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nr. 215 417 van 21 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN

Snikbergstraat 140A

1701 ITTERBEEK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

19 oktober 2018 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 18 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 13 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

10 december 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat D. VAN DER BEKEN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partijen, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen

op 1 maart 2017 België binnen zonder enig identiteitsdocument en dienen op 2 maart 2017 een verzoek

om internationale bescherming in. Op 18 september 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 zijn de thans bestreden

beslissingen, die op dezelfde dag aan verzoekende partijen aangetekend worden verzonden.
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De derde bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van derde verzoekster, die de tante is

van eerste verzoeker en tweede verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, D. R. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, Pashtounse van origine te zijn en

soennitische moslima van religie. U bent geboren in het dorp Char Qala, gelegen in het district Surkh

Rod van de provincie Nangarhar. U bent gehuwd met D. A. (...) en jullie hebben vijf kinderen. Uw ouders

zijn beiden overleden en u heeft geen broers of zussen. Uw schoonvader stierf voor uw huwelijk. U ging

zelf nooit naar school. U woonde samen met uw man, uw kinderen, uw schoonmoeder, uw schoonbroer,

zijn vrouw B. (...) en hun kinderen. Geregeld verbleef ook de vader van uw schoonzus B. (...) in jullie

huis. Uw schoonbroer baatte een winkel uit in jullie huis.

Twee jaar voor uw vertrek uit Afghanistan trad uw man in dienst bij het Afghaanse leger. Hij was

werkzaam in Kunduz. Hij bleef een jaar lang in Kunduz en kwam dan naar huis, op bezoek. Tijdens de

periode dat hij thuis was kwam de taliban naar jullie huis. Uw man was niet thuis, maar uw

schoonmoeder wel. Zij zeiden haar dat ze wilden dat uw man zich bij hen zou aansluiten. Toen uw man

hiervan hoorde weigerde hij dit. Hij vertrok terug naar Kunduz. Acht maanden later kwam hij opnieuw

naar huis. U was toen hoogzwanger. Ook dit keer stonden de taliban aan de deur. Uw man en

schoonbroer werden door hen meegenomen. Uw schoonmoeder en de vader van uw schoonzus B. (...)

gingen klacht indienen bij het districtshuis. U beviel van uw jongste kind. Een maand na zijn verdwijning

werd het lichaam van uw man gevonden. Nadat zijn lichaam werd gevonden kwamen de taliban nog

twee à drie keer naar jullie huis , ze vroegen toen voedsel. Jullie vreesden dat ze jullie eer zouden

beschadigen. Jullie verkochten jullie huis en regelden met de opbrengst jullie vertrek uit Afghanistan.

U vertrok twintig dagen na de dag dat het lichaam van uw man naar huis was gebracht. U was in het

gezelschap van uw oudste dochters M. (...) en Ma. (...), uw schoonzus B. (...) en haar vier kinderen. Uw

drie jongste kinderen bleven bij uw schoonmoeder in Afghanistan achter. In Iran raakte u uw schoonzus

B. (...) en twee van haar kinderen kwijt. U reisde verder naar België samen met uw twee dochters en uw

twee minderjarige neefjes R. (...) en Q. (...). Jullie waren zo’n twee maanden onderweg voor jullie in

België toekwamen.

Op 2 maart 2017 diende u een verzoek tot internationale bescherming in. Ook uw neefjes R. (...) en

Q. (...) dienden die dag een eigen verzoek tot internationale bescherming in. Zij kregen een voogd

toegewezen.

Bij terugkeer vreest u dat de taliban jullie zal lastig vallen omdat jullie geen mannelijke familieleden meer

hebben en omdat u zonder man uit Afghanistan bent vertrokken. U legde geen documenten neer ter

staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

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

Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

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

Vluchtelingenconventie en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 § 2, a en b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet is omdat uw er geen geloof kan worden
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gehecht aan uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse aanleiding

zouden gevormd hebben van uw vertrek uit Afghanistan.

Volgens uw verklaringen was uw man soldaat bij het Afghaanse leger en was dit de reden waarom hij

door de taliban werd geviseerd en uiteindelijk gedood. U heeft het CGVS er echter niet van kunnen

overtuigen dat uw man wel degelijk bij het leger werkzaam was. Buiten de stelling dat hij soldaat was

brengt u amper iets van bijkomende informatie aan. Zo heeft u geen idee van hoe hij zich heeft

opgegeven voor het leger of hij opleidingen heeft gevolgd of hoe het komt dat hij in Kunduz terecht is

gekomen. U heeft geen idee wie zijn vrienden bij het leger waren, wie zijn directe collega’s of zijn

oversten waren. Als u gevraagd wordt wat u hoorde over de taken van uw echtgenoot bij het leger zegt

u niets te weten. U weet niet of hij ooit betrokken is geraakt bij incidenten. U kan niet bij benadering

zeggen hoe lang uw man onderweg was van zijn werkplek naar huis. U weet niet of hij onderweg ergens

moest blijven overnachten. Buiten het feit dat hij in Kunduz werkte kan u geen bijkomende informatie

over zijn werkplek geven. Hoewel u weet dat hij met buitenlanders samenwerkte zegt u niet te weten

welke nationaliteit ze hadden. U stelt dat u geen contact met uw echtgenoot had als hij in Kunduz aan

het werken was. U weet niet eens of hij kon bereikt worden als er iets belangrijk diende besproken te

worden. Op de vraag of u zich iets kan herinneren wat hij vertelde over zijn werk, eventueel aan andere

mensen antwoordt u resoluut neen. U schetst het beeld dat uw man nooit met u belde als hij op zijn

werk was en dat hij als hij thuis was ook amper met u sprak. Nochtans, als uw echtgenoot werkelijk twee

jaar lang voor het Afghaanse leger heeft gewerkt dan moet u toch ooit iets hebben opgevangen over zijn

werk, de werkomstandigheden, zijn collega’s, de dingen die hij meemaakte, of eender wat. U verklaarde

immers dat hij wel met uw moeder sprak (CGVS, 20) en hij toonde zijn familie foto’s die genomen waren

op zijn werk (CGVS, 4 en 19-20). Dat u geen moment neemt om na te denken wanneer u hierover wordt

gevraagd, maar resoluut zegt niets te kunnen vertellen is weinig overtuigend en doorleefd (CGVS 17-

20). Uw verklaringen over het werk van uw man zijn zodanig vrijblijvend en oppervlakkig dat u ze niet

weet aannemelijk te maken.

Uw bewering dat uw echtgenoot soldaat was bij het Afghaanse leger wordt evenmin op enerlei wijze

ondersteund door documenten. Nochtans ontvangen soldaten bij het leger een aantal documenten: een

militaire kaart of legerbadge, een contract, vaak certificaten van bepaalde opleidingen of bepaalde

prestaties. U stelt dat u bij vertrek uit Afghanistan wel een aantal foto’s bij had waar uw man op te zien

was en ook twee brieven die aan uw echtgenoot gericht waren maar dat u die bent kwijt geraakt

onderweg (CGVS, 3-4). Wanneer u echter wordt gevraagd wat voor brieven dit juist waren zegt u dat

niet te weten, omdat u niet kan lezen. U weet enkel dat het geen brieven van de taliban waren. Wanneer

u gevraagd wordt waarom u ze dan mee heeft genomen bij uw vertrek uit Afghanistan zegt u dat de

grootvader van R. (...) ze in uw zak heeft gestoken, maar dat u niet goed weet waarom (CGVS, 5). Het

is weinig aannemelijk dat u enerzijds uw eigen identiteitsdocument niet meeneemt (CGVS, 3), maar

anderzijds brieven meeneemt waarvan u de inhoud niet kent en waarvan u niet weet waarom u ze mee

diende te nemen. Ook is het wel heel toevallig dat u de documenten die u bij had onderweg kwijt bent

geraakt. Daarnaast antwoordt u wanneer u gevraagd wordt naar andere documenten, dat er thuis nog

documenten waren bij uw schoonmoeder maar dat uw huis volledig werd beschadigd (CGVS, 4). Dat uw

huis volledig zou beschadigd zijn laat u tijdens de rest van het persoonlijk onderhoud onvermeld. Meer

nog, wanneer u later tijdens het persoonlijk onderhoud uw asielrelaas heeft verteld en u dan de vraag

wordt gesteld of de taliban iets beschadigd heeft in uw huis antwoordde u ontkennend (CGVS, 22). Ook

blijkt dat u tot aan uw vertrek in uw huis bent blijven wonen en uw huis voor een aardige som geld heeft

kunnen verkopen (CGVS, 6 en 25). De verklaring dat uw huis volledig werd beschadigd lijkt u op het

moment zelf te hebben gedaan om een verklaring te vinden voor het ontbreken van andere

documenten. Wanneer u later tijdens het gehoor vermeldt dat er na de verdwijning van uw echtgenoot

en zijn broer klacht werd ingediend bij het districtshuis door uw schoonmoeder en dat ze hierover

documenten ontvingen heeft u het niet meer over uw beschadigd huis, maar zegt u enkel dat deze

documenten zich nog bij uw schoonmoeder bevinden (CGVS, 22). Als u de vraag gesteld wordt welke

documenten zich nog bij uw schoonmoeder bevinden zegt u dat u niet bent opgeleid en dat u bijgevolg

niet kan weten waarvoor ze dienen (CGVS, 4). Als u verklaart dat u op de hoogte bent dat er nog

andere documenten waren in Afghanistan lijkt het weinig aannemelijk dat u geen enkel idee heeft over

welke documenten dit juist waren en waarvoor ze dienden. Uw verklaringen over uw documenten en het

gebrek aan documenten zijn weinig authentiek en geloofwaardig. Het is de verantwoordelijkheid van

iemand die om internationale bescherming verzoekt om zijn verzoek zo goed mogelijk te onderbouwen

met documenten of gegronde redenen aan te brengen wanneer er geen documenten worden

neergelegd. U blijkt hierin in gebreke. Het ontbreken van documenten en uw verklaringen hierover

bevestigen opnieuw de vaststelling van het CGVS dat u de werkzaamheden van uw echtgenoot niet

aannemelijk heeft gemaakt.
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Gezien u verklaard heeft dat het werk van uw echtgenoot de reden was waarom hij en uw schoonbroer

werden meegenomen (CGVS 16 en 17) en er hieraan geen geloof wordt gehecht maakt u ook niet

aannemelijk dat uw man en uw schoonbroer door de taliban zijn ontvoerd en uw man uiteindelijk door

hen werd gedood. Bijkomend kan er nog worden opgemerkt worden dat het ook weinig aannemelijk is

dat u niet zou gehoord hebben waar het lichaam van uw man juist gevonden is in uw dorp, gezien uw

dorp, zoals u zelf verklaarde maar uit 25 tot 30 huizen bestond (CGVS 15 en 22). Volgens uw

verklaringen heeft uw familie een klacht ingediend nadat de mannen door de taliban werden

meegenomen, maar hebben zij de autoriteiten niet meer opgezocht nadat de taliban jullie bleven lastig

vallen. U verklaarde hierover dat ze jullie hebben gezegd dat ze niets konden doen omdat er veel

problemen waren en ze niet alles konden aanpakken (CGVS, 23). Door de herhaalde bezoeken van de

taliban aan jullie huis hebben jullie beslist dat het beter was om het land te verlaten, het is dan ook

weinig overtuigend dat jullie niet eerst proberen om aan te dringen bij de plaatselijke autoriteiten. Het feit

dat jullie belagers terugkeerden naar jullie huis zorgde immers net dat ze zouden geïdentificeerd en

opgepakt kunnen worden.

Uw verklaringen dat uw man en uw schoonbroer verdwenen zijn overtuigen het CGVS niet. U heeft het

CGVS aldus niet duidelijk gemaakt in welke omstandigheden u het land heeft verlaten. Naast de

ongeloofwaardige verklaringen over de dood van uw man en de verdwijning van uw schoonbroer biedt u

geen zicht op de huidige situatie van uw familie. U verklaarde dat u zo’n 20 dagen nadat het lichaam

van uw man is gevonden Afghanistan verliet. In de tussentijdse periode werd het huis waarin u woonde

verkocht. U verklaarde dat u samen met uw oudste dochters M. (...) en Ma. (...), uw schoonzus B. (...)

en haar vier kinderen naar Iran vertrok. Uw drie jongste kinderen, waaronder uw pasgeboren baby,

bleven bij uw schoonmoeder en de vader van B. (...) achter in Surkh Rod in Afghanistan. U verklaart dat

u niet weet waar ze momenteel verblijven. U verklaart dat u uw schoonmoeder en uw kinderen achter

liet op de weg en zelfs geen idee heeft waar de volgende plaats was waar ze naar toe gingen (CGVS,

10, 11 en 14). U verklaart dat ze zeiden: vertrek maar, we weten nu nog niet waar te gaan (CGVS, 10).

U zegt niet te weten hoe ze nu overleven, maar oppert dat uw schoonmoeder misschien spaargeld van

haar zonen heeft, maar zeker weet u dit niet. U zegt dat uw schoonmoeder oud was en zelfs thuis al niet

meer werkte, maar toch zou ze nu de zorg opnemen van uw drie kleine kinderen zonder dat er een plan

was hoe ze dit ging doen en waar ze naar toe gingen(CGVS, 9). Dit is allemaal erg onaannemelijk.

Zoals hoger uiteen werd gezet hecht het CGVS geen geloof aan uw asielrelaas, en bijgevolg ook niet

aan het gegeven dat u een reëel risico op vervolging liep in uw thuisland. Er mag bijgevolg worden

aangenomen dat u uw vertrek heeft kunnen voorbereiden, en dat er ook over deze belangrijke thema’s

werd gepraat. En zelfs als er slechts twintig dagen waren om uw vertrek uit het land voor te bereiden is

het redelijk om aan te nemen dat dit topics zijn die besproken worden voor vertrek. U verklaart dat er

zelfs niet gesproken is over hoe jullie met elkaar contact gingen onderhouden. U zegt hierover dat uw

schoonmoeder geen mobiel nummer had. U zegt zelf, moest u een telefoon hebben gehad dat u die aan

uw schoonmoeder zou gegeven hebben om haar te kunnen bellen (CGVS, 14). Als het CGVS u de

vraag stelt waarom jullie geen mobiele telefoon hebben gekocht voor jullie wegen uit elkaar gingen zegt

u dat u daar niet bent opgekomen (CGVS, 15). Er mag aangenomen worden dat als jullie familie in staat

is om hun huis te verkopen en jullie vertrek uit Afghanistan te regelen, dat ze ook de mogelijkheid

hebben gehad om een mobiele telefoon te kopen, zodat jullie zo met elkaar in contact konden blijven.

Dat niemand hier is opgekomen en dat er zelfs niet werd gepraat over hoe contact zou worden

gehouden is niet geloofwaardig. Dat u mist spuit over uw familiale situatie en achtergrond komt ook in

andere elementen naar voor. Zo kan u het CGVS niet toelichten wat uw eigen vader van werk heeft

gedaan (CGVS, 11). Ondanks het feit dat u zegt dat hij vier jaar geleden overleed en dat hij hiervoor al

enige tijd niet meer werkte, is het zeer merkwaardig dat u zelfs geen vaag idee heeft van hoe uw eigen

vader inkomen genereerde. Hetzelfde kan opgemerkt worden over uw schoonvader, ook over zijn werk

heeft u nooit iets opgevangen. Door deze ongeloofwaardige verklaringen af te leggen verhindert u zicht

te geven met betrekking tot de woonplaatsen en levensomstandigheden van uw familie in Afghanistan.

Het is duidelijk dat u doorheen het persoonlijk onderhoud een beeld wilt schetsen van u als

wereldvreemde vrouw die niet op de hoogte is van de bezigheden van haar eigen familie, noch van het

reilen en zeilen in het dorp waar u woonde. Immers, als u gevraagd wordt om een Afghaan te noemen

die iedereen kent in Afghanistan zegt u dit niet te kunnen omdat u een huisvrouw bent. Als hierop wordt

gevraagd of u dan nooit mensen hoorde praten over andere mensen antwoordt u dat u met niemand

mocht praten (CGVS, 15). Op de vraag of er mensen in uw dorp waren die een radio hadden antwoordt

u dat u niets weet van andere mensen(CGVS, 13-14). U verklaart dat er in uw dorp taliban woonden,

maar u weet niet in welke huizen zij juist woonden. Volgens u weet niemand wie de taliban zijn, maar in

een dorp van 25-30 huizen groot kan het niet anders dan dat het bekend is in welke huizen leden van de

taliban wonen (CGVS, 15-16).
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U geeft opnieuw als verklaring dat vrouwen hier niet over spraken (CGVS, 16). Dit profiel dat u schetst

staat haaks op het feit dat u als alleenstaande vrouw met vijf jonge kinderen alleen van Afghanistan/Iran

naar België bent gereisd.

Gezien uw ongeloofwaardige verklaringen over de dood van uw man, de verdwijning van uw

schoonbroer en het contact met uw familie en de huidige situatie van uw familie in Afghanistan maakt u

niet aannemelijk dat u het risico loopt om door de taliban lastig gevallen te worden omdat er geen

mannen in huis zijn. Ook maakt u niet aannemelijk dat u een alleenstaande vrouw bent bij terugkeer

naar Afghanistan. U stelt daarnaast te vrezen dat de mensen uit het dorp u zouden doden omdat u uit

Afghanistan bent vertrokken zonder man, maar u maakt deze vrees niet aannemelijk of concreet. Als u

gevraagd wordt waarom u dat vreest zegt u enkel dat vrouwen in Afghanistan niet buiten mogen. Als u

gevraagd wordt of dat iets was dat in uw dorp gebeurde zegt u dat het niet gebeurde omdat iedereen

bang is. U zegt gewoon te weten dat u gestraft zal worden. Dit is met andere woorden geen gegronde

reële vrees, maar louter een niet onderbouwde veronderstelling.

Het CGVS stelde vast dat uw asielrelaas niet ondersteund wordt door geloofwaardige verklaringen of

documenten. U heeft dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

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

Vreemdelingenwet heeft

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.
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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 Surkh Rod 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

Surkh Rod 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 Surkh Rod 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 Surkh Rod 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.
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Actueel is er voor burgers in Surkh Rod 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 Surk Rod.

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.

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.”

De eerste bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van eerste verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, D. Q. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, Pashtoun van origine te zijn en

soennitische moslim van religie. U bent in het jaar 2009 geboren in het dorp Char Qala, gelegen in het

district Surkh Rod van de provincie Nangarhar. U heeft drie broers en één zus. In Afghanistan ging u

nooit naar school. In het huis waar u samenwoonde met uw ouders en broers en zus woonden ook de

broer van uw vader, zijn vrouw R. (…) en kinderen, en uw grootmoeder langs vaderskant. Af en toe

verbleef uw grootvader van moederskant ook in jullie huis. Uw vader baatte thuis een winkel uit. Uw

nonkel was soldaat bij het Afghaanse leger. Om deze reden werden hij en uw vader door de taliban

meegenomen. Het lichaam van uw oom werd naderhand gevonden. Uit vrees voor de taliban vertrok u

samen met uw moeder, broers en zus en uw tante en haar twee oudste kinderen uit Afghanistan. In Iran

raakte u gescheiden van uw moeder en u reisde met uw broer R. (...) en uw tante R. (…) en haar oudste

kinderen verder naar België. U kwam op 1 maart 2017 in België binnen en diende een dag later een

asielaanvraag in. Wegens uw minderjarigheid werd u een voogd toegewezen. U heeft geen documenten

ter staving van uw asielaanvraag neergelegd.

Aangezien uw asielrelaas hetzelfde is als dat van uw tante D. R. (...) wordt verwezen naar het

feitenrelaas zoals beschreven in haar beslissing.

(…)

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.

Aangezien uw asielrelaas hetzelfde is als dat van uw tante D. R. (...) wordt verwezen naar de motivering

van haar beslissing.

(…)
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Ook u heeft doorheen de asielprocedure niet aangetoond dat uw oom werkzaam was bij het Afghaanse

leger en dat jullie om deze reden geviseerd worden door de taliban.

Noch kunnen uw verklaringen de vaststelling van het CGVS ombuigen dat uw tante niet heeft

aannemelijk gemaakt dat er voor jullie geen familiaal netwerk aanwezig is in Afghanistan.

(…)

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.”

De tweede bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van tweede verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, D. R. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, Pashtoun van origine te zijn en

soennitische moslim van religie. U bent in het jaar 2008 geboren in het dorp Char Qala, gelegen in het

district Surkh Rod van de provincie Nangarhar. U heeft drie broers en één zus. In Afghanistan ging u

nooit naar school. In het huis waar u samenwoonde met uw ouders en broers en zus woonden ook de

broer van uw vader, zijn vrouw R. (…) en kinderen, en uw grootmoeder langs vaderskant. Af en toe

verbleef uw grootvader van moederskant ook in jullie huis. Uw vader baatte thuis een winkel uit. Uw

nonkel was soldaat bij het Afghaanse leger. Om deze reden werden hij en uw vader door de taliban

meegenomen. Het lichaam van uw oom werd naderhand gevonden. Uit vrees voor de taliban vertrok u

samen met uw moeder, broers en zus en uw tante en haar twee oudste kinderen uit Afghanistan. In Iran

raakte u gescheiden van uw moeder en u reisde met uw broer R. (...) en uw tante R. (…) en haar oudste

kinderen verder naar België. U kwam op 1 maart 2017 in België binnen en diende een dag later een

asielaanvraag in. Wegens uw minderjarigheid werd u een voogd toegewezen. U heeft geen documenten

ter staving van uw asielaanvraag neergelegd.

Aangezien uw asielrelaas hetzelfde is als dat van uw tante D. R. (...) wordt verwezen naar het

feitenrelaas zoals beschreven in haar beslissing.

(…)

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.

Aangezien uw asielrelaas hetzelfde is als dat van uw tante D. R. (...) wordt verwezen naar de motivering

van haar beslissing.
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(…)

Ook u heeft doorheen de asielprocedure niet aangetoond dat uw oom werkzaam was bij het Afghaanse

leger en dat jullie om deze reden geviseerd worden door de taliban. Noch kunnen uw verklaringen de

vaststelling van het CGVS ombuigen dat uw tante niet heeft aannemelijk gemaakt dat er voor jullie geen

familiaal netwerk aanwezig is in Afghanistan.

(…)

C. Conclusie

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

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

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

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

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 48/4 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, van de formele en de

materiële motiveringsplicht en 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).

Na een theoretische uiteenzetting van de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad), de bewijslast inzake asielaanvragen en de voorwaarden voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus, laten verzoekende partijen in dit middel het volgende gelden:

“Verwerende partij betwist niet dat verzoekers (recent) afkomstig zijn van het dorp Char Qala, gelegen in

het district Surkh Rod in de provincie Nangarhar.

3.2.2.1/ Omvang stad Jalalabad

Verwerende partij motiveert dat bepaalde dorpen van buiten het district Jalalabad, door snelle

urbanisatie, economische migratie, plattelandsvlucht en terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en

conflict-gerelateerde ontheemden, de facto zijn opgegaan in een grootstedelijk gebied en door

verwerende partij bij de stad Jalalabad worden gerekend. Zij verwijst daarvoor naar de COI Focus van

20-02-2018 mbt de veiligheidssituatie in Jalalabad, toegevoegd aan het administratief dossier.

Het rapport geeft geen opsomming van de dorpen die al dan niet bij de stad Jalalabad moeten worden

gerekend, maar stelt louter dat bepaalde buitenwijken van Jalalabad gelegen zijn in de omliggende

districten Behsud, Surkh Rod of Chaparhar. Welke delen van de omliggende districten precies kunnen

worden gerekend bij de buitenwijken van Jalalabad, wordt niet beschreven in het rapport.

De COI-focus verwijst naar twee kaarten: één afkomstig van een rapport van USAID (p. 6 COI-focus) en

één afkomstig van een studie van de Afghaanse overheid van augustus 2016 (p. 7 COI-focus), waarvan

een detail werd bijgevoegd aan het administratief dossier (stuk 3 AD CGVS).

De eerste kaart (van USAID) is onleesbaar en dus niet in staat om aan te tonen dat het dorp Char Qala

al of niet kan worden gerekend tot de buitenwijken van Jalalabad.

Het detail van de tweede kaart is beter, maar onvoldoende gedetailleerd om ontegensprekelijk te

kunnen aantonen dat het dorp Char Qala als buitenwijk van Jalalabad kan worden beschouwd.

Bovendien trekt de COI-focus volgende fijntjes volgende conclusie uit de twee kaarten:
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"Hoewel deze bronnen niet hetzelfde gebied afbakenen, blijkt hieruit dat het stedelijk weefsel van de

stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen aanduiden. Bronnen zijn dan ook vaak onduidelijk in

welk district bepaalde gemeenten liggen. Bijvoorbeeld de plaats Farm Hada ligt volgens een kaart van

de UNOCHA in het district Surkh Rod, volgens de kiescommissie in het district Behsud, maar wordt in

de persberichten de facto omschreven als een buitenwijk van Jalalabad. (...) Voor de volledigheid

worden de wijken die als buitenwijk van Jalalabad worden omschreven in de bronnen, maar de facto in

een ander district zijn gelokaliseerd, in deze COI Focus bij de stad Jalalabad gerekend."

Er bestaat maw de grootste onduidelijkheid over welke gebieden precies als buitenwijk van Jalalabad

kunnen worden omschreven. De verschillende bronnen waar verwerende partij zélf naar verwijst

spreken mekaar zelfs tegen...

Verzoekende partij wordt dus door verwerende partij 'voor de volledigheid' beschouwd als burger van de

stad Jalalabad, zonder dat hiervoor steun kan worden gevonden in het administratief dossier. De

motivering is zonder feitelijke grondslag.

De conclusie in de bestreden beslissing, m.n. dat er voor de burgers van de stad Jalalabad actueel geen

reëel risico bestaat om slachtoffer te worden van willekeurig geweld en dus geen nood aan een

subsidiaire bescherming, is niet relevant en onvolledig, nu uit het administratief dossier niet blijkt of

verzoekers al dan niet als burger van de stad Jalalabad kan worden beschouwd.

3.2.2.2/ Algemene veiligheidssituatie regio van herkomst

Volgens het EASO COI Report - Afghanistan Security Situation, december 20171, zijn er, in de periode

van september 2016 tot mei 2017, 2393 veiligheidsincidenten geweest in de provincie Nangarhar.

Daarmee is Nangarhar één van de gevaarlijkste regio's in Afghanistan. Van de 22 districten in

Nangarhar, scoort Surkh Rod het vierde slechts met 183 veiligheidsincidenten. Achin blijkt het

gevaarlijkste district te zijn met 233 veiligheidsincidenten (p. 198-199). Dit betekende overigens alweer

een stijging van het aantal incidenten in vergelijking met het vorige rapport van november 2016 met

meer dan 25% (!).

Het district Surkh Rod wordt door het rapport beschouwd als zijnde voor de helft onder controle van de

Taliban (p. 198).

3.2.3/ Conclusie

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan en meer bepaald de provincie

Nangarhar ernstig verslechterd is de laatste jaren. Het wordt bestempeld als een van de meest volatiele

provincies van heel Afghanistan. Ook het district Surkh Rod, waarvan verzoekers afkomstig zijn, gaat

gebukt onder de veiligheidsincidenten. Het gros van deze veiligheidsincidenten zijn luchtaanvallen,

waarbij burgers extra kwetsbaar zijn. Hetzelfde geldt voor aanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van

lED's.

De thans bestreden beslissingen zijn voorts behept met verschillende motiveringsgebreken. Zo wordt,

zonder feitelijke grondslag, het district waar verzoekers afkomstig zijn beschouwd als een buitenwijk van

Jalalabad en wordt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus afgetoetst aan de toestand in

de stad Jalalabad.

Om al deze redenen dient verzoekende partij de subsidiaire bescherming te worden toegekend,

minstens dient de thans bestreden beslissing, wegens ernstige motiveringsgebreken, te worden

vernietigd.

Verzoekende partij houdt zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, §1, tweede lid van de

vreemdelingenwet een aanvullende nota met nieuwe elementen voor te leggen tot de sluiting der

debatten.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.
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2.2.2. Op 27 november 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan 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 beslissingen zijn gesteund en de kritiek van verzoekende partijen daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partijen in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

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.

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.
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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

In de mate dat verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient 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.

Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissingen

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

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

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

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

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

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

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

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

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissingen zijn genomen. In casu wordt in de motieven van de derde bestreden beslissing verwezen

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

Tevens bevat deze beslissing een motivering in feite, met name dat aan derde verzoekster de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) er geen geloof

kan worden gehecht aan haar verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden hebben gevormd van haar vertrek uit Afghanistan, met name de ontvoering van haar

echtgenoot en haar schoonbroer door de taliban en uiteindelijk zelfs de dood van haar echtgenoot

omwille van zijn werk, nu (i) zij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: CGVS) er niet van heeft kunnen overtuigen dat haar man bij het leger werkzaam was daar haar

verklaringen over zijn werk zeer vrijblijvend en oppervlakkig waren en haar verklaringen evenmin

worden ondersteund door documenten en haar verklaringen voor dit gebrek aan documenten weinig

authentiek en geloofwaardig waren, (ii) het weinig aannemelijk is dat zij niet gehoord zou hebben waar

het lichaam van haar man juist gevonden is in haar dorp, dat maar uit 25 of 30 huizen bestond, (iii) het

weinig overtuigend is dat zij niet eerst geprobeerd heeft om aan te dringen bij de plaatselijke

autoriteiten, en (iv) zij geen zicht biedt op de huidige situatie van haar familie, en omdat (B) er voor
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burgers in Surkh Rod actueel geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet. Al deze vaststellingen worden in deze beslissing omstandig toegelicht.

Ook in de motieven van de eerste en de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de

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

bevatten ook deze beslissingen een motivering in feite, met name dat het asielrelaas van eerste en

tweede verzoeker hetzelfde is als dat van derde verzoekster en ook zij doorheen de asielprocedure niet

hebben aangetoond dat hun oom - i.e. de echtgenoot van derde verzoekster - werkzaam was bij het

Afghaanse leger en dat zij om deze reden geviseerd worden door de taliban en ook hun verklaringen de

vaststelling van het CGVS dat derde verzoekster niet heeft aannemelijk gemaakt dat er voor hen geen

familiaal netwerk aanwezig is in Afghanistan niet kunnen ombuigen, waarbij de motieven van de derde

bestreden beslissing worden hernomen.

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

beslissingen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te

wenden waarover zij in rechte beschikken. 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.

Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal de verzoeken om internationale bescherming

van verzoekende partijen op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven

heeft uiteengezet waarop hij zijn beslissingen baseert. Te dezen ondernemen verzoekende partijen in

voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissingen met

betrekking tot de weigering van de vluchtelingenstatus te weerleggen of te ontkrachten. Het komt

nochtans aan verzoekende partijen toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Verzoekende partijen blijven daartoe echter in gebreke.

Het geheel van deze motieven, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en

betrekking hebben op de kern van hun asielrelaas, blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door

de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekende partijen 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 verzoekende partijen op deze gronden

geen subsidiaire bescherming vragen.

2.3.6.2. In zoverre verzoekende partijen zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig

worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoekende partijen hun voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk hebben gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. Verzoekende partijen maakten immers doorheen hun opeenvolgende

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan

zouden hebben gekend.
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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 actuele informatie toegevoegd

aan het administratief dossier dat er voor burgers in het district Surkh Rod actueel geen reëel risico

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

In de bestreden beslissingen wordt dit als volgt toegelicht:

“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 Surkh Rod 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

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

aan de taliban of ISKP.
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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 Surkh Rod 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 Surkh Rod 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 Surkh Rod

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

27 november 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 10).

Daargelaten de vraag of uit de informatie van verwerende partij blijkt welke dorpen al dan niet bij de stad

Jalalabad moeten worden gerekend en of uit deze informatie blijkt of het dorp Char Qala, van waar

verzoekende partijen afkomstig zijn, al of niet kan worden gerekend bij de buitenwijken van Jalalabad,

stelt de Raad vast dat het dorp Char Qala, zoals verzoekende partijen zelf ook aangeven, gelegen is in

het district Surkh Rod en dat uit de informatie in het rechtsplegingsdossier blijkt dat de typologie van het

geweld in de districten Jalalabad, Behsud en Surkh Rod gelijklopend is. De vraag of het dorp van waar

verzoekende partijen afkomstig zijn al dan niet behoort tot de buitenwijken van Jalalabad is in dit opzicht

dan ook niet relevant. In tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden, wordt in de bestreden

beslissingen overigens niet geconcludeerd “dat er voor de burgers van de stad Jalalabad actueel geen

reëel risico bestaat om slachtoffer te worden van willekeurig geweld en dus geen nood aan een

subsidiaire bescherming”, doch wel “dat er voor burgers in Surkh Rod 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”. Deze grief mist dan ook feitelijke grondslag.

In zoverre uit de door verzoekende partijen geciteerde informatie uit het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017 nog blijkt dat de provincie

Nangarhar één van de gevaarlijkste regio’s in Afghanistan is en dat van de 22 districten in deze

provincie Surkh Rod het vierde slechts scoort met 183 veiligheidsincidenten in de periode van

september 2016 tot mei 2017, wijst de Raad erop dat hieruit niet blijkt dat een onderscheid wordt

gemaakt tussen burgers, veiligheidspersoneel en opstandelingen en dat de informatie die verwerende

partij bij haar aanvullende nota van 27 november 2018 voegt recenter is. Met een dergelijke beperkte

lezing van de informatie in het administratief dossier slagen verzoekende partijen er dan ook niet in de

motieven van de bestreden beslissingen te weerleggen.

Uit het voorgaande blijkt dat er voor burgers in het district Surkh Rod 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, zodat er actueel voor verzoekende partijen,
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die verklaren afkomstig te zijn uit het dorp Char Qala in het district Surkh Rod, geen reëel risico is op

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

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoekende partijen geen persoonlijke omstandigheden

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

Vreemdelingenwet verhogen.

2.3.6.4. Verzoekende partijen tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico

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

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen niet als vluchteling worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenmin aan

dat zij in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met

betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de commissaris-

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

beslissingen is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. Waar verzoekende partijen ten subsidiaire titel vragen om de bestreden beslissingen te

vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de

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

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen verzoekende partijen echter niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

2.3.10. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig januari tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT D. DE BRUYN


