationale rapporten van de toestand in Afghanistan

en in de provincie Nangharhar, district Surkhrod gedaan. Het CGVS toont daardoor aan een gebrek aan

serieuze en grondige analyse van de toestand in Afghanistan en in de provincie Nangarhar

2.2.2.2 Tutu – Sherzad

De broer van verzoeker heeft de subsidiaire beschermingsstatus gekregen in 2012. Het CGVS was van

oordeel dat :

Uit een grondige analyse van de actuele situatie in uw regio blijkt evenwel dat er in het district Sherzad

van de provincie Nangarhar een reëel risico bestaat van ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict (art 48/4§2 c van de gecoördineerde Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit

Sherzad (Nangarhar), uw positie en situatie in de regio, uw hoedanigheid van burger en het tekort aan

bescherming en het ontbreken van een reëel binnenlands vluchtalternatief geloofwaafdig worden

geacht, wordt u rekening houdend met de actuele situatie in Sherzad (Nangarhar) de status van

subsidiaire bescherming toegekend.

(stuk 7)

Aangezien verwerende partij toegeeft dat de situatie in Afghanistan is verergerd sinds 2013 en nog

meer in 2015, dat internationale studies en rapporten vaststellen dat het jaar 2018 een toeneming heeft

gekend van het geweld en het aantal doden, dat de district Surkhrod "gevaarlijker" is dan het district

Sherzad volgens het classment van UNOCHA (stuk 4), moet de subsidiaire bescherming worden

toegekend aan verzoeker.

In ondergeschikte orde, aangezien verzoeker afkomstig is van het district Sherzad, had tegenpartij de

veiligheidssituatie van het district Sherzad moeten oordelen, wat er in casu niet werd gedaan.”

Ten slotte gaat verzoeker in op de definiëring van het begrip vluchteling door artikel 1 van het Verdrag

van Genève en op de invulling daarvan door artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet om te besluiten dat

uit zijn asielrelaas blijkt dat hij aan de voorwaarden lijkt te voldoen. Verzoeker meent tevens dat er, als

hem de vluchtelingenstatus niet zou worden toegekend, moet worden vastgesteld dat hij voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij wijst erop dat er heel veel risico’s zijn dat hij

erge problemen en schending van fundamentele rechten ondergaat als hij naar Afghanistan moet

terugkeren en dat er in Afghanistan ook een intern gewapend conflict is.
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2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- een studie van de BBC van 31 januari 2018 over de aanwezigheid van de taliban in Afghanistan;

- het rapport “UNAMA Mid-Year Report on Civilian Casualties: Highest number of deaths on record” van

UNAMA van 15 juli 2018;

- de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018;

- het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van mei 2018, p. 111-

118;

- een beslissing van de commissaris-generaal van 21 november 2012 tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.2.2. Op 10 september 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid,

van de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een

aanvullende nota bij samen met het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van mei 2018, p. 1-24 en 111-118, en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and

common analysis” van EASO van juni 2018, p. 71-77 en 87.

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 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) 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

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

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

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

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

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

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

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

materiële voorwaarden 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 voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/5, 48/6

en 48/7 van de Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij

deze bepalingen geschonden acht.

2.3.3.2. 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.

2.3.3.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

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
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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 (A) er aan zijn asielmotieven geen geloof kan

worden gehecht nu (i) hij het niet aannemelijk maakt dat hij naar de madrassa gestuurd werd, (ii) er

geen geloof kan worden gehecht aan zijn bewering dat hij in de madrassa van Khairabad op

regelmatige basis met jihadistische propaganda in aanraking kwam, (iii) het mag verbazen dat hij

slechts na zes maanden zijn moeder inlichtte over de filmische vorming, (iv) het verwonderlijk is dat hij

na de stopzetting van zijn studies aan de madrassa en voor de verdwijning van zijn broer toch nog

buiten kwam, (v) het merkwaardig is dat hij geen idee heeft of zijn familie nog problemen heeft gekend

na zijn vertrek uit Afghanistan, (vi) het zeer vreemd is dat hij bij zijn eerste interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) geen vrees voor de leerkrachten van de madrassa of voor de taliban

opwierp, (vii) zijn uiterst vage verklaringen over de ontvoeringen door de taliban vragen doen rijzen bij

de geloofwaardigheid van de door hem opgeworpen vrees, en (viii) er meerdere bedenkingen moeten

worden gemaakt bij de verdwijning van zijn broer die hij kadert binnen de ontvoeringen door de taliban,

en omdat (B) er actueel voor burgers in Surkhrod geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. 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 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 middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

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 vaststelt dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij naar de madrassa gestuurd werd waar hij in aanraking kwam met

jihadistische propaganda. In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt gemotiveerd:

“U verklaart dat u eerst studeerde aan de moskee nabij uw huis. Deze studie werd al na vier à vijf

maanden afgebroken toen uw oom u aan de madrassa van Khairabad inschreef (CGVS p.4). Het mag

verbazen dat u als ongeveer dertienjarige voor het eerst Koranstudies aanvatte terwijl de meeste

leerlingen op negen- of tienjarige leeftijd beginnen (CGVS p.4,5). Uw late leeftijd is vooral verwonderlijk

gezien het belang dat uw oom klaarblijkelijk aan deze religieuze vorming hechtte. Na enkele maanden

besluit hij immers dat u de moskee nabij uw huis beter kon inruilen voor de madrassa van Khairabad.

Deze overstap diende u te maken omdat u in de madrassa naast Koranlessen ook religieuze lessen zou

krijgen (CGVS p.5). Nochtans verklaart u dat u in de madrassa pas een andere vorming zou krijgen als

u de Koran helemaal geleerd had (CGVS p.7). Waarom u dan de overstap naar de madrassa moest

maken terwijl uw drie broers enkel aan de moskee studeerden blijft dan ook onduidelijk (CGVS p.8).

Bovendien kan u ook de keuze van uw oom voor de madrassa van Khairabad niet verklaren. Terwijl

deze madrassa ver van uw huis ligt, is er een andere madrassa dichterbij gelegen (CGVS p.5). Op de

vraag waarom uw oom deze madrassa in Khairabad voor u uitkoos kan u slechts opperen dat hij

misschien goede dingen over deze madrassa hoorde van andere mensen (CGVS p.5). Als minderjarige
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was u niet betrokken bij de beslissingen die uw oom en uw moeder voor uw toekomst maakten. Wel zou

u een gezonde interesse mogen hebben in de plotse ingrijpende beslissingen die uw oom voor uw

dagelijks leven maakte. Dat uit uw verklaringen blijkt dat u nog niet eens stilgestaan heeft bij de

beslissingen van uw oom schaadt het geloof in uw studieloopbaan aan de madrassa van Khairabad.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven, die steun vinden in het administratief dossier en pertinent

zijn, te weerleggen. Door te wijzen op de familiale en sociale context in Afghanistan, en meer in het

bijzonder op de omstandigheid dat zijn oom na de dood van zijn vader verantwoordelijk werd voor zijn

familie en zonder zijn advies besloot om hem naar de madrassa van Khairabad te sturen, beperkt hij

zich tot de loutere herhaling van zijn verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (hierna: CGVS). Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om

de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari

2006, nr. 153.278). Verzoeker stelt wat dit betreft nog dat kinderen niet altijd naar de dichtste school

gaan, maar dat er rekening wordt gehouden met de reputatie, de leerkrachten en de faciliteiten, doch hij

brengt geen enkele informatie bij waaruit zou blijken dat de madrassa van Khairabad op deze vlakken

beter scoort dan de andere, meer dichtbij gelegen madrassa’s. Ook met de loutere bewering dat zijn

situatie niet te vergelijken is met die van zijn broers daar hij de jongste is en de broers onder toezicht

waren van hun overleden vader, slaagt verzoeker er niet in de motieven van de bestreden beslissing in

een ander daglicht te stellen. Zo heeft verzoeker na het overlijden van zijn vader ook eerst gestudeerd

aan de moskee nabij zijn huis en maakte hij daarna pas de overstap naar de madrassa. Er wordt niet

ingezien waarom zijn broers dit dan niet konden doen. De verklaring (post factum) dat zij onder toezicht

stonden van hun overleden vader biedt hiertoe geen opheldering. Een overleden vader kan immers

moeilijk toezicht houden en zo dit toch mogelijk zou zijn, dan nog wordt niet ingezien – en verzoeker

verduidelijkt niet – waarom dit toezicht zich beperkte tot de oudere broers van verzoeker en niet

evenzeer tot verzoeker zelf. Ook door te stellen dat het niet onmogelijk is om op dertienjarige leeftijd

Koranstudies aan te vatten, slaagt verzoeker er niet in de motieven van de bestreden beslissing in

concreto te weerleggen of te ontkrachten. Dit verklaart immers nog steeds niet waarom verzoekers oom,

die volgens verzoekers verklaringen veel belang hechtte aan een religieuze vorming en bij wie

verzoeker op deze leeftijd reeds gedurende een lange tijd verbleef, zo laat pas de beslissing nam om

verzoeker naar de madrassa van Khairabad te laten gaan. Nu verzoeker geen enkel begin van bewijs

neerlegt van zijn studies aan de madrassa van Khairabad, komt het hem toe dit aannemelijk te maken

aan de hand van geloofwaardige verklaringen. Uit het voorgaande blijkt dat hij hierin niet is geslaagd.

De Raad hecht verder – net als de commissaris-generaal – evenmin geloof aan verzoekers bewering

dat hij in de madrassa van Khairabad op regelmatige basis met jihadistische propaganda in aanraking

kwam. In de bestreden beslissing worden hiervoor de volgende pertinente redenen aangehaald:

“U vertelt dat de leerkrachten van de madrassa elke donderdag aan de hand van filmfragmenten de

strijd van de taliban tegen de Afghaanse en Amerikaanse troepen verheerlijkten. Deze openlijke steun

aan en rekruteringspraktijken voor de taliban gebeurden vanaf de eerste donderdag die u aan de

madrassa doorbracht. Op de waarschuwing na dat de leerlingen niet mochten vertellen wat er gebeurt in

de madrassa werden er geen maatregelen genomen om de betrokkenheid van de madrassa bij de

taliban geheim te houden (CGVS p.8). Er werd, gezien de eerdere negatieve ervaringen van uw familie

met de taliban, geen ideologische selectie van de studenten gemaakt (CGVS p.8). De indoctrinatie werd

niet geleidelijk aan opgevoerd of sluiks doorgegeven, aangezien u reeds de eerste donderdag de

opnames voorgeschoteld kreeg en ze zonder omwegen de taliban ophemelden (CGVS p.7). De

leerlingen werden niet van het thuisfront of andere invloeden afgeschermd, aangezien u dagelijks naar

de madrassa pendelde en er werd niet gekeken naar de invloed van de taliban over de woonplaats van

de leerling gezien u in het districtscentrum woonde (CGVS p.5,7). Dat een talibanmadrassa op

vijfenveertig minuten fietsen van het districtscentrum zo openlijk kleur bekent en op een waarschuwing

aan zestig tot zeventig kinderen en tieners na geen maatregelen nam om hun rol in de strijd van de

taliban tegen de overheid en internationale troepen geheim te houden is allesbehalve geloofwaardig

(CGVS p.5,7,9). Uw verklaring dat het sowieso niet in uw aard ligt om veel te vertellen is een

persoonseigen kenmerk die zeker niet voor iedereen opgaat en derhalve niet als verklaring weerhouden

kan worden (CGVS p.12).

Ondanks uw eerder zwijgzame aard mag het toch verbazen dat u slechts na zes maanden uw moeder

over de filmische vorming inlichtte. Een video over een hoofding bracht u van uw melk en aan het praten

tegen uw moeder (CGVS p.3,8). U als dertienjarige had zich bij de verheerlijking van de taliban vragen

kunnen stellen gezien de voorgeschiedenis van uw familie met de taliban. Uw vader werd immers door

de taliban om het leven gebracht (CGVS p.8). Met deze persoonlijke pijnlijke gebeurtenis door toedoen

van de taliban in het achterhoofd is het zeer merkwaardig dat de video’s van talibs die mensen

vermoorden en daarbij door uw leraren geprezen werden slechts blijheid en geen begin van vragen bij u
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opwekten (CGVS p.8). Dat u het toen niet goed besefte zoals u zegt valt moeilijk te bevatten. Zelfs een

dertienjarige zouden de overduidelijke parallellen tussen de opnames en de eigen familiegeschiedenis

niet mogen zijn ontgaan en u minstens moeten aangezet hebben om de kwestie bij uw moeder, oom of

oudere broers ter sprake te brengen (CGVS p.12).”

Door er op te wijzen dat de taliban in Khairabad aanwezig zijn en dat rekrutering via een madrassa ook

een gewoonte is voor de taliban, maakt verzoeker nog niet aannemelijk dat een talibanmadrassa op

vijfenveertig minuten fietsen van het districtscentrum – waar de taliban enkel ’s nachts kwamen (zie

adm. doss., stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5) – zo openlijk kleur bekent en nauwelijks

maatregelen nam om hun rol in de strijd van de taliban tegen de overheid en internationale troepen

geheim te houden. Voorts voert verzoeker aan dat hem nooit gevraagd werd over de maatregelen die

door de leerkrachten van de madrassa werden genomen en dat in de nota’s van het persoonlijk

onderhoud geen bewijs kan worden teruggevonden van de stelling in de bestreden beslissing dat er

geen maatregelen door de leerkrachten werden genomen om hun leer geheim te houden. Hij laat

evenwel na in het verzoekschrift in concreto toe te lichten welke maatregelen dan wel werden genomen

om de rol van de madrassa in de strijd van de taliban tegen de overheid en de internationale troepen

geheim te houden. Aldus toont verzoeker niet aan dat de vaststelling in de bestreden beslissing dat er

“(o)p de waarschuwing na dat de leerlingen niet mochten vertellen wat er gebeurt in de madrassa (…)

geen maatregelen (werden) genomen om de betrokkenheid van de madrassa bij de taliban geheim te

houden” feitelijk onjuist is.

Waar verzoeker zijn jonge leeftijd en immaturiteit inroept ter verklaring van zijn gebrek aan reactie

tegenover de filmpjes die hem werden getoond, beperkt hij zich tot een loutere negatie van wat in de

bestreden beslissing wordt vastgesteld. Ook de Raad is evenwel van oordeel dat het, gezien de

voorgeschiedenis van verzoeker, wiens vader door de taliban vermoord zou zijn, weinig aannemelijk is

dat verzoeker zich geen vragen stelde bij de verheerlijking van de taliban en dat de video’s die hij te zien

kreeg van talibs die mensen vermoorden bij hem slechts blijheid opwekten. Dat verzoeker nog jong was

toen zijn vader vermoord werd, doet hieraan geen afbreuk, temeer nu hij op dat ogenblik niet dermate

jong geweest kan zijn dat hij hiervan niets zou hebben gemerkt. In de bestreden beslissing wordt

overigens zeer duidelijk gesteld dat de overduidelijke parallellen tussen de opnames en de eigen

familiegeschiedenis “(z)elfs een dertienjarige” niet zouden mogen zijn ontgaan en verzoeker minstens

moeten hebben aangezet om de kwestie bij zijn moeder, oom of oudere broers ter sprake te brengen.

Verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat de commissaris-generaal zijn reactie vergelijkt met

wat een volwassene had moeten doen. Dat verzoeker pas na zes maanden zijn moeder inlichtte over de

filmpjes die hij in de madrassa bekeek, is gezien zijn familiegeschiedenis dan ook niet geloofwaardig.

Waar verzoeker nog stelt dat men, gezien de gewoontes, van een Afghaanse familie niet kan

verwachten dat ze openlijk in dialoog treedt met de kinderen, beperkt hij zich tot een loutere bewering

die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Verzoeker beperkt zich tot

het vergoelijken van zijn (late) reactie, doch slaagt er niet in de vaststellingen in de bestreden beslissing

in een ander daglicht te stellen.

De Raad acht het ook weinig geloofwaardig dat verzoeker na de stopzetting van zijn studies aan de

madrassa en voor de verdwijning van zijn broer toch nog buitenkwam. Dat hij het huis mocht verlaten

doet immers het excuus waarmee zijn moeder de dreiging van de taliban wilde afwenden, met name dat

verzoeker zwaar ziek was en daardoor geen les meer kon volgen aan de madrassa (adm. doss., stuk 6,

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9), gemakkelijk wankelen. Verzoeker voert aan dat hem geen

vragen werden gesteld over de veiligheidsmaatregelen die hij nam, doch gaat eraan voorbij dat hem wel

degelijk werd gevraagd of zijn familie maatregelen nam om zichzelf te beschermen tegen de taliban of

tegen de mensen van de madrassa en dat hij op deze vraag ontkennend antwoordde (adm. doss.,

stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Indien verzoeker maatregelen nam, dan had hij

deze wel degelijk kunnen benoemen en toelichten. Verzoeker geeft thans in het verzoekschrift

overigens toe dat het voor hem niet duidelijk is welke veiligheidsmaatregelen zijn familie had kunnen

nemen, zodat de vraag kan worden gesteld of verzoeker hierover wel meer uitvoerig diende te worden

bevraagd. Voorts licht verzoeker ook thans in het verzoekschrift niet toe wat hij bedoeld zou hebben met

“buiten gaan”.

Ook de omstandigheid dat verzoeker geen idee heeft of zijn familie nog problemen heeft gekend na zijn

vertrek uit Afghanistan doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen over zijn problemen

met de taliban en de leraren van de madrassa. Verzoeker geeft hiervoor als reden op dat praten over de

problemen niet goed is en dat hij “hier” niet over de taliban wil praten (adm. doss., stuk 6, Notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 10). Hoewel het begrijpelijk is dat verzoeker niet graag zou willen praten
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over pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden, meent de Raad dat van hem – een vijftienjarige met een

meerderjarige broer in België – toch een oprechte interesse in het welzijn van zijn familie kan worden

verwacht. Dat verzoeker gedurende één jaar onderweg is geweest naar België en zelf “heel wat” zou

hebben meegemaakt, doet hieraan geen afbreuk. Voor zover verzoeker er op wijst dat het normaal is

voor een ongeruste en beschermende familie om hem niet lastig te vallen met hun problemen en dat het

een “gewoonte” is in Afghanistan dat kinderen zich niet mogen moeien met de problemen van de

ouderen en dat ook zijn meerderjarige broer geen informatie heeft over de situatie van zijn oom en

moeder in Afghanistan, beperkt hij zich tot het poneren van loutere beweringen die niet in concreto

worden gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs.

Daarnaast wordt de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen nog verder ondermijnd door een

opmerkelijke tegenstrijdigheid tussen zijn verklaringen bij de DVZ en zijn verklaringen bij het CGVS. Zo

verklaarde verzoeker bij de DVZ dat ze hem op de madrassa leerden hoe hij een pistool moest

gebruiken (adm. doss., stuk 13, Vragenlijst, p. 2, vraag nr. 3.5), terwijl hij vervolgens op het CGVS

ontkennend antwoordde op de vraag of er hem in de madrassa ooit getoond werd hoe hij moest vechten

of hoe hij een wapen moest gebruiken (adm. doss., stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud,

p. 10). Verzoeker benadrukt dat hij onmiddellijk zijn verklaring heeft verduidelijkt en heeft uitgelegd dat

het telkens op video’s was dat ze hem toonden hoe een wapen moest worden gebruikt. Deze verklaring

valt evenwel nog steeds moeilijk te verzoenen met zijn uitleg op de DVZ dat ze hem op de madrassa

leerden hoe hij een pistool moest gebruiken. In tegenstelling tot wat verzoeker in het verzoekschrift

voorhoudt, werd hem op het CGVS niet louter gevraagd of hij had leren vechten met een pistool, maar

werd hem tevens gevraagd of er hem ooit werd getoond hoe je een wapen moet gebruiken (adm. doss.,

stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Aldus slaagt verzoeker er niet in om de in de

bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheid tussen zijn opeenvolgende verklaringen in concreto

te weerleggen.

Voorts doet ook de omstandigheid dat verzoeker bij zijn eerste interview bij de DVZ zijn vrees voor de

leerkrachten van de madrassa of voor de taliban niet ter sprake bracht weinig goed aan de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Wanneer hij direct na zijn aankomst in België gevraagd werd

naar de redenen van zijn komst naar België antwoordde verzoeker namelijk enkel dat zijn broer

ontvoerd werd door onbekenden en dat zijn oom vreesde dat verzoeker hetzelfde zou overkomen (adm.

doss., stuk 14, Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling). Verzoeker tracht deze omissie te

verschonen door te wijzen op zijn minderjarigheid en op de omstandigheid dat hij na zijn vertrek uit

Afghanistan gedurende ongeveer een jaar gereisd heeft doorheen Azië en Europa, doch hij slaagt er

allerminst in te overtuigen. Ook van een minderjarige verzoeker om internationale bescherming mag

immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek op

correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding

vormden van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Aangezien verwacht kan worden dat de

door hem aangehaalde gebeurtenissen in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid

voorgedaan hebben, kan verzoeker zich ook niet verschuilen achter het tijdsverloop na zijn vlucht uit

Afghanistan. Ook de omstandigheid dat hem gevraagd werd om zijn relaas kort en bondig weer te

geven belet verzoeker niet dat hij minstens de kernaspecten van zijn relaas hierin weergeeft. De

vaststelling dat verzoeker op de DVZ de kern van en uiterst essentiële informatie met betrekking tot zijn

relaas volledig onvermeld liet, ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid hiervan. Daarbij

komt dat verzoeker bij het eerste interview op de DVZ niet aangaf een ontvoering door de taliban, doch

wel door “onbekenden” te vrezen (adm. doss., stuk 14, Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling).

Waar verzoeker nog benadrukt dat de commissaris-generaal onevenredig veel gewicht geeft aan zijn

verklaringen bij de DVZ, wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als een

geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten dat er geen geloof kan worden

gehecht aan het door verzoeker aangehaalde asielrelaas.

Bovendien doen ook verzoekers uiterst vage verklaringen over de ontvoeringen door de taliban vragen

rijzen bij de geloofwaardigheid van de door hem opgeworpen vrees. In de bestreden beslissing wordt dit

als volgt toegelicht:

“U vertelt dat veel mensen van uw regio door de taliban ontvoerd werden. Uw moeder was bang dat u

ontvoerd zou worden en door de taliban zou gevraagd worden om uzelf op te blazen (CGVS p.10).

Gevraagd om wat meer over deze ontvoeringen te vertellen stelt u dat mensen van uw dorp ineens

verdwenen (CGVS p.10). Hoewel het naar eigen zeggen om veel mensen zou gaan en het inwoners

van uw dorp betrof kan u slechts de ontvoering van uw broer en van M. (...) vermelden (CGVS p.10).
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Meer informatie dan dat er geruchten waren in het dorp dat hij verdween kan u over het geval van

M. (...) niet geven (CGVS p.10-11). Het valt daarbij op dat u zich louter op geruchten baseert. Wat er

met de andere verdwenen mensen van uw regio gebeurde daar heeft u het raden naar (CGVS p.11). De

vraag waarom u denkt dat die mensen door de taliban ontvoerd werden kan u evenmin beantwoorde

(CGVS p.11). Waarom de taliban mensen zouden ontvoeren kan u ook niet zeggen (CGVS p.11). Uw

uiterst vage verklaringen over de ontvoeringen door de taliban doet vragen rijzen bij de

geloofwaardigheid van de opgeworpen vrees.”

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.

Ten slotte maakt de commissaris-generaal zich terecht bedenkingen bij de verdwijning van verzoekers

broer, die verzoeker kadert binnen de ontvoeringen door de taliban. Deze bedenkingen worden in de

bestreden beslissing als volgt weergegeven:

“U vertelt dat uw broer om twaalf uur ’s nachts een oproep kreeg om een zieke te vervoeren en niet

meer is teruggekeerd (CGVS p.9,13). Van wie uw broer die oproep kreeg weet u niet. Nochtans liet hij

zich ontvallen dat men buren in nood moet helpen, toen uw moeder polste of het niet gevaarlijk was 's

nachts naar buiten te gaan (CGVS p.13). Het is dan ook vreemd dat u niet weet of het buren waren die

uw broer opbelden (CGVS p.13). In jullie zoektocht naar uw broer zou het aanspreken van de buren een

van de eerste stappen mogen zijn geweest. Het is overigens ook bevreemdend dat uw broer zich om

twaalf uur ’s nachts op de baan waagt in een regio waar volgens u de taliban ’s nachts actief is en ze

zich zeer geregeld inlaten met het ontvoeringen (CGVS p.5,10). U erkent zelf dat het ongebruikelijk was

en dat niet veel mensen ’s nachts konden buitenkomen (CGVS p.12). Uw uitspraak dat het zijn werk als

taxichauffeur is kan niet verklaren waarom hij in de door u beschreven omstandigheden een dergelijk

risico nam. Tenslotte krijgt de geloofwaardigheid van uw vrees voor ontvoering door de taliban een

stevige knauw als blijkt dat uw oudere broer nog steeds in uw regio woont en geen maatregelen neemt

om zichzelf tegen de taliban te beschermen (CGVS p.11). Als u gevraagd of hij gezien uw voorstelling

van de golf van ontvoeringen door de taliban ook niet een risico loopt stelt u dat hij inderdaad gevaar

loopt maar dat hij niet naar de madrassa ging zoals u (CGVS p.11). Daar uw problemen naar aanleiding

van de studie in de madrassa niet geloofwaardig zijn en u eerder verklaarde dat uw familieleden niets

ondernemen om zichzelf te beschermen kan er aan het gevaar voor uw broer en daarbij aan uw

voorstelling van de ontvoeringspraktijk door de taliban geen geloof worden gehecht (CGVS p.11).”

Verzoeker betoogt dat het woord “buren” een vage term is en niet dient te worden gezien als “mensen

die naast mekaar wonen”. Zijn broer heeft hiermee willen zeggen dat men zijn “entourage” die in nood is

moet helpen. Met een dergelijk summiere verklaring (post factum) voor de in de bestreden beslissing

aangehaalde vaststelling, die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs,

slaagt verzoeker er evenwel niet in deze vaststelling in concreto te weerleggen. Door verder nog louter

te herhalen dat zijn situatie anders is dan die van zijn oudere broer nu deze broer ouder is en niet naar

de madrassa is geweest, slaagt verzoeker er niet in de vaststellingen hierover in de bestreden

beslissing te weerleggen of te ontkrachten (cf. RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr.

153.278). Het komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen, wat in deze niet gebeurd is.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat aan verzoeker het voordeel van de twijfel niet

kan worden toegestaan.

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.

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 hierover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.
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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 basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat er voor burgers in Surkhrod actueel geen reëel risico bestaat op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

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

veiligheidssituatie in het district Surkhrod te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018 en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation december 2017) blijkt dat het grootste
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aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor de stad

Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en Surkh Rod,

respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat

ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de

jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar

zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden

aan de taliban of ISKP. Het geweld in is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald

Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen

(IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele complexe aanslagen plaats.

Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden

in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij

overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden.

Hoewel het geweld in de drie districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het

gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of

Surkhrod dwingt hun woonplaats te verlaten. De drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord

te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat ISKP actief is in de

provincie Nangarhar, en er de taliban en ANSF bestrijdt. ISKP is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, 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.

Niettegenstaande er zich in de het district Surkhrod met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen,

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

of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en

is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in Surkhrod actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Surkhrod aldus geen reëel risico

op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.”

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in het door verwerende partij bij aanvullende nota van

10 september 2018 aangebrachte EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van mei 2018 en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis”

van EASO van juni 2018 (zie: rechtsplegingsdossier, stuk 13).

Verzoeker wijst evenwel op een recent rapport van UNAMA (stukkenbundel verzoeker, stuk 4, “UNAMA

Mid-Year Report on Civilian Casualties: Highest number of deaths on record”, 15 juli 2018) waaruit blijkt

dat ook scholen een doelwit zijn van het geweld en betoogt dat het, gezien zijn profiel van “leerling”,

mogelijk is dat hij betrokken zou geraken in het geweld. De Raad stelt vast dat uit de informatie

waarnaar verzoeker verwijst inderdaad blijkt dat onderwijsfaciliteiten in de provincie Nangarhar, waarin

verzoekers district gelegen is, het doelwit waren van ISKP als vergelding voor luchtaanvallen. Uit de

motieven van de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat bij de beoordeling van de nood aan

subsidiaire bescherming van verzoeker rekening werd gehouden met zijn profiel als minderjarige die bij

een terugkeer naar Surkhrod scholing behoeft. De informatie in het bijgebrachte rapport van UNAMA

met betrekking tot de aanvallen op de scholen heeft op algemene wijze betrekking op de situatie in de

provincie Nangarhar. Hieruit kan niet worden opgemaakt in welke mate het district Surkhrod in deze

provincie onderhevig is geweest of nog zou zijn aan dergelijke aanslagen. Evenmin kan dit worden
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opgemaakt uit de stukken in het administratief dossier of uit de informatie die verwerende partij bij haar

aanvullende nota van 10 september 2018 voegt. Dit is nochtans noodzakelijk voor de beoordeling van

verzoekers nood aan subsidiaire bescherming.

Gezien de Raad in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het hem aldus aan

essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing, voor wat betreft de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, te worden vernietigd

overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 22 juni 2018

wordt vernietigd in zoverre aan de verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus wordt

geweigerd.

Artikel 3

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober 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


