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nr. 215 183 van 15 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. DELVAUX

Stationsstraat 10 A

3800 SINT-TRUIDEN

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 31 oktober 2018

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

staatlozen van 27 september 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 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. DELVAUX en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger en een soennitische Pashtoun. U bent

Afkomstig uit Nangarhar waar u uw volledige leven in het dorp Naghrak in het Surkhrod-district woonde.

U verklaarde dat uw vader en oudste broer werden ontvoerd toen u vijf à zes jaar oud was. Uw moeder

kwam om het leven tijdens een aanslag in Jalalabad. Uw broer A. W. (O.V. X) kwam na de dood

van jullie moeder naar België en vroeg er internationale bescherming aan.
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U bleef intussen in Afghanistan wonen bij Haji T., een vriend van uw vader. Haji T. werkte net als

uw vader voor Eureka, een buitenlandse organisatie. Negen tot tien maanden voor uw definitieve vertrek

uit uw land van herkomst werd de zoon van Haji T., R., die ook voor Eureka werkte, vermoord. Zeven tot

acht maanden nadien werd ook Haji T. vermoord. T. werd onderweg van Kabul naar Jalalabad door de

taliban meegenomen en vermoord.

U bleef nog een maand en een tiental dagen in de woning van Haji T. wonen. Ook diens broer, W. K.,

die bij de veiligheidsdiensten werkte woonde daar. U vernam dat uw veiligheid niet langer zeker was en

hoorde dat er mensen waren die u wilden vermoorden. Uw vertrek uit Afghanistan werd hierop geregeld.

U verbleef de laatste twee dagen voor uw vertrek bij de malik en vatte hierna uw reisweg aan.

U nam het vliegtuig naar Iran en vervolgens reisde u met de wagen tot aan Turkije. U maakte

vervolgens met een boot de oversteek naar Griekenland. Vervolgens zette u uw reisweg verder te voet

en met de auto en kwam u langsheen Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland in België terecht. U

kwam in België aan op 17 december 2017 en u diende vervolgens op 20 december een verzoek om

internationale bescherming in bij de Belgische asielinstanties.

In het kader van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: foto’s van uzelf in uniform (o),

foto’s die de werkzaamheden van uw vader moeten aantonen (o), uw taskara (o), verschillende foto’s

van R. (k).

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 vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Zo bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat uw vader, Haji T. of R. bij Eureka hebben

gewerkt en dat zij vervolgens hierdoor persoonlijke problemen zouden hebben gekend. Vooreerst kan

verwezen worden naar de vaststellingen die werden gedaan in de beslissing die het CGVS in hoofde

van uw broer nam op 25 april 2012 en waaruit blijkt dat geen geloof werd gehecht aan de geclaimde

vervolgingsfeiten inzake uw oudste broer en uw vader of aan de effectieve activiteiten van uw vader

voor Eureka. Uw broers verklaringen en de beslissing die werd genomen werden aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De verklaringen die u ter zake heeft afgelegd hebben hier geen ander licht op kunnen werpen. Zo blijkt

dat uw kennis over het onderwerp onaannemelijk vaag en beperkt is. U heeft er geen idee van hoe uw

vader, Haji T. of R. bij de organisatie zouden terecht gekomen zijn (CGVS p. 19). Wat uw vader zou

gedaan hebben is u evenmin bekend (CGVS p. 14). Ook inzake Haji T. en diens zoon R. heeft u er geen

enkel idee van wat zij voor Eureka zouden gedaan hebben (CGVS p. 18-19). U stelt dat Haji T. in Kabul

was tewerkgesteld, maar sinds wanneer hij in de Afghaanse hoofdstad werkzaam was weet u niet

(CGVS p. 18).
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Sinds wanneer R. bij Eureka aan de slag ging is u evenzeer onbekend (CGVS p. 19). Voorts blijkt dat u

hoegenaamd niets weet te zeggen over de organisatie zelf. U stelt dat u louter de naam hoorde maar

dat u geen informatie heeft over wat de organisatie doet (CGVS p. 19). U heeft er verder geen idee van

hoe het logo van Eureka er uit ziet (CGVS p. 22). Uw gebrekkige kennis wijt u steevast aan uw jonge

leeftijd. Evenwel moet worden gesteld dat u intussen bijna een volwassen man bent. De mate waarin u

vaag en onwetend bent kan niet verklaard worden door uw leeftijd, zeker gezien de context waarbij

Eureka een centrale rol zou gespeeld hebben in de problemen die u omgeving/entourage zouden

geteisterd hebben. Rekening houdend met het feit dat u bovendien wel degelijk de mogelijkheden had

om u hierover te informeren, is het geenszins aannemelijk dat u niets weet te vertellen over Eureka en

de betrokkenheid van uw vader, Haji T. en R. met deze organisatie. Het CGVS stelt op basis van

voorgaande vaststellingen dat er aan de werkzaamheden van uw vader, Haji T. en R. bij Eureka geen

geloof kan worden gehecht.

Dit wordt verder ook bevestigd via incoherente verklaringen die u en uw broer hebben afgelegd. U

verklaarde immers dat uw vader en Haji T. niet alleen samen gewerkt hebben bij Eureka, maar dat het

bovendien ook hierdoor was dat ze elkaar hebben leren kennen (CGVS p. 8-9). Uw broer legde geheel

andere verklaringen af en stelde over Haji T.: “Hij was een oude vriend van mijn vader. Hij had een

autobusiness. Aan- en verkoop van auto’s. Ik werkte in de workshop en hij kwam met zijn auto’s naar

daar om te herstellen. Dat was zijn beroep.” Vervolgens blijkt dat uw broer er geen idee van had hoe uw

vader en Haji T. elkaar leerden kennen: “Het waren vrienden van lang geleden. Ik weet niet hoe ze

vrienden werden of hoe ze elkaar ontmoetten. We bezochten elkaars familie ook vaak. Hij was goed

bevriend met mijn vader.” (CGVS A. p. 7) Uiteindelijk gaf uw broer tijdens zijn onderhoud nog aan dat hij

geen mensen kende die in het kantoor van jullie vader werkte (CGVS A. p. 18). Gezien de schijnbaar

sterke band tussen jullie families en de centrale rol die Eureka speelt in jullie relaas mag het ten zeerste

verbazen dat uw broer niet zou vermelden dat Haji T. ook bij Eureka werkzaam was of dat hij niet zou

weten dat jullie vader en Haji T. elkaar zo leerden kennen. De gebrekkige overeenstemming in jullie

verklaringen wijst dan ook verder op een gekunsteld relaas.

Voor zover er geloof zou gehecht worden aan de werkzaamheden van uw entourage bij Eureka,

hetgeen geenszins het geval is, moet vervolgens worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden

gehecht aan de vervolgingsfeiten, laat staan dat er in uw hoofde zou kunnen besloten worden tot het

bestaan van een gegronde vrees of een risico op vervolging.

Vooreerst is het van elke logica gespeend dat u niets weet over wat er met uw vader en oudste broer

zou zijn gebeurd (CGVS p. 6-7). Te meer omdat u wel degelijk de mogelijkheid had om u hierover te

informeren. Zoals reeds werd opgemerkt kan uw uitleg, als zou u te jong zijn, niet worden volgehouden

daar u intussen quasi volwassen bent en u hier zelfs in België, middels A., de mogelijkheid hebt om

meer te weten te komen over wat er met uw vader en broer gebeurde. Uw uiterst gebrekkige

antwoorden ter zake zijn niet aannemelijk.

Uw verklaringen inzake de recente vervolgingsfeiten, met name de moord op Haji T. en diens zoon

R., waren geenszins overtuigend. De problemen zouden gestart zijn met de moord op R.. Hij zou in

Naghrak voor de winkel van Esmael, de zoon van W. K., zijn neergeschoten door mensen op een

motorfiets (CGVS p. 13). Zeven tot acht maanden later zou ook Haji T. zelf gedood worden (CGVS p.

19-20). Daar u verklaarde dat uw vader en Haji T. elkaar bij Eureka leerden kennen en die laatste dus

ook al lang werkzaam moet geweest zijn voor de organisatie in kwestie, is het merkwaardig dat u er

geen weet heeft van problemen of bedreigingen die zich zouden hebben voorgedaan voor de dood van

R. (CGVS p. 20). U heeft na confrontatie met deze bevreemdende situatie voorts geen verklaring voor

deze plotse escalatie waarbij na jaren van luwte in enkele maanden tijd plots zowel Haji T. als diens

zoon werden gedood (CGVS p. 22). Daarnaast blijkt dat u opvallend vaag bent over wanneer de moord

op R. zou hebben plaats gevonden. Er werd u gevraagd in welke maand, tijdens welk seizoen of tijdens

welke periode van het jaar het incident plaatsvond. U stelde: “Ik weet het niet. Ik weet enkel dat het ’s

morgens rond negen uur was.” Er werd u vervolgens gevraagd of u er dan geen idee van had tijdens

welke maand of gedurende welk seizoen het incident zich voordeed waarop u louter stelde: “Het

was warm.” Op de stelling of het incident dan in de zomer plaatsvond zei u: “Warm ja, warm weer.” Om

een beter idee te krijgen wanneer het incident plaatsvond werd er gevraagd of u er dan een idee van

had hoeveel zomers geleden het incident zich voordeed. U stelde: “Ik ben ongeletterd. Zo weet ik niet.”

U werd er op gewezen dat uw lage scholing net de reden was waarom de vraagstelling zo verliep,

namelijk refererend naar hoeveel zomers het geleden was. U gaf vervolgens enkel aan: “Dus twee à

drie maanden was al warm. Maar verder weet ik niet.” U gaf nog aan dat u ook niet wist hoeveel jaar

geleden het incident zich voordeed of welk jaar het toen was (CGVS p. 13-14).
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Uw vaagheid is weinig aannemelijk aangezien het om een zeer concreet incident gaat dat

ongetwijfeld een zware impact moet gehad hebben op zowel u als Haji T. en de rest van zijn familie. Er

kan tot slot worden opgemerkt dat het bevreemdend is dat Haji T., gezien de situatie met uw vader en

uw oudste broer, zijn eigen zoon zou laten werken voor Eureka én dat hij na de dood van zijn eigen

zoon ook zelf gewoon verder werkt bij de organisatie. Geconfronteerd met de gebrekkige logica gaf u

enkel aan dat u te jong was om hier meer over te weten (CGVS p. 22).

Op basis van de verklaringen die door u en uw broer werden afgelegd is het CGVS van oordeel dat u

niet aannemelijk maakte dat uw vader, Haji T. of R. voor Eureka hebben gewerkt of dat zij

hierdoor persoonlijke problemen zouden gekend hebben. Uit uw verklaringen blijkt voorts dat u de

mogelijkheid dat u zelf in de problemen komt rechtstreeks linkt aan wat er gebeurd zou zijn met Haji T.

en diens zoon (CGVS p. 21). Daar geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen die werden

afgelegd, kan evenmin geloof gehecht worden aan uw stelling dat u zelf geviseerd zou worden.

Bovenop de voormelde vaststellingen moet voorst worden opgemerkt dat uw persoonlijke vrees en

asielmotieven verder op losse schroeven komen te staan wanneer blijkt dat kan worden aangenomen

dat u sinds de dood van uw moeder in Jalalabad heeft verbleven en niet in Naghrak (waar R. zou zijn

neergeschoten). Uit de verklaringen van uw broer blijkt immers dat hij niet alleen zegt dat u bij Haji T.

verbleef, hij verklaarde bovendien dat dit in Jalalabad stad was. Hij verduidelijkte dat u bij Haji T. in de

wijk Joy Haft woonde en gaf vervolgens een beschrijving waar de woning van Haji T. zich bevond

(CGVS A. p. 7-8). Uw verklaring dat u uw volledige leven in Naghrak woonde is niet te verenigen met

hetgeen uw broer verklaarde. Geconfronteerd met de verklaringen van uw broer repliceerde u: “Geen

idee.” Er werd vervolgens gevraagd waarom uw broer dergelijke verklaringen zou afgelegd hebben. U

stelde: “Dat weet ik niet. ik was te jong toen.” (CGVS p. 22) Uw uitleg als zou u niets weten over de

woonplaats in Jalalabad is compleet ongeloofwaardig gezien de details die uw broer gaf. Er kan dan ook

worden aangenomen dat u de afgelopen jaren in Jalalabad heeft gewoond. Uw verklaringen over uw

situatie in Naghrak kunnen dan ook integraal worden betwijfeld.

Naast het feit dat er aan de verdwijningen van uw broer en vader geen geloof kan worden gehecht, blijkt

bovendien uit de informatie die uw broer aan het CGVS gaf dat u ook bedrieglijke verklaringen heeft

afgelegd over uw beschikbare netwerk, waaronder dit in Jalalabad. U verklaarde dat zowel uw moeder

als uw vader geen broers of zussen hadden en dat er voor zover u weet geen familie van u in

Afghanistan leeft (CGVS p. 7-8). Later tijdens het onderhoud bevestigde u dat u nooit ooms of tantes

heeft gehad (CGVS p. 20). Uw verklaringen gaan regelrecht in tegen de verklaringen van uw broer. Uw

broer verklaarde bij het CGVS dat hij twee tantes heeft langs moeders zijde (CGVS A. p. 5). Hij

verklaarde dat deze twee tantes, Roghul en Fawzia, ook in Jalalabad woonden en meer bepaald in de

regio Zarani (CGVS Asibullah p. 8). Uiteindelijk gaf uw broer ook nog aan dat er (verre) familieleden van

uw vader in Hajrat Qala wonen, een dorp in Surkhrod, ten zuiden van Band Daronta (CGVS A. p. 8).

Wanneer u vervolgens met de verklaringen van uw broer werd geconfronteerd bleef u de informatie in

alle toonaarden ontkennen, ook wanneer u gewezen werd op het belang om eerlijk te zijn (CGVS p. 22-

23). Dat u geen weet zou hebben van het bestaan van tantes en familieleden is volstrekt

ongeloofwaardig en wijst verder op uw gebrekkige geloofwaardigheid. Het CGVS kan enkel vaststellen

dat u uw werkelijk verblijf en netwerk moedwillig verzwegen heeft in een poging de Belgische

asielinstanties te misleiden (net zoals u de Oostenrijkse autoriteiten misleidde via verschillende

geboortedata). Uit de beschikbare informatie blijkt evenwel dat u de mogelijkheid kreeg om uw leven uit

te bouwen in de provinciehoofdstad Jalalabad en er zijn geen geloofwaardige redenen om aan te nemen

dat u actueel niet meer in Jalalabad zou terecht kunnen om uw leven verder te zetten.

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.
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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 [Jalalabad/Behsud/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

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.
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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 Jalalabad 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 Jalalabad 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 Jalalabad 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 Jalalabad.

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 documenten die u in het kader van uw verzoek heeft voorgelegd vermogen niet de bovenstaande

vaststellingen te wijzigen. Uw taskara bevat louter persoonsgegevens die uw identiteit en uw

nationaliteit indiceren hetgeen op zich niet in vraag wordt gesteld.

De foto’s die van u werden genomen in uniform vormen op zich geen element dat een

beschermingsstatus rechtvaardigt. U heeft immers enkel de foto’s genomen en u was nooit bij de

Afghaanse veiligheidsdiensten actief (CGVS p. 14-15). Er kan niet worden ingezien waarom u op deze

basis zou vervolgd worden. Dat de broer van een vriend van uw familie, met name Wali Khan, nabij het

districtcentrum van Surkhrod actief is bij de veiligheidsdiensten kan niet volstaan om in uw hoofde te

besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade.

Tenslotte legde u nog foto’s voor die de werkzaamheden van uw vader zouden aantonen en van R.

(in uniform, in een ziekenhuis en gewikkeld in doeken). Het CGVS merkt op dat het onmogelijk is om de

authenticiteit van het afgebeelde na te gaan of om de effectieve identiteit van de afgebeelde personen te

verifiëren. De verschillende foto’s kunnen daarenboven perfect geënsceneerd zijn en vormen geen

bewijs voor de afgelegde verklaringen. Dergelijke documenten hebben aldus enkel een ondersteunende

functie, en zijn niet in staat om ongeloofwaardige verklaringen zonder meer recht te zetten.

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

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert de schending aan van:

“het artikel 1, par. A, al. 2 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen,

ondertekend te Génève op 28 juli 1951;

de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen;

de artikelen 48,48/2,48/3,48/4, 48/5,49,49/2 en volgende, artikel 52 en 62 van de Wet van 15

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

verwijdering van vreemdelingen [verder: Vreemdelingenwet], alsmede de uitvoeringsbesluiten van de

Wet van 15 december 1980”.

Verzoekers verweer luidt als volgt:

“De CGVS laat gelden dat verzoeker er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat zijn vader bij

eureka gewerkt heeft en daardoor in de problemen is gekomen.

Verzoeker blijft bij zijn relaas. Door zijn jonge leeftijd is hij niet op de hoogte van de détails inzake.

Vader is vermist en dit sinds verzoeker 5 - 6 jaar oud is. Moeder is omgekomen bij een bomaanslag.

Verzoeker bleef na de dood van zijn moeder in Afghanistan wonen bij Haji T., een vriend van zijn

vader. Haji T. werkte net als zijn vader voor Eureka, een buitenlandse organisatie. Negen tot tien

maanden voor het definitieve vertrek van verzoeker uit Afghanistan werd de zoon van Haji T.,

R., die ook voor Eureka werkte, vermoord. Zeven tot acht maanden nadien werd ook Haji

T. vermoord door de Taliban.

Verzoeker bleef nog een maand en een tiental dagen in de woning van Haji T. wonen. Ook diens

broer, W. K., die bij de veiligheidsdiensten werkte woonde daar. Verzoeker vernam dat zijn

veiligheid niet langer zeker was. W. K. zilde verzoeker niet meer opvangen. Zijn vertrek uit

Afghanistan werd hierop geregeld.

Verzoeker kan niet terugkeren naar zijn regio van herkomst, nu hij daar geen familie meer heeft.

Verzoeker beschikt in Surkhrod niet over een adequaat functionerend netwerk. Daarnaast is er in

Nangarhar een ernstig veiligheidsprobleem omwille van het ernstig binnenlands conflict aldaar.

Verzoeker terugsturen zou in de gegeven omstandigheden een onmenselijke en vernederende

behandeling inhouden en een schending betekenen van artikel 3 van het EVRM.

De CGVS is van oordeel dat verzoeker wel degelijk over een netwerk beschikt.

De CGVS wijst er op dat Haji T. in Jalabad woonde - verklaringen broer verzoeker.

Verzoeker geeft aan dat Haji T. zowel in Jalalabad als in Naghrak over huizen beschikte. De facto

verbleef Haji T. - en verzoeker - in de regel in Naghrak.

Met betrekking tot het netwerk laat verzoeker gelden dat zijn broer bij diens vertrek aan de tantes

voorgesteld heeft dat zij de auto en het huis van de familie Wafa konden hebben als ze voor verzoeker

wilden zorgen, maar ze hebben dit niet aanvaard.

Verzoeker werd vervolgens opgenomen in het gezin van Haji T. en heeft geen contact meer gehad

met zijn tantes. Verzoeker beschouwt hen niet meer als familie en heeft dan ook aan de CGVS in die

zin geantwoord.

Verzoeker benadrukt dat hij over geen functionerend netwerk beschikt in Afghanistan.

Verzoeker herhaalt dat er in zijnen hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging, zoals

omschreven in de vluchtelingenconventie van Genève, dient te worden vastgesteld.

Verzoeker vreest in geval van terugkeer naar Afghanistan als alleenstaande minderjarige zonder

netwerk een gemakkelijke prooi voor recrutering door milities van Taliban of ingezet te worden als

kindsoldaat door Arbaki.

Alleenstaande jongeren lopen op het risico het slachtoffer te worden van misdaadbendes.

De Afghaanse overheid is niet bij machte alleenstaande jongeren de nodige bescherming te bieden.

Er is een acuut gevaar voor vervolging omwille van zijn precair statuut als behorende tot de sociale

groep van alleenstaande jongere in Afghanistan.

In die zin beantwoordt de problematiek van verzoeker aan de criteria van de Vluchtelingenconventie.

Het is daarnaast duidelijk dat verzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals

omschreven in de definitie van subsidiaire bescherming.

Verzoeker vraagt de Raad hem de hoedanigheid van vluchteling dienen toe te kennen, minstens

subsidiaire bescherming.

Verzoeker verwijst naar ernstige schade in de zin van:
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Doodstraf of executie

Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst

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.

(…)

Desgevallend zal de Raad met betrekking tot het profiel van verzoeker, alleenstaande minderjarige,

aanvullende onderzoeksmaatregelen willen bevelen.

Verzoeker geeft aan dat hij een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 par. 2, b van de

vreemdelingenwet loopt bij terugkeer naar Afghanistan, (onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing in haar land van herkomst.).

Verzoeker verwijst naar artikel 3 het Europese Mensenrechtenverdrag.

Het terugsturen van verzoeker als minderjarige naar een omgeving waar er voor hem geen adequaat

functionerend netwerk bestaat, houdt een onmenselijke of vernederende behandeling in.

Verzoeker stelt vast dat in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met het hoger belang

van de minderjarige, terwijl het duidelijk is dat het in zijn belang is dat hij kan opgroeien in een veilige,

niet traumatiserende omgeving, te weten in België.

Verzoeker is goed geïntegreerd in België. Hij gaat naar school, heeft de taal geleerd.

Verzoeker laat tenslotte gelden dat hij afkomstig is uit de provincie Nangarhar

Verzoeker is van oordeel dat de hele provincie Nangarhar, met inbegrip van de regio Jalabad, onveilig

is voor een minderjarige en roept dan ook de subsidiaire bescherming in o.v. zijn afkomst uit een

onveilig gebied in Afghanistan.

(…)”

2.1.2. Ter zitting legt verzoeker middels een aanvullende nota nieuwe documenten neer. Het betreft (i)

bewijs van tewerkstelling van verzoekers vader bij Eureka; (ii) badges van Eureka; (iii) originele taskara

van verzoekers vader; (iv) verklaring met bevestiging door dorpsoudsten van de ontvoering van

verzoekers vader en broer en bewijs dat ze nog spoorloos zijn; (v) bewijs van dood van moeder door

verklaring van dorpsoudsten.

2.1.3. Verweerder brengt op 10 december 2018 een aanvullende nota bij. Deze nota bevat: (i) EASO

COI report van mei 2018 en (ii) EASO Country Guidance van juni 2018.

2.2.1. Verzoeker herhaalt in het verzoekschrift de redenen voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst,

met name dat (i) hij verbleef bij Haji T., een vriend van zijn vader die ook werkte voor Eureka; (ii) deze

vriend en zijn zoon werden vermoord; (iii) verzoeker geen familie en geen netwerk heeft waar hij kan op

terugvallen.

Verzoeker tracht middels aanvullende stukken aan te tonen dat zijn vader werkte voor Eureka.

Verzoeker omschrijft echter op geen enkele wijze hoe hij in het bezit kwam van de documenten die hij

ter zitting neerlegt om de tewerkstelling van zijn vader te staven. Omtrent de taskara van zijn vader

verklaart hij dat deze taskara zich bevond in het asieldossier van zijn broer; over de badges die de

tewerkstelling zouden bewijzen brengt hij echter geen elementen bij over de wijze waarop deze in zijn

bezit kwamen. Hetzelfde geldt ook voor de verklaringen van de dorpsoudsten en foto’s die worden

bijgebracht ter zitting: hoewel verzoeker er de nadruk op legt dat hij minderjarig is en geen netwerk heeft

in Afghanistan slaagt hij er in om zich ondertekende verklaringen van dorpsoudsten en foto’s te laten

toesturen. Voormelde vaststellingen ondermijnen verzoekers geloofwaardigheid dat hij in Afghanistan

niet over een netwerk beschikt. Gelet op de informatie in het dossier (map landeninformatie, stuk 4,

Afghanistan: corruptie en documentenfraude) waaruit blijkt dat het eenvoudig is om zich te bedienen van

niet-authentieke stukken en de afwezigheid van enige verklaring over de wijze waarop hij de

neergelegde documenten bekwam, kan geen authenticiteit worden verleend aan de aanvullende

stukken.

De herhaling van zijn verklaringen in het verzoekschrift zijn niet afdoende ter weerlegging van de

omstandige motivering waaruit blijkt dat (i) er aan de werkzaamheden van verzoekers vader, Haji T. en

R. voor Eureka geen geloof kan worden gehecht; (ii) indien al geloof zou kunnen worden gehecht aan

de werkzaamheden van voormelde personen bij Eureka – quod non – er om verschillende opgesomde

redenen geen geloof kan worden gehecht aan de aan aangehaalde vervolgingsfeiten; (iii) dient

aangenomen te worden dat verzoeker de afgelopen jaren in Jalalabad verbleef; (iv) verzoeker zijn

werkelijk verblijf en bestaand netwerk moedwillig verzweeg.
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De bestreden beslissing vindt inzake de motivering omtrent de afwijzing van de vluchtelingenstatus

steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent. Deze motivering wordt door de Raad

overgenomen.

De verwijzing naar zijn vrees om als minderjarige te worden ingelijfd door de Taliban of de Arbaki, of dat

hij hiertegen geen bescherming van de overheid kan verkrijgen, betreft een bewering die niet wordt

ondersteund door een begin van bewijs.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.2. Inzake de subsidiaire beschermingsstatus verwijst verzoeker naar (i) zijn afkomst uit de provincie

Nangarhar, die samen met de regio Jalalabad; (ii) zijn minderjarigheid en het ontbreken van een

netwerk; (iii) zijn integratie in België.

In deze stelt de Raad vast dat verzoeker de bestreden beslissing ongemoeid laat waar terecht wordt

geoordeeld dat (i) hij niet aannemelijk maakt dat zijn verklaringen inzake zijn situatie in de provincie

Naghrak geloofwaardig zijn; (ii) hij de afgelopen jaren in Jalalabad heeft verbleven; (iii) het volstrekt

ongeloofwaardig is dat hij geen weet zou hebben van het bestaan van tantes en familieleden. Hierbij

voegt zich de vaststelling dat verzoeker er vlot in slaagt om vanuit Afghanistan documenten naar zich te

laten opsturen (cf. de ter zitting neergelegde stukken) ter ondersteuning van zijn verzoek tot

internationale bescherming; dit betreft een duidelijke aanwijzing dat hij aldaar over een netwerk

beschikt.

Tevens brengt hij geen nuttige elementen aan ter weerlegging van de motivering dat de situatie in het

district Jalalabad geen reëel risico inhoudt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

De situatie in Jalalabad blijkt volgens de aanvullende nota van het CGVS van 10 december 2018 niet te

zijn gewijzigd in vergelijking met de motivering van de bestreden beslissing.

De Raad neemt bijgevolg de motivering van de bestreden beslissing inzake de subsidiaire

beschermingsstatus over.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien januari tweeduizend negentien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


