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nr. 217 862 van 1 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

VOOGD : X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 13 september 2017

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

staatlozen van 11 augustus 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 februari 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat J. SCHELLEMANS loco advocaat

K. VERSTREPEN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

19 november 2015 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 7 december 2015 om internationale bescherming. Op 11 augustus 2017 beslist de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de

thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart het Afghaanse staatsburgerschap te bezitten en van Pashtoun origine te zijn. U bent

geboren in het dorp Gadi in district Hazratsultan in de provincie Samangan (Afghanistan). U bent

minderjarig.

Uw oudste broer, A. G. (...), heeft in Afghanistan een auto waarmee hij af en toe dingen vervoert voor de

overheid, zoals voedsel en bouwmaterialen voor de legerbasis die in jullie regio gelegen is. Dit is niet

naar de zin van de taliban die hem omwille van dit werk viseren. Eerst stellen ze hem nog voor om zich

bij hen aan te sluiten, maar later wordt hij bedreigd met de dood omdat hij geen aanslag wil plegen op

de basis. Kort daarna verdwijnt uw broer na een bezoek aan de moskee – dit gebeurt in het jaar 1391.

Sindsdien heeft niemand nog nieuws van hem. Uw familie vermoedt dat de taliban achter zijn

verdwijning zit.

Ondertussen komen de taliban ook soms naar jullie dorp om daar in de moskee en in overleg met de

dorpsoudsten van elke familie een zoon op te eisen om voor hen te vechten. Uw familie wil u echter niet

afstaan, omdat zij al een zoon waren verloren. Daarom beslist uw vader dat het beter is dat u het land

verlaat. U bent op dat moment dan ongeveer 13 jaar.

Zodoende gaat u naar Pakistan (Bishaan Swat) waar uw neef N. (...) al verbleef – hij was kort voor u

ook uit uw dorp vertrokken. Tijdens uw verblijf in Pakistan krijgt u van het thuisfront te horen dat de

taliban nog bij u thuis langsgekomen zijn om naar u te vragen. Wegens de onzekere situatie in Pakistan

gaan jullie vijf maanden later naar Iran, waar u samen met uw neef in waterputten rond Shiraz werkt. Uw

neef N. (...) wordt na een tijd wel door de politie opgepakt en waarschijnlijk teruggestuurd. Na anderhalf

jaar verblijf in Iran, trekt u verder naar Europa, onder andere via Turkije, Griekenland en Bulgarije. Op

deze manier komt u in België aan waar u op 7 december 2015 een asielaanvraag indient.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de Belgische asielinstanties:

uw originele taskara, kopies van de taskara’s van uw vader en uw oom, een originele dreigbrief en een

originele enveloppe.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uit uw land van herkomst Afghanistan vertrokken bent uit vrees voor de

taliban: zij hadden uw broer bedreigd omdat hij (bouw)materialen leverde aan een legerbasis in de

buurt; later wilden ze dat u zich bij hen ging vervoegen om te strijden. Het Commissariaat-generaal is

echter van mening dat u het vluchtelingen- of het subsidiaire beschermingsstatuut niet kan worden

toegekend omwille van de volgende redenen.

Wat betreft de feiten die u aanbrengt in verband met uw oudste broer – aangezien hij bouwmaterialen

en voedsel naar de legerbasis in uw buurt vervoerde, werd hij door de taliban bedreigd en verdween hij

zelfs op een bepaald moment (volgens u en uw familie zitten de taliban achter zijn verdwijning); door

middel van een dreigbrief werd ook zijn familie bedreigd (CGVS 1 p. 7-8, 11 e.v. + CGVS 2 p. 3 +

document 4) – oordeelt het CGVS dat er u op basis hiervan geen internationaal beschermingsstatuut

kan worden toegekend. Er blijkt immers niet dat er in uw hoofde een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit kan vastgesteld worden omwille van de lotgevallen van uw broer.

Om te beginnen kan erop gewezen worden dat de omstandigheden en de activiteiten waardoor uw

broer in de problemen raakte, erg verschillen van uw eigen situatie. De taliban viseerden uw oudere

broer omdat hij een auto had en daarmee materialen en andere dingen vervoerde naar de legerbasis bij

jullie in de buurt (CGVS 1 p. 11 e.v.). Op het moment van zijn verdwijning was hij een volwassen

jongeman van 18-19 jaar oud (CGVS 1 p. 16). Uzelf was toen nog een kind van 12 à 13 jaar, die zelf

niet betrokken was bij de activiteiten van uw broer op de legerbasis, maar die naar de madrassa ging en

soms zijn vader hielp op het land achter jullie huis (CGVS 1 p. 9-10, 16). Op uw leeftijd destijds had u

een ander leven dan dat van uw broer en zodoende beschikte u over een totaal ander profiel dan hem.

Hierop gelet, kunnen doorheen uw dossier geen elementen vastgesteld worden waardoor uzelf in de

negatieve aandacht van de taliban zou komen te staan; dit in tegenstelling tot uw broer die materiaal

leverde aan de Afghaanse overheid (meer bepaald aan de legerbasis in jullie buurt). Meer nog, als u

gevraagd wordt of u ooit zelf iets meegemaakt heeft wegens het werk van uw broer, verklaart u van niet

omdat u nog klein was; u voegt eraan toe dat u gewoon uw vader hielp en naar de madrassa ging
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(CGVS 1 p. 16). Dit versterkt het standpunt van het CGVS dat er in uw hoofde geen verhoogd risico op

vervolging kan worden vastgesteld omwille van de activiteiten van uw broer.

In deze context verklaart u dan wel dat ‘ze misschien dachten dat ik hetzelfde zou doen als mijn broer,

dat ze dachten dat uw broer een spion was en u misschien ook’ (CGVS 1 p. 12). U maakt deze

beweringen echter op geen enkel moment hard en u brengt geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat ze ook u effectief zouden verdenken van spionage (cfr. de opmerking hierboven). Zodoende

zijn uw verklaringen op dit vlak niet meer dan blote vermoedens zonder ze concreet te staven.

Bovendien, dat u en uw familie ook op de radar van de taliban zouden staan naar aanleiding van de

problemen van uw broer (zoals bijvoorbeeld zou moeten blijken uit de dreigbrief van de taliban die u

neerlegt, zie document 4), volgt het CGVS niet. Er kan immers op gewezen worden dat u en uw familie

na de bedreigingen en de verdwijning van uw broer, opnieuw jullie oude leven hernamen: u ging

opnieuw naar de moskee voor (koran)lessen en u hielp opnieuw uw vader op het land, zoals u daarvoor

al steeds had gedaan – pas een jaar na de verdwijning van uw broer vertrok u dan zelf uit uw dorp,

weliswaar om een andere reden (zie verder). Bovendien woont uw familie nu nog steeds op dezelfde

plaats als toen, nl. thuis in het dorp Gadi, zonder daar problemen te ondervinden die het gevolg zijn van

de activiteiten van uw broer of zijn verdwijning (CGVS 1 p. 7, 10, 17-18 + CGVS 2 p. 3-4). Welnu, dit

alles wijst erop dat u en uw familie niet het risico lopen op problemen met de taliban omwille van uw

broer, in tegenstelling tot wat u zelf beweert.

Een laatste indicatie die aantoont dat er wat u betreft geen gegronde vrees voor vervolging kan worden

vastgesteld als gevolg van de problemen van uw broer, ligt in het volgende. Als u op verschillende

momenten gevraagd wordt of de lotgevallen van uw broer ook voor u een probleem zouden vormen,

begint u steeds over iets anders, nl. dat de taliban die per familie van het dorp één iemand opeisten en

dat aangezien uw vader dat niet wou, hij u wegstuurde uit het land (CGVS 1 p. 12, 17 + CGVS 2 p. 3, 4).

Zodoende maakt u niet aannemelijk dat uw vertrek uit uw land een rechtstreeks gevolg is van wat er uw

broer een jaar eerder overkomen was. Dé reden waarom u een jaar na de verdwijning van uw broer dan

wel vertrok, vindt naar eigen zeggen zijn oorsprong in een ander element (nl. de rekrutering door de

taliban waarbij ze van alle families in uw dorp één jongen opeisten), waarvoor voor de analyse hiervan

verwezen wordt naar de paragrafen hieronder (zie onder).

Hét probleem dat voor uw vader de aanleiding vormde om u uit het land weg te sturen, heeft volgens u

te maken met de rekruteringseis van de taliban dat alle families van uw dorp een zoon zouden afstaan

om zich bij hen te voegen; aangezien uw familie al een zoon verloren had (i.e. uw oudere broer die

verdwenen was), wou uw vader u niet afstaan en stuurde hij u weg (CGVS 1 p. 12 e.v.). Het CGVS is

echter van mening dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, en wel om onderstaande redenen.

Zo valt het meteen op dat u over dit element met geen woord repte bij het indienen van uw

asielaanvraag. Toen had u het enkel over de lotgevallen van uw broer A. G. (...) in verband met de

legerbasis in uw buurt. U verklaarde daarbij dat uw broer vermist raakte en dat uw vader u toen vroeg

om te vertrekken omdat hij niet wou dat u ook beschuldigd zou worden van spionage zoals uw broer. U

voegde er expliciet aan toe dat niemand u persoonlijk bedreigd heeft omdat u nog zeer jong was toen u

vertrok uit Afghanistan. Aan deze verklaringen hadden noch u noch uw voogd toen iets toe te voegen

(CGVS vragenlijst 15.06.2016 vraag 3.5 & 3.7). Het is dan ook vreemd dat u tijdens uw gehoor op het

CGVS (dd. juni 2017) plots een ander motief opgeeft voor waarom u destijds uit uw land zou zijn

vertrokken. Hoewel begrip wordt opgebracht voor de jonge leeftijd waarop u in België toekwam, kan van

een asielzoeker toch verwacht worden dat hij de Belgische asielinstanties aan het begin van zijn

asielprocedure op de hoogte brengt van alle elementen van zijn aanvraag, zeker als het gaat om de

rechtstreekse aanleiding van zijn vertrek uit zijn land en als hij bij zijn oorspronkelijke interview werd

bijgestaan door een voogd en later (oktober 2016) door het CGVS nogmaals gevraagd werd bijkomende

informatie te bezorgen aangaande zijn asielaanvraag. Op geen enkele van deze momenten heeft u

aldus de kans gegrepen om te vertellen over de taliban die naar uw dorp zouden zijn gekomen om u

(gedwongen) in te lijven, maar begint u hier pas voor het eerst over ruim anderhalf jaar na uw

asielaanvraag (nl. tijdens uw gehoor op het CGVS in juni 2017). Dit is weinig ernstig en plaatst meteen

een ernstig voorbehoud bij uw verklaringen hieromtrent. Als u gevraagd wordt waarom u aanvankelijk

niets vertelde over de taliban die naar uw dorp kwamen en per familie één jongen opeisten, verklaart u

dat er maar een beperkte tijd was, dat men zei dat u alles in drie zinnen moest zeggen en vraagt u zich

af hoe u alles in dertig minuten moest uitleggen. Gevraagd of dertig minuten niet genoeg is om iets te

vermelden, verklaart u dat men zei dat u drie soorten vragen zou krijgen: over de reisroute, over uw

familie en over uw broer. Als u er dan op gewezen wordt dat het toch gaat om dé reden waarom u

uiteindelijk uit Afghanistan vertrokken was en u tijdens het eerste CGVS-gehoor had gezegd dat alles ok
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was gegaan op het DVZ-gehoor en dat u op de DVZ alle elementen had kunnen aanhalen waardoor u

uit uw land vertrokken was, verklaart u dat het een kort interview was, dan u in het kort moest vertellen

over de redenen waarom u naar België was gekomen en dat u zodoende vertelde over de route, uw

familie en ook over uw probleem (CGVS 1 p. 2 + CGVS 2 p. 9). Welnu, hieruit blijken geen elementen

die nefast zouden geweest zijn voor het aangeven van uw volledige verhaal en geeft u overigens zelf

aan dat u wel degelijk de kans kreeg om over uw probleem te vertellen – aangezien de rekruteringseis

van de taliban onlosmakelijk verbonden is met uw probleem (dit was voor u immers dé doorslag om uw

land te verlaten), kon van u dan ook redelijkerwijs verwacht worden dat u dit reeds aan het begin van uw

asielprocedure vermeldde. Dit is in casu niet zo.

Daarnaast kan gewezen worden op het volgende. Hoewel rekruteringen van jongeren door de taliban in

uw land voorkomen (zie toegevoegde informatie in administratief dossier), slaagt u er niet in te

overtuigen dat dit u effectief overkomen is. Er dient immers te worden opgemerkt dat de manier waarop

de taliban in uw dorp tewerk gingen wat betreft de rekrutering, zoals door u voorgesteld, zeer

onwaarschijnlijk overkomt. Uit uw verklaringen moet blijken dat de taliban koste wat kost van elke familie

een zoon wilden inlijven en dat zij zelfs dreigden dat het niet goed zou aflopen met families die dit

weigerden (zo zegt u dat aan uw vader werd duidelijk gemaakt dat ze jullie huis in brand zouden steken

als u niet zou meegaan, en dat hij niet kon weigeren of dat hij anders meteen gedood zou worden) en

dat ze de jongeren anders wel zouden dwingen om zich bij hen aan te sluiten (CGVS 1 p. 12, 17 +

CGVS 2 p. 4, 7). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratieve dossier is toegevoegd, blijkt echter dat hoewel de taliban geen formele

rekruteringsprocedures heeft, er toch kan worden gesteld dat de lokale cel de basis vormt van de

rekrutering. Er wordt beroep gedaan op familiale en clanloyauteit, tribale banden, persoonlijke

vriendschappen en sociale netwerken, madrassa studentenkringen en gemeenschappelijke belangen.

De drijfveren voor de rekrutering zijn hoofdzakelijk eergevoel en glamour, wraakgevoel, financiële noden

en religieuze overtuiging. Hoewel er uitzonderingen zijn, kan toch als algemene regel worden gesteld

dat taliban rekrutering door de lokale commandanten binnen hun eigen stam gebeurt. Gedwongen

rekrutering door de taliban wordt door verschillende bronnen dan ook als uiterst exceptioneel

voorgesteld. Sommigen stellen zelfs dat gedwongen rekrutering volledig afwezig is. Ditzelfde zou

volgens diezelfde informatie ook opgaan voor minderjarigen en meer specifiek wordt gesteld dat de

taliban in principe geen jongens zonder baard recruteert hetgeen volgens landinfo in de regel over het

algemeen goed wordt opgevolgd. De argumenten die hiervoor aangehaald worden zijn het overschot

aan vrijwillige strijders en het feit dat gedwongen rekrutering de bevolking van de taliban doet

vervreemden. Uw verklaringen dat de taliban dreigden met zware repressie tegen families in het dorp

indien zij één van hun zonen, zelfs deze op nog zeer jeugdige leeftijd, niet wilden afstaan, staan hier

dan ook haaks op. Als u daarom gevraagd wordt wat de taliban erbij te winnen zouden hebben als ze zo

hard zouden optreden tegen weigerende families (zoals de uwe) – aangezien ze toch gebaat zijn met de

steun van de bevolking – antwoordt u dat de taliban verschillende plannen hebben met hen en dat ze

willen dat de bevolking met hen meedoet, door onder andere mee te helpen de legerbasis in uw buurt te

beschieten (CGVS 1 p. 17-18). Zodoende volhardt u enkel in uw weinig aannemelijke verklaringen

omtrent aangekondigde vergeldingsacties door de taliban. Hierdoor kan a priori ernstig getwijfeld

worden aan uw verklaringen omtrent de rekrutering in uw dorp.

Verder legt u over nog andere facetten van uw vermeende rekrutering weinig overtuigende verklaringen

af. Als u gevraagd wordt of er voor de families die iemand naar de taliban stuurden, iets tegenover stond

of niet, verklaart u dat u niet weet of de taliban hen iets in de plaats gaven; u weet niet of iemand die bij

de taliban gaat een salaris of zo krijgt. Als u gevraagd wordt of de taliban en de dorpsoudsten

onderhandelden of afspraken maakten over of en hoe families zouden gecompenseerd worden voor het

afstaan van hun zonen, verklaart u daar geen weet van te hebben. Op de vraag of uw vader van zo’n

dingen op de hoogte is, antwoordt u ontwijkend (CGVS 2 p. 5). Daarnaast wordt u gevraagd of u meer

weet te vertellen over de talibs die naar de moskee in uw dorp kwamen om zo jongeren op te eisen. U

geeft aan dat u hier eigenlijk niets over weet. U zegt dat ze niet van uw dorp waren, maar u heeft geen

enkel idee van waar ze dan wel zouden komen. Als u gevraagd wordt of u iets weet over de leider of de

commandant van de taliban die naar uw dorp kwamen, noemt u wel namen van twee dorpelingen die bij

de taliban zouden zijn, maar u geeft aan dat zij niet tot de groep taliban behoorden die in de moskee

naar jongens van het dorp kwamen vragen. Daarop geeft u nogmaals aan dat u niets weet te vertellen

over de bewuste taliban die naar de moskee kwamen, maar dat de dorpelingen hen misschien wel

kennen (CGVS 2 p. 6-7). Welnu, uiteraard kan het CGVS begrip opbrengen voor de jonge leeftijd

waarop u uit uw dorp vertrok, toch is het aan u om zo concreet mogelijk informatie aan te brengen over

de modaliteiten en de omstandigheden van uw (gedwongen) rekrutering. Het CGVS wijst er in deze op

dat u erin slaagde het contact met het thuisfront te herstellen na uw aankomst in België en u sindsdien
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weer regelmatig contact heeft met uw familie die nog steeds in uw dorp verblijft (CGVS 1 p. 7 + CGVS 2

p. 7). Zodoende zou u ondertussen van de hierboven vermelde elementen – die toch raken aan de kern

van uw relaas – beter op de hoogte kunnen zijn of er zich ten minste over geïnformeerd hebben.

Ook legt u nog andere opmerkelijke verklaringen af over zaken die te maken hebben met de rekrutering

door de taliban in uw dorp. Zo verklaart u tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat ze uw vader een

keer geslagen hebben toen ze naar u kwamen vragen, terwijl u dat tijdens het tweede gehoor stellig

ontkent; u verklaart dan dat ze hem niets deden omdat hij oud is, maar even later zegt u dan dat u niet

weet of ze hem sloegen of niet. U wordt geconfronteerd met deze afwijkende verklaringen, waarop u

ontkent dat u had gezegd dat ze hem geslagen hebben – uw vader is een oudere, en daarom wordt hij

volgens u nooit geslagen (CGVS 1 p. 12 + CGVS 2 p. 8). Indien de taliban effectief nog bij uw vader

langskwamen om naar u te informeren, kan toch verwacht worden dat u gelijklopende verklaringen

aflegt over of daarbij fysiek geweld werd gebruikt of niet. Dit is hier niet het geval.

Daarnaast wordt u gevraagd of er effectief jongens uit uw dorp naar de taliban zijn gegaan naar

aanleiding van hun oproep in de moskee. U verklaart dat er wel mensen akkoord waren met hen, maar

opvallend genoeg weet u niet of er dan effectief jongens naar de taliban zijn getrokken of niet. U wijt uw

onwetendheid op dit vlak aan uw afwezigheid uit uw land. Ook als u gevraagd wordt of nog andere

families die het niet eens waren met de taliban, problemen kregen met de taliban, kan u daar geen

antwoord op geven – u verklaart niet te weten wat er gebeurd is na uw vertrek (CGVS 2 p. 8). Hoe het

precies zit met de bezoeken die de taliban nog aan uw vader bracht nadat u vertrokken was, weet u

overigens ook niet. U verklaart wel dat ze eens bij uw vader langsgekomen zijn toen u zelf in Pakistan

was, maar eigenlijk weet u niet hoe vaak ze nog langskwamen en of ze überhaupt nu nog naar u komen

vragen. Meer nog, toen u weer contact opnam met uw vader, verklaart u hem enkel te groeten en

‘algemene dingen’ te bespreken en niet meer te vragen naar eventuele bezoeken van de taliban

(CGVS 2 p. 7, 8). Gelet op uw hernieuwd en regelmatig contact met het thuisfront (zie boven) kan het

CGVS niet aanvaarden dat u zich verschuilt achter uw vertrek uit uw dorp en u daarom van dergelijke

zaken niet op de hoogte zou zijn. Het gaat immers om dé reden waarom u uit uw land vertrokken bent

en in België internationale bescherming zoekt. Aldus kan van u verwacht worden dat u de nodige

interesse aan de dag legt wat betreft de afloop van uw probleem en eventuele lotgevallen van mensen

in een vergelijkbare situatie (CGVS 2 p. 5-6).

Gelet op alle bovenstaande elementen kan herhaald worden dat niet aangetoond is dat uzelf omwille

van de activiteiten van uw broer ook in de negatieve aandacht zou lopen van de taliban – zijn problemen

waren dan ook geen aanleiding voor u om te vertrekken uit uw land. Dat deed u uiteindelijk wel een jaar

later, nadat taliban naar uw dorp zouden zijn gekomen om u (en andere jongens) in te lijven. Deze

aanleiding van uw vertrek werd evenwel niet geloofwaardig geacht, zoals hierboven omstandig

beschreven.

Aan het eind van het tweede gehoor op het CGVS wijst uw advocaat er op dat in uw geval eventuele

verwestersing zou kunnen spelen. Daarom wordt u nog meermaals gevraagd of het feit dat u al lang in

België bent en u al lang uit Afghanistan weg bent, een probleem voor u zou zijn als u naar Afghanistan

zou terugkeren. U antwoordt daarop ‘ja, waarom niet’ en verklaart dat u zeker zou gedood worden

wegens de waarschuwingen die uw vader kreeg [van de taliban] en u wijst nogmaals op de verdwijning

van uw broer. Verder stipt u aan dat de overheid in uw land niet machtig is en dat de situatie aldus erger

wordt. U zegt ook dat u niet kan terugkeren naar uw land en dat uw vader u aan de telefoon zegt dat u

niet kan terugkeren naar uw dorp (CGVS 2 p. 9-10). Hiermee beperkt u zich evenwel enkel tot het uiten

van een algemene bewering die u in uw hoofde geenszins concretiseert en tot een herhaling van de

asielmotieven die u eerder al had uiteengezet. Aldus brengt u geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat u dermate zou zijn verwesterd dat u zich niet meer zou kunnen houden aan de Afghaanse

wetten, regels en gebruiken, laat staan dat u aannemelijk zou maken dat u ingevolge uw langdurige

verblijf in België (sinds eind 2015) bij een terugkeer naar uw land problemen zou ondervinden of zou

worden gemarginaliseerd. Uw verklaringen op dit vlak volstaan dan ook niet om ten aanzien van u een

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden.

Aanvullend kan er nog op gewezen worden dat uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat u in uw land van

herkomst nog familie heeft (i.e. uw familie in uw dorp met wie u van hieruit nog contact heeft, zie boven).

Het CGVS kan dus aannemen dat u geen alleenstaande bent en in Afghanistan over een voldoende

groot netwerk beschikt om u op te vangen bij een terugkeer aldaar.
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Op basis van bovenstaande elementen blijkt uit uw verklaringen niet dat er wat u betreft een gegronde

vrees voor vervolging bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden

zouden zijn om aan te nemen dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De documenten die u neerlegt veranderen hier

niets aan. Uw taskara en die van uw vader en uw oom bevatten louter persoonsgegevens. De

enveloppe toont enkel aan dat u post ontving uit Afghanistan, meer niet. De dreigbrief voor uw broer

werd reeds eerder besproken (zie boven).

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

Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de

algemene situatie in zijn regio van herkomst. 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 is van

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is 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 werd. 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 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 zijn. 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 Hazratsultan in de provincie Samangan te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Samangan province van 25 april 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 Samangan behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan.

Niettegenstaande insugerents hun activiteiten in de provincie opgedreven hebben, komt er weinig
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berichtgeving over veiligheidsincidenten uit uw provincie. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden

zijn “non-conflict related” of betreffen “security enforcemcnts”, waaronder onder andere arrestaties en

wapeninbeslagnames worden opgenomen Het geweld dat er plaatsvindt is bovendien doelgericht van

aard.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Samangan 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 uit uw regio aldus geen reëel risico op

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

waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

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

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, 48/5 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 materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“1. Gegronde vrees voor vervolging omwille van de lotgevallen van verzoekers broer

Volgens verwerende partij oordeelt dat er op basis van de feiten die verzoeker aanbracht in verband met

zijn oudste broer geen internationaal beschemingsstatuur kan worden toegekend.

Er dient voorafgaand te worden vastgesteld dat nergens uit de beslissing blijkt dat verwerende partij de

lotgevallen van verzoekers broer in twijfel trekt. Er kan dus worden aangenomen dat verzoekers

verklaringen hieromtrent als geloofwaardig worden beschouwd, en dat de feiten vaststaan.

Verwerende partij haalt aan dat de omstandigheden en de activiteiten waardoor verzoekers broer in de

problemen raakte erg verschilden van verzoekers eigen situatie.

Het klopt inderdaad dat verzoeker ten tijde van de problemen van diens broer nog zeer jong was.

daardoor geen gelijkaardige activiteiten had, en niet in het vizier van de Taliban kwam. Het is echter

aannemelijk dat dit incident met verzoekers broer niet is vergeten door personen in de omgeving

waaronder individuen gelieerd aan de Taliban.

Verzoeker heeft dan ook terecht verklaard dat indien hij nu zou terugkeren naar Afghanistan nu hij op

een leeftijd is gekomen waarop hij een actief lid van de samenleving wordt hij omwille van de connectie

met zijn broer zou kunnen worden verdacht van gelijkaardige activiteiten. De stelling van verwerende

partij aïs zouden dit niet meer dan blote vermoedens zijn volstaat niet. Minstens had verwerende partij in

het licht van objectieve informatie moeten nagaan of verzoekers geuitte vrees aannemelijk is.

Verwerende parij stelt ten slotte dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn vertrek een rechtsrtreeks

gevolg is van wat er zijn broer een jaar eerder overkomen was.
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Verzoeker wenst hierop te repliceren dat zelfs indien de lotgevallen van zijn broer niet de rechtsreekse

aanleiding waren van diens vertrek, deze daarom niet minder relevant zijn voor de beoordeling van

verzoekers gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer. Deze beoordeling vereist immers een

prospectief onderzoek, dat niet noodzkelijk steunt op vervolginsfeiten die reeds zouden hebben

plaatsgevonden.

2. Gegronde vrees voor vervolging omwille van (gedwongen) rekrutering

2.1. Laattijdige vermelding van deze vrees

Verwerende partij verwijt verzoeker dat hij deze informatie laattijdig naar voor bracht in zijn asielrelaas.

Het is echter met zo dat het laattijdig mededelen van dit gegeven er automatisch toe moet leiden dat dit

element met geloofwaardig is. De nuttige elementen dienen 'zo spoedig mogelijk' te worden

medegedeeld. Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de elementen dient rekening gehouden

te worden met het gegeven dat verzoeker op het ogenblik van het eerste interview de jeugdige leeftijd

had van 16 jaar. Er dient erkent te worden dat "the order and manner in which evidence is given may be

affected by mental, psychological or emotional trauma or disability" waardoor bij de beoordeling

rekening gehouden moet worden met "the extent to which the age vulnerability or sensitivity of the

'witness was an element of that discrepancy or lack of clarity." (Mark Henderson & Alson Pickup. Best

practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals, hoofdstuk 13 presenting previously undisclosed

information, 30 november 2014, https://www-ein.org.uk/bpg/chapter/13)

"70. Morover, it must be observed that the obligation laid down by article 4(1) of Directive 2004/83 to

submit all elements needed to substantiate the application for international protection ‘as soon as

possible’ is tempered by the reauirement imposed on the competent authorities, under Article 13(3)(a) of

Directive 2005/85 and Article 4(3) of Directive 2004/83 to conduct the interview taking account of the

personal or general circumstances surrounding the application, in particular, the vulnerability of the

applicant, and to carry out an individual assessment of the application, taking account of the individuals

position and personal circumstances of each applicant." (HvJ, A, B, C v. Staatssecretaris van Veiligheid

en Justitie (Directive 2004/83/EC), 2 december 2014, §70)

Verwerende partij dient derhalve alle individuele elementen die verzoeker typeren in rekening te

brengen. Hieronder vallen niet alleen zijn jeugdige leeftijd, doch ook het gegeven dat zijn voogd

gedurende het interview opmerkte dat verzoeker een "rechtvaardige jongen [is]. Iet wat stille jongen,

maar eerlijk." (cgvs-verhoor 1, p. 20) Bovendien dient tevens in rekening gebracht te worden dat

verzoeker reeds in 2013 zijn land van herkomst en bijgevolg tevens zijn familie verliet. Hij werd derhalve

reeds op 13-jarige leeftijd van zijn ouders gescheiden, waarna hij een gevaarlijke tocht van 2 jaar

doorstond alvorens in veiligheid en onder toezicht van een voogd te eindigen. Dat deze elementen zeker

een rol spelen in het naar voor brengen van de elementen die zijn vlucht hebben veroorzaakt.

Wat er ook van zij is verwerende partij ertoe gehouden in het licht van verzoekers verklaringen en van

correcte en actuele objectieve, informatie na te gaan over verzoeker effectief risico loopt op

(gedwongen) recrutering bij terugkeer (zie infra).

2.2. Rekruteringsmethodes van de Taliban

Verwerende partij trekt de geloofwaardigheid van verzoekers gegronde vrees voor vervolging in twijfel

op basis van haar interpretatie van de werking en methodes van de Taliban.

Deze interpretatie van verwerende partij wordt echter tegengesporken door diverse gezaghebbende

objectieve bronnen.

Betreffende gedwongen rekrutering moet eerst en vooral de volgende nota van Amnesty International in

rekening worden gebracht:

"During field research by Amnesty International in 2010 and 2011 internally displaced people (IDPs)

stated that one of their reasons for fleeing home areas was the risk and threat of forced recruitment of

male family members. Many interviewees who fled from the northwest provinces of Badghis and Faryab

to the IDP camps in Herat Province told Amnesty International that thousands of the armed men who

are believed to be Taleban were forcefully imposing taxation on families, recruiting the young men to

insurgent groups and killing anyone who opposes them. Also UNAMA observed that there was an
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increase of conflict-induced displacement in 2012 and that people displaced from Western Afghanistan

constitute the second largest increase of newly displaced, "due to insecurity, threats, intimidation (such

as illegal taxation), and forced recruitment. 4

UNAMA also reported that in areas under Taleban control, the Taleban continued to use different

coercive methods and forms of intimidation against the public, including by holding public meetings,

videorecordings, sending night letters to warn people against joining the government. UNAMA also

reported "the recruitment of opposition fighters, including children". Also that the Taleban and armed

groups have exploited the rule of law vacuum in remote areas, to enforce their own parallel judicial

structures including to try and/or punish persons suspected of collaborating with the government and

international forces, or people suspected of spying for the government and international forces.

[…]

Additionally, the EASO report should acknowledge the lack of information available from areas under the

Taleban control since media and humanitarian agencies have restricted access to these areas because

they have often been accused of spying and been threatened and physically attacked. Hence it should

not be assumed that lack of reporting about forced recruitment means that it does not occur in these

areas, or that if the Taleban are controlling particular areas the population are fully supporting them.

During Amnesty International's visits to the IDP camps in Kabul, displaced families from the Taleban

strongholds in the south told Amnesty International that they had fled attacks by either the government

and international forces or the Taleban simply for not supporting them."1

Uit de UNHCR Guidelines van 19 april 20162 blijkt het volgende:

"Incidents of forced recruitment of children are said to be subject to widespread underreporting.

However, the recruitment and use of children by all parties to the conflict, both in support and combat

roles, is reported to be observed throughout the country." (p. 44)

"In areas where AGEs exercise effective control over territory and the population, they are reported to

use a variety of mechanisms to recruit fighters, including recruitment mechanisms based on coercive

strategies. Persons who resist recruitment, and their family members, are reportedly at risk of being

killed or punished." (p. 45)

In de voetnoten geeft UNHCR het volgende aan:

"In both 2014 and 2015, IDPs reported that a fear of forced recruitment was one of the main drivers of

internal displacement."

In het UNAMA Population movement bulletin' van april 20 1 63 blijkt het volgende:

"Key trends include: [..]

• Continued flight from conflict-affected parts of Afghanistan - UNHCR looked specifically at continuing

risks of forced recruitment and minority persecution risks in light of the continuing control of the Taliban

and local militia groups in several districts. Young men continue to be at substantial risk of recruitment

[..]" (p. 3)

Het UNAMA 'Afghanistan Midyear report 2075'van juli 20164 maakt UNAMA melding van een aantal

incidenten waarbij kinderen werden gerekruteerd door te Taliban, en voegt daar aan toe:

"Given the high likelihood of under-reporting, UNAMA notes that this data may not accurately reflect the

actual scale of child recruitment by parties to the conflict." (p. 19)

Tot slot spreekt Human Rights Watch in haar rapport 'Afghanistan : Taliban Child Soldier Recruitment

Surges' van 17 februari 2016 over een stijging van de rekrutering van kindsoldaten door de Taliban

sinds midden 2015:

"forces in Afghanistan have added scores of children to their ranks since mid-2015 in violation of the

international prohibition on the use of child soldiers, Human Rights Watch said today."

"The Taliban's apparent strategy to throw increasing numbers of children into battle is as cynical and

cruel as it is unlawful," said Patricia Gossman, senior Afghanistan researcher."

"Kunduz residents and analysts say that the increase in recruitment and deployment of child fighters

coincided with the Taliban 's major offensive in northern Afghanistan that began in April 2015."

"The Taliban have recruited and used children as fighters since the 1990s, but Kunduz residents whose

sons have been among those recruited, together with analysts who have monitored the recruitment

drive, believe that recruitment increased in 2015 due to expanded Taliban operations against Afghan

government forces."

Uit de bovenstaande gezaghebbende en recente rapporten blijkt duidelijk dat gedwongen rekrutering

door te Taliban effectief gebeurt.
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Ook in het meest recente EASO rapport omtrent rekrutering in Afghanistan, wordt bevestigd (o.a. met

het geven van een aantal voorbeelden)5 dat gedwongen rekrutering door de Taliban zich voordoet:

"In UNHCR's Monthly IDP updates, mention was made of IDPs reporting forced recruitment by

insurgents, for example in: Paktya (end of 2014); Tagab district of Kapisa (December 2014) ; Logar and

Herat provinces (February 2015)."6

"Patricia Gossman (HRW) states that the recruitment of children into the Taliban generally does not

involve Taliban commanders removing children from their homes at gunpoint, but through other means

of pressure on the family, including threats. For example, when under pressure or planning a major

offensive, such as the attack on Kunduz in September 2015, the Taliban may revert to coercion to boost

manpower. UNAMA stated in December 2015 in its report on the events in Kunduz in September-

October 2015: 'Credible sources reported that many of the boys complained that they had been forced

to take up arms by Taliban who threatened that their families would be harmed if they refused'. Some of

these minors have been in the media, telling they were forced to fight. The Taliban reportedly went door-

to-door 'taking young boys from every family as a form of forced recruitment"7

In dit rapport komt ook naar voor dat de kans van gedwongen rekrutering hoger is in die regio's waar de

Taliban meer problemen kent:

"Borhan Osman says the prevalence of forced recruitment strategies is directly proportionate to the level

of pressure an armed group is facing. In many areas the Taliban is seen as the victorious force and has

a lot of volunteering fighters available, so it does not have to rely on coercion for recruitment."8

In tegenstelling tot hetgeen verwerende partij stelt komt volgens deze informatie ook rekrutering bij

jongeren voor, ondankt het interne verbod van de Taliban.

Het meest recente EASO rapport bevestigt dat de Taliban interne regels heeft die de rekrutering van

kinderen verbiedt:

"The Taliban has an internal policy of not recruiting children. According to its Code of Conduct, the

Lahya, article 69: 'beardless youths cannot be kept in barracks or military bases.’ It is suggested that this

provision is grounded in the Islamic Law, sharia. Kate Clark adds that this measure is aimed at

preventing sex with boys."9

Verschillende bronnen die door EASO worden geciteerd meldden echter rekruteringen van

jongemannen die nog niet meerderjarig zijn. Deze jongemannen zijn echter de puberteit voorbij, zoals

uit dit fragment kan worden afgeleid:

"Expert on the Taliban, Antonio Giustozzi, confirmed during an interview that the Taliban has banned the

recruitment of children. In practice though, even the young men often don 't know their own ages, so this

ban is not easy to enforce. Local commanders will allow post-puberty boys and young men to join the

Taliban. In accordance with the Lahya, whenever young men grow a beard or have facial hair, they are

considered ready to be recruited, regardless of age. Giustozzi also says that pre-puberty minors

generally are not recruited as fighters. He confirms that there are cases where the Taliban will force

young men, both under and above 18, to become carriers, messengers, spies, etc. He refers to this

practice as forced labour rather than ‘forced recruitment'."

AI deze elementen samengenomen, namelijk het feit dat de Taliban een eigen verbod heeft op het

rekruteren op kinderen maar dat er meerdere gevallen bekend zijn waarin de Taliban jongeren

rekruteerde, en het feit dat de Taliban in de periode van het incident aanwezig was in het district van

verzoeker, moet aan verzoeker minstens het voordeel van twijfel worden toegekend m.b.t. dit aspect

van zijn asielrelaas.

Het is bovendien aan de verwerende partij om bij het nemen van zijn beslissing alle relevante

landeninformatie te betrekken.

Zoals er in het Beyond Proof rapport van UNHCR wordt samengevat:

"The UNHCR Handbook states: "The applicant’s statements cannot be considered in the abstract, and

must be viewed in the context of the relevant background situation. Knowledge of conditions in the

applicant's country of origin - while not a primary objective - is an important element in assessing the

applicant's credibility."

"The determining authority, therefore, has a duty to obtain by its own means relevant general and

specific COI. The scope of this duty is set out in a number of provisions in the APD and QD. It is also

duly highlighted in the EAC: "In general, as a decision-maker, you are expected to [...] be informed about
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the situation in the country of origin." As such, the decision-maker should obtain relevant, accurate,

independent, impartial, reliable, and time-appropriate COI as a means to assess the credibility of the

applicant's statements.

In this regard, relevant COI should neither be ignored nor misapplied. Thus, adhering to the principle of

objectivity and impartiality, available COI that confirms or supports and not just refute asserted facts

should be obtained. In a recent seminar, participants commented on the apparent selective use of COI

by determining authorities. Several examples were given of occasions when COI appeared to have been

edited following its use in an application granting international protection, "which appears to undermine

any claim that its function is purely investigative".

Verwerende partij heeft op o.a. grond van artikel 10 van de herschikte Procedurerichtlijn de plicht er

voor te zorgen dat er nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen,

zoals het EASO en de UNHCR, en relevante internationale mensenrechtenorganisaties, over de

algemene situatie in de landen van oorsprong van verzoekers en dat het personeel dat de verzoeken

behandelt en daarover beslist, over deze informatie kan beschikken.

Artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) stelt:

"(…)"

Deze bepaling werd naar Belgisch recht omgezet door de artikels 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet en artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van hde werking

van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Artikel 48/6 stelt:

"(…)"

Artikel 27 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 stelt:

"(…)"

Het Hof van Justitie- heeft in de zaak van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11, de samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van

de Kwalificatierichtlijn als volgt verduidelijkt:

"65 Volgens artikel 4, lid 1, van die richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving

van zijn verzoek in te dienen, wat niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de

relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

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

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

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

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

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

67 Voor het overige vindt de in vorig punt gegeven uitlegging steun in artikel 8, lid 2, sub b, van richtlijn

2005/85, volgens hetwelk de lidstaten ervoor zorgen dat er nauwkeurige en actuele informatie wordt

verzameld over de algemene situatie in de landen van oorsprong van asielzoekers en, waar nodig, in de

landen van doorreis."

Heet Europees Hof voor de Rechten van de Mens optekenen in het arrest J.K. and Others v. Sweden:

"With regard to the assessment of evidence, it has been established in the Court 's case-law that "the

existence of the risk must be assessed primarily with reference to those facts which were known or

ought to have been known to the Contracting State at the time of the expulsion" (see F. G. v. Sweden,

cited above, §115, quoted at paragraph 83 above). The Contracting State therefore has the obligation to

take into account not only the evidence submitted by the applicant but also all other facts which are

relevant in the case under examination"10

"The Court notes that, as far as the evaluation of the general situation in a specific country is concerned,

a different approach should be taken. In respect of such matters, the domestic authorities examining a

request for international protection have full access to information. For this reason, the general situation

in another country, including the ability of its public authorities to provide protection, has to be

established propio motu by the competent domestic immigration authorities (see, mutatis mutandis,

H.L.R. v. France, cited above, §37; Hilal, cited above, § 60; and Hirsi Jamaa and Others, cited above,

§ 116). A similar approach is advocated in paragraph 6 of the above-mentioned Note issued by the

UNHCR, according to which the authorities adjudicating on an asylum claim have to take "the objective

situation in the country of origin concerned" into account proprio motu. Similarly, Article 4 § 3 of the
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Qualification Directive requires that "all relevant facts as they relate to the country of origin" are taken

into account."11

Verwerende partij heeft op grond van artikel 10 van de herschikte Procedurerichtlijn de plicht er voor te

zorgen dat er nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen. Zoals het

EASO en de UNHCR, en relevante internationale mensenrechtenorganisaties, over de algemene

situatie in de landen van oorsprong van verzoekers en dat het personeel dat de verzoeken behandelt en

daarover beslist, over deze informatie kan beschikken.

Artikel 10.3 en 10.4 van de herschikte Procedurerichtlijn stellen:

"(…)"

We kunnen concluderen dat op basis van verzoekers' verklaringen, tegenpartij dient te erkennen dat

verzoeker aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan: hij heeft de feiten die geleid hebben tot zijn

vlucht aannemelijk gemaakt aangezien hij een coherent en geloofwaardig asielrelaas dat niet strijdig is

met algemeen gekende gegevens uiteen heeft gezet. Voor de zogenaamde ongeloofwaardige

elementen die tegenpartij aanhaalde in haar motivering werd objectieve informatie aangevoerd die

verzoekers verklaringen ondersteunt. Verzoeker komt dan ook in aanmerking voor erkenning als

vluchteling.

2.3 verwestering

Verzoeker stelde gedurende zijn interview dat hij op 13-jarige leeftijd zijn land van herkomst verliet.

Hierna kwam hij, na een helse tocht dewelke een tweetal jaren in beslag nam, in België aan, al waar hij

op 07/12/2015 internationale bescherming vroeg.

Heden is verzoeker 17 jaar en verblijft hij reeds een ruime 1,5 jaar in België en heeft verzoeker zich

aangepast aan onze waarden en normen. Gelet op de leeftijd waarin verzoeker in België aankwam en

de leeftijd die hij heden heeft, is verzoeker zeer beïnvloedbaar door zijn omgeving en zijn

leeftijdsgenoten. Verzoeker zal derhalve, zelfs indien hij zich hier niet bewust van is, onze maniërismen

overnemen.

Prof. Maley schrijft over dit fenomeen van "onbewuste verwestersing" het volgende in een rapport van

de Australische Refugee Review Tribunal van 2008:

"I think for younger people who have lived in Australia for some years it is perhaps not so much an issue

of adopting a Western lifestyle in a conscious sense as having been drawn into it in an unconscious way

(..)

There are all sorts of matters that can be as simple as one bearing one 's degree of deference to other

people that can bring about antagonisme without a person who has lived in Australia for some years

even appreciating why those antagonisms might be there. And something that might almost have

slipped from the memory of a person who has lived in Australia for four or five years could still be terribly

important and salient to a person they might encounter and thus I suspect that the greatest danger for

young people who have been here for quite some time and being sent back to Afghanistan is not that

they would be consciously offensive to Afghan norms but that they would by this stage have assimilated

Australian ways of behaviour to the extent that their grasp of Afghan norms would be fragile and in that

way they would end up offending somebody very dangerous without even realising that they were in the

process of doing it." (Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research

Response Number: AFG33041 Country Afghanistan Date: 29 February 2008, beschikbaar op

http://www.refworld.org/pdfid/505af8a42.pdf, p. 6)

De beweringen waarbij verwerende partij het volgende stellen: "aan het eind van het tweede gehoor op

het CGVS wijst uw advocaat er op dat in uw geval eventuele verwestering zou kunnen spelen. Daarom

wordt u nog meermaals gevraagde of het feit dat u al lang in België bent en u al lang uit Afghanistan

weg bent, een probleem voor u zou zijn al s u naar Afghanistan zou terugkeren. U antwoordt daarop ja

waarom niet' en verklaart dat u zeker zou gedood worden wegens de waarschuwingen die uw vader

kreeg [van de taliban] en u wijst nogmaals op de verdwijning van uw broer. Verder stipt u aan dat de

overheid in uw land niet machtig is en dat de situatie aldus erger wordt. U zegt ook dat u niet kan

terugkeren naar uw land en dat uw vader u aan de telegoon zegt dat u niet kan terugkeren naar uw dorp

(CGVS 2p. 9-10). Hiermee beperkt u zich evenwel enkl tot het uiten van een algemene bewering die u in

uw hoofde geenszins concretiseert en tot een herhaling van de asielmotieven die u eerder al had

uiteengezet. Aldus brengt u geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat u dermate zou zijn
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verwesterd dat u zich niet meer zou kunnen houden aan de Afghaanse wetten, regels en gebruiken, laat

staan dat u aannemelijk zou maken dat u ingevolge uw langdurige verblijf in België (sinds eind 2015) hij

een terugkeer naar uw land problemen zou ondervinden of zou worden gemarginaliseerd. Uw

verklaringen op dit vlak volstaan dan ook niet om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden."

Verwerende partij laat hierbij na rekening te houden met de omstandige raporteringen die hieromtrent

reeds gedaan zijn.

In de meest recente UNHCR richtlijnen van 19 april 2016, wordt er bijvoorbeeld een apart risicoprofiel

voorzien voor 'verwesterde' Afghanen die terugkeren:

"AGEs reportedly target individuals who are perceived to have adopted values and/or appearances

associated with Western countries, due to their imputed support for the Government and the

international community.255 There are reports of individuals who returned from Western countries

having been tortured or killed by AGEs on the grounds that they had become 'foreigners " or that they

were spies for a Western country.256 Individuals who fall under other profiles, such as profile 1.e

(humanitarian workers and development workers) and profile 1.i (women in the public sphere) may

similarly be accused by AGEs for having adopted values and/or appearances associated with Western

countries, and may be targeted for that reason." (UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing

The International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 april 2016.).

Noten:

"255 Young people with Western connections and mannerisms are reportedly at risk of being mistaken

for collaborators with the government and the international community, Bureau of Investigative

Journalism, From Kent to Kabul: The Former Asylum Seeking Children Sent Back to Afghanistan,

17 July 2015, http://labs.thebureauinvestigates.com/from-kent-to-kabul/. See also BBC. The Young

People Sent Back to Afghanistan, 17 July 2015, http://www.bbc.com/news/magazine-33524193. The

Refugee Support Network (RSN), which tracked a group of young men returned from the United

Kingdom to Afghanistan, found that, "In some cases, young people have been threatened or targeted as

a result of issues connected to their original asylum claims, and, for a significant group simply being

identified as a returnee has put them at considerable risk of violence." (RSN, After Return: Documenting

The Experiences of Young People Forcibly Removed to Afghanistan. April 2016,

https://refugeesupportnetwork.org/sites/default/files/files/After%20Return_RSN_April%202016.pdf p.31.)

Returnees reportedly face a general assumption that they have become 'westernized' or 'anti-Islamic' in

Europe. (PRIO, Can Afghans Reintegrate after Assisted Return from Europe?, July 2015, http://file.prio.

no/publication_files/PRIO/Oeppen%20-

%20Can%20Afghans%20Reintegrate%20after%20Assisted%20Return%20from%20Europe,

%20PRIO%20Policy%20Brief%207-2015.pdf. A former Afghan army soldier who applied for asylum

while he attended a military training in the USA was granted asylum by the Board of Immigration

Appeals (BIA). The BIA was reported to have held that the fact that the former soldier had attended

training in the USA would put him at risk on return to Afghanistan, as the Taliban would likely impute

pro-government opinions to him. Reuters, Former Afghan Soldier Who Fled U.S. Training Granted

Asylum: Lawyer. 30 June 2015, http://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-

asylumidUSKCN0PA2XT20150630.)

256 An Afghan asylum-seeker deported from Australia was reportedly accused of being a spy and

tortured when he was captured by the Taliban and it was discovered he had pictures from Australia on

his phone. The Saturday Paper, Taliban Tortures Abbott Government Deportee, 4 October 2014,

https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/politics/2014/10/04/taliban-tortures-abbott-

governmentdeportee/14123448001068. An Afghan-Australian man travelling between Ghazni province

and Kabul was reportedly killed by the Taliban after being singled out on a bus and accused of being a

foreigner. The Guardian, Sayed Habib Musawi 'Tortured\Killed by Taliban Because He Was Australian,'

30 September 2014, http://www.theguardian.eom/world/2014/sep/30/sayed-hahib-musawi-tortured-

killed-by-taliban"

Uit het rapport van Refugee Support Network, After Return: Documenting The Experiences of Young

People Forcibly Removed to Afghanistan, van april 2016, blijkt het volgende:

"Seven young Returnees reported incidents in which other young people were targeted simply because

they were a returnee, and an additional two articulated their perception that being a returnee puts

individuals at particular risk of attack. Young Returnees believed that this was because, in the eyes of

the Taliban and local residents alike, "those who have gone to European countries and now have come

back are spying for those countries " (R17, ILD).
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Another explained that: "My uncle lives in one of the suburbs of Jalalabad city and whenever I plan to go

and meet him he says it is dangerous for me to go there. Because Taliban are active in those areas and

I can be a soft target for them [...] The other very problem is the fear of abductions for ransom, if they

know you have come from a foreign country like UK, and then it can be dangerous for you. Most of the

time when somebody asks me where have I came from, I say Pakistan." (R24, IAR)

Data collected demonstrates that in many cases, these fears are not unfounded. Seven examples are

cited of specific incidents arising due to returnee status. In one case, a young returnee was held up at

gunpoint by someone who said, "we know you have come back from UK" (R06, ILD), a second knew of

a "guy [who] had returned from UK voluntarily and [who] was kidnapped in our area" (R13, IAR), while a

third was warned by relatives not to return to his home province because his "life would be in danger if

the militant extremist find out I have been to UK and have returned back. They don’t know what

deportation means! They would kill me on the spot calling me infidel and spy" (R25, ILD). A fourth young

person told of the abduction by the Taliban of an older returnee interpreter working with ISAF, and a fifth

of the killing of another older returnee affiliated with the ANA. Two examples were given of former

unaccompanied minors being killed for having spent time in a European country.

In one case, a returnee told of his anxiety after: "[A] boy who was also deported from UK was killed in

our area. He had newly arrived from UK and was living peacefully with his family until people found out

about him, though he did not have any enemy at that time. But he was badly targeted standing in front of

a mosque in the village he was living. I participated in his funeral and Fatiha." (R14, ILD)

Another young person was particularly distressed as he recounted the killing of his friend, a young

returnee from Norway, explaining: "I have just made one friend here. [...He] told me I can 't stay here, I

will go back to EU. I told him not to go, but he was arrested by Taliban on way to Iran on the way to

Kandahar - between Ghazni and Kandahar - and they killed him because he had all his international

papers and bank card on him. They killed him by cutting his head off and putting it on the street." (R15,

ILD)" (Refugee Support Network, After Return: Documenting The Experiences of Young People Forcibly

Removed to Afghanistan, april 2016)

Uit deze rapporten blijkt dat terugkeerders die als verwesterd worden beschouwd een risicoprofiel

hebben. Het betreft een sur place ontstane vrees.

De richtlijnen van UNHCR hebben het over de perceptie dat terugkeerders waarden hebben

aangenomen of uiterlijkheden die geassocieerd worden met Westerse landen, en dat dit hen problemen

oplevert ten gevolge van hun toegeschreven steun voor de overheid en de internationale gemeenschap.

Verder vermelden de richtlijnen dat er gevallen bekend zijn van mensen die vermoord zijn of gefolterd

werden op grond van het feit dat ze gezien werden als 'buitenlanders' of spionnen voor een westers

land. Het blijkt duidelijk dat het om toegeschreven 'vreemdheid' gaat, waar erg agressief op gereageerd

wordt, en om een toegeschreven rijkdom door in Europa verbleven te hebben die het risico op

ontvoeringen gevoelig verhoogt.

Voetnoot 255 van de richtlijnen vermeldt dat het in het bijzonder gaat om jonge mensen met Westerse

connecties en maniërismes die risico lopen. Het is duidelijk dat verzoeker perfect aan dit risicoprofiel

voldoet.

Zoals gezegd dient er rekening gehouden te worden met wrevel en frictie die ontstaat bij terugkeer door

confrontatie met een gemeenschap die voor verzoeker totaal vreemd is geworden, en dient dit vanuit

het perspectief van 'uitheemsheid', of verwestering bekeken te worden.

Verschillende rapporten geven aan welke problemen Afghaanse jongeren wacht bij terugkeer. Bijna

altijd werden er schulden gemaakt om het migratieproject te volmaken en konden die schulden. Bij

terugkeer niet ingelost worden, wat gepaard gaat met stigma en schaamte maar ook met wrevel en

geroddel. Daar bovenop worden er door de Afghaanse gemeenschap vragen gesteld of de persoon die

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

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

heel ander beeld heeft over vrouwenrechten en familie-eer en zich niet meer wenst te conformeren. In

een dergelijk geval kan het gerucht dat men misschien geen echte moslim meer is dodelijk aflopen.

Deze bevindingen werden reeds door Uw Raad erkend in arrest nr. 136 360 van 15 januari 2015 van

waarin een jongeman werd erkend uit Kaboel die lange tijd afwezig was geweest uit Afghanistan en op

die gronden en zijn kwetsbaarheid een ernstig risico op een onmenselijke of vernederende behandeling

liep bij terugkeer:
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"Verzoekende partij is in oktober 2009 op vijftienjarige leeftijd als niet-begeleide minderjarige het rijk

binnengekomen en is reeds zes jaar uit haar land van herkomst. Rekening houdend met haar lange

afwezigheid uit Afghanistan en haar jeugdige leeftijd, is de Raad in casu van oordeel dat verzoekende

partij zich in de huidige Afghaanse context in een uiterst kwetsbare positie bevindt. Hoewel, zoals blijkt

uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, er actueel voor burgers in de hoofdstad

Kabul geen situatie heerst van veralgemeend geweld, kan toch worden aangenomen dat verzoekende

partij een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet

loopt bij terugkeer naar Afghanistan. Gelet op haar kwetsbare profiel zijn er immers voldoende

objectieve indicaties om aan te nemen dat verzoekende partij in acht genomen de algemene

veiligheidssituatie, gedwongen rekruteringen en het ontbreken van voldoende bescherming in grote

delen van Afghanistan, een onmenselijke of vernederende behandeling riskeert in geval van een

terugkeer naar haar land van herkomst."

Tenslotte blijkt ook uit het nieuwste rapport van Asylos betreffende verwestering dat de attitude van

zowel de staatsorganen als van de maatschappij enorm negatief is. De teruggekeerde Afghanen worden

immers gezien als een economische last en een bedreiging voor de maatschappij. "The teenagers and

young adults who left for Europe at a young age and returned with visible and invisible signs of their

cultural change (clothing, behaviour, accent etc.) are sometimes seen by family and or the community

as 'contaminated'. [...] "They all bother me because I went to the UK. They say I lost my culture, became

a kafïr ... all sorts of insults." In this case the stigma has to do with the time spent abroad, rather than the

simple fact of having been returned against one 's will. Deportation exposes and compounds the stigma

of contamination, particularly for those without economic or social power. As seen from Najib's

comments, this can lead to murder. The stigma of contamination could be mitigated if the person was

seen to come back bringing benefits to his family, or if he could present himself as a successful migrant

as with the KFC businessman above rather than a failure. (...) AGEs (Anti-Government Elements)

reportedly target individuals who are perceived to have adopted values and/or appearances associated

with Western countries, due to their imputed support for the Government and the international

community. There are reports of individuals who returned from Western countries having been tortured

or killed by AGEs on the grounds that they had become 'foreigners" or that they were spies for a

Western country. (...) "There are several examples of persecution by insurgent groups based on chance

encounters. A report from September 2014 highlighted the fate of an Afghan returning to Afghanistan

after some years away, seen as a "Westerner" and dragged off a bus at a Taliban checkpoint. He was

the only person on the bus this happened to. He was beaten, tortured and executed. In October 2014, a

number of the Hazara ethnic group was captured and tortured by the Taliban after he had been returned

to Afghanistan following an asylum bid in Australia." (Asylos, Afghanistan: Situation of young male

'Westernised' returnees to Kabul, augustus 2017)

Een terugkeer zal voor verzoeker derhalve onmogelijk zijn, dit in de eerste plaats door de veelvuldig

uiteengezette problemen, dewelke op onvoldoende wijze door verwerende partij werden onderzocht,

doch tevens door de onbewuste verwestering van verzoeker.

Uit al deze redenen blijkt dat verwerende partij nagelaten heeft het nodige onderzoek te doen naar de

asielaanvraag van verzoeker. Daardoor schendt zij alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en

rechtspraak en dient de asielaanvraag van verzoeker in overweging te worden genomen.

3. Subsidiaire bescherming

Naast het vluchtelingenstatuut, weigert verwerende partij ook de status van subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 §2 b) of c) Vreemdelingenwet toe te kennen. Verwerende partij stelt immers het

volgende vast: "(…)"

Verwerende partij baseert zich integraal op haar rapport 'COI Focus: Security situation in Samangan

Province’. Hierin wordt echter opgemerkt dat "Cedoca has no access to information that provides a

complete overview of civilian casualties as a result of conflict-related violence in a particular province

and/or its districts. With the exception of the United Nations Assistance Mission to Afghanistan

(UNAMA), there are no reliable sources that systematically report on the impact of conflict-related

violence on civilians in Afghanistan. In its reports UNAMA differentiates between regions only, not

between provinces or districts. Only occasionally does UNAMA provide more detailed information and

data on individual provinces.

Sources providing information on contested areas, or areas under Taliban or government control are

also limited. Istitute for Study of War (ISW) provides maps on a regular basis indicating zones of
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Taliban, IS or government control as well as areas assessed as 'high confidence Taliban support zone'

or 'low confidence Taliban support zone'."

Hieruit kan afgeleid worden dat verwerende partij geenszins zicht heeft op de veiligheidssituatie, in de

provincie Samangan. Even verder in hetzelfde rapport op bladzijde 7 van haar rapport stelt verwerende

partij zelfs dat "in 2016 UNAMA noted an increase in civilian casualties caused by ground engagements,

in all of the provinces in the northern region, including Samangan province".

Dit wordt bijgetreden door het UNAMA rapport: "The changing composition of civilian casualties during

the first six months of 2017 raises serious concerns regarding civilian protection. Despite a decrease in

civilian casualties from ground engagements, including a substantial decrease in the number of civilian

deaths caused by ground fighting between AntiGovernment Elements and Pro-Government Forces,

civilian casualty numbers remained at similar levels to the first half of 2016 with increases in child deaths

and women casualties." (UNAMA, Afghanisatan Animal Report on the Protection of Civilians in Armed

Conflict: 2016, februari 2017, p. 7)

Andermaal wordt dit bevestigd door de Zweedse asielinstanties "migrationsverket’, dewelke in hun

nieuwe standpunt omtrent de veiligheidssituatie te Afgahnistan dienden vast te stellen dat volgens het

vorige standpunt het gewapende conflict in alle Afghanistan's meer dan 30 provincies behalve Kabul,

Panjshir, Bamyan, Daikundi, Takhar, Balkh en Samangan was. Vandaag zijn Kabul, Takhar, Baikh en

Samangan ook in gewapend conflict. Als er gewapend conflict is, kan geweld zo onderscheidbaar zijn

dat iemand op sommige plaatsen wordt beïnvloed. (FARR, Nya riktlinjer for Afghanistan,

8 december 2016, http://farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1389-nya-riktlinjer-foer-afghanistan)

We kunnen het volgende concluderen. Op basis van de in de bestreden beslissing geformuleerde

bedenkingen kan men niet besluiten dat verzoeker zijn gegronde vrees voor vervolging niet aannemelijk

heeft gemaakt. Rekening houdend met de concrete invulling van de bewijslast in asielzaken en onder de

in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen die niet tegenstrijdig zijn met

algemeen gekende feiten, had tegenpartij verzoeker het voordeel van de twijfel kunnen én moeten

toekennen. Door dit alles niet te doen, schendt tegenpartij dan ook het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel.

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

asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te vermelden. Verzoekers' verklaringen zijn

coherent, geloofwaardig en in overeenstemming met algemeen gekende gegevens. Door hem het

statuut van vluchteling of minstens het subsidiaire beschermingsstatuut niet toe te kennen, schendt

verwerende partij bijgevolg artikel 1 van de Vluchtelingenconventie en artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de

Wet van 15 december 1980.

Verder blijkt uit het voorgaande ook dat tegenpartij een schending beging van de algemene

motiveringsplicht, als beginsel van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, doordat tegenpartij niet over

afdoende elementen beschikte om haar negatieve beslissing in deze asielzaak te schragen.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 28 januari 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

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

nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en

228-232, en de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 134-136, en de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1, 71-77 en 89.

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

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met vier foto’s van het verwoeste huis van zijn ouders neer.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

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

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

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;



RvV X - Pagina 18

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.”

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

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

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

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

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

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

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

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

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

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

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010,

nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet,

doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij dit artikel geschonden acht.

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

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

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

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

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

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

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

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

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

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

aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) er niet blijkt dat er in zijn hoofde een

intentionele bedreiging van zijn leven, vrijheid en/of fysieke integriteit kan worden vastgesteld omwille

van de lotgevallen van zijn broer, nu (i) hij op zijn leeftijd destijds een ander leven had dan dat van zijn

broer en zodoende over een totaal ander profiel beschikte, (ii) hij geen elementen aanbrengt waaruit zou

moeten blijken dat ze ook hem effectief zouden verdenken van spionage en (iii) hij en zijn familie na de

bedreigingen en de verdwijning van zijn broer opnieuw hun oude leven hernamen, omdat (B) er geen

geloof kan worden gehecht aan de rekruteringseis van de taliban dat alle families van zijn dorp een zoon

zouden afstaan om zich bij hen te voegen, nu (i) hij over dit element met geen woord repte bij het

indienen van zijn asielaanvraag, (ii) de manier waarop de taliban in zijn dorp tewerk gingen wat betreft

de rekrutering, zoals door hem voorgesteld, zeer onwaarschijnlijk overkomt, (iii) hij over nog andere

facetten van zijn vermeende rekrutering, zoals de talibs die naar de moskee in zijn dorp kwamen om zo

jongeren op te eisen en de vraag of de taliban aan de families die iemand naar hen stuurde iets in de

plaats gaven, weinig overtuigende verklaringen aflegde, (iv) hij nog andere opmerkelijke verklaringen

aflegde over zaken die te maken hebben met de rekrutering door de taliban in zijn dorp, zoals of zijn
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vader geslagen werd, of er effectief jongens naar de taliban getrokken zijn en of de taliban na zijn

vertrek nog naar hem kwamen vragen, en (v) de documenten die hij neerlegt aan het voorgaande niets

veranderen, omdat (C) hij geen elementen aanbrengt waaruit zou moeten blijken dat hij dermate zou

zijn verwesterd dat hij zich niet meer zou kunnen houden aan de Afghaanse wetten, regels en

gebruiken, laat staan dat hij aannemelijk zou maken dat hij ingevolge zijn langdurige verblijf in België

sinds eind 2015 bij een terugkeer naar zijn land problemen zou ondervinden of zou worden

gemarginaliseerd, en omdat (D) er actueel voor burgers in de provincie Samangan geen reëel risico is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

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

Het enig middel kan wat dit betreft niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

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

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

aannemelijk te maken.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze vaststelt dat er niet blijkt dat er in

hoofde van verzoeker een intentionele bedreiging van zijn leven, vrijheid en/of fysieke integriteit kan

worden vastgesteld omwille van de lotgevallen van zijn broer. Dit wordt in de bestreden beslissing als

volgt toegelicht:

“Wat betreft de feiten die u aanbrengt in verband met uw oudste broer – aangezien hij bouwmaterialen

en voedsel naar de legerbasis in uw buurt vervoerde, werd hij door de taliban bedreigd en verdween hij

zelfs op een bepaald moment (volgens u en uw familie zitten de taliban achter zijn verdwijning); door

middel van een dreigbrief werd ook zijn familie bedreigd (CGVS 1 p. 7-8, 11 e.v. + CGVS 2 p. 3 +

document 4) – oordeelt het CGVS dat er u op basis hiervan geen internationaal beschermingsstatuut

kan worden toegekend. Er blijkt immers niet dat er in uw hoofde een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit kan vastgesteld worden omwille van de lotgevallen van uw broer.

Om te beginnen kan erop gewezen worden dat de omstandigheden en de activiteiten waardoor uw

broer in de problemen raakte, erg verschillen van uw eigen situatie. De taliban viseerden uw oudere

broer omdat hij een auto had en daarmee materialen en andere dingen vervoerde naar de legerbasis bij

jullie in de buurt (CGVS 1 p. 11 e.v.). Op het moment van zijn verdwijning was hij een volwassen

jongeman van 18-19 jaar oud (CGVS 1 p. 16). Uzelf was toen nog een kind van 12 à 13 jaar, die zelf

niet betrokken was bij de activiteiten van uw broer op de legerbasis, maar die naar de madrassa ging en

soms zijn vader hielp op het land achter jullie huis (CGVS 1 p. 9-10, 16). Op uw leeftijd destijds had u

een ander leven dan dat van uw broer en zodoende beschikte u over een totaal ander profiel dan hem.

Hierop gelet, kunnen doorheen uw dossier geen elementen vastgesteld worden waardoor uzelf in de

negatieve aandacht van de taliban zou komen te staan; dit in tegenstelling tot uw broer die materiaal

leverde aan de Afghaanse overheid (meer bepaald aan de legerbasis in jullie buurt). Meer nog, als u

gevraagd wordt of u ooit zelf iets meegemaakt heeft wegens het werk van uw broer, verklaart u van niet

omdat u nog klein was; u voegt eraan toe dat u gewoon uw vader hielp en naar de madrassa ging

(CGVS 1 p. 16). Dit versterkt het standpunt van het CGVS dat er in uw hoofde geen verhoogd risico op

vervolging kan worden vastgesteld omwille van de activiteiten van uw broer.

In deze context verklaart u dan wel dat ‘ze misschien dachten dat ik hetzelfde zou doen als mijn broer,

dat ze dachten dat uw broer een spion was en u misschien ook’ (CGVS 1 p. 12). U maakt deze

beweringen echter op geen enkel moment hard en u brengt geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat ze ook u effectief zouden verdenken van spionage (cfr. de opmerking hierboven). Zodoende

zijn uw verklaringen op dit vlak niet meer dan blote vermoedens zonder ze concreet te staven.

Bovendien, dat u en uw familie ook op de radar van de taliban zouden staan naar aanleiding van de
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problemen van uw broer (zoals bijvoorbeeld zou moeten blijken uit de dreigbrief van de taliban die u

neerlegt, zie document 4), volgt het CGVS niet. Er kan immers op gewezen worden dat u en uw familie

na de bedreigingen en de verdwijning van uw broer, opnieuw jullie oude leven hernamen: u ging

opnieuw naar de moskee voor (koran)lessen en u hielp opnieuw uw vader op het land, zoals u daarvoor

al steeds had gedaan – pas een jaar na de verdwijning van uw broer vertrok u dan zelf uit uw dorp,

weliswaar om een andere reden (zie verder). Bovendien woont uw familie nu nog steeds op dezelfde

plaats als toen, nl. thuis in het dorp Gadi, zonder daar problemen te ondervinden die het gevolg zijn van

de activiteiten van uw broer of zijn verdwijning (CGVS 1 p. 7, 10, 17-18 + CGVS 2 p. 3-4). Welnu, dit

alles wijst erop dat u en uw familie niet het risico lopen op problemen met de taliban omwille van uw

broer, in tegenstelling tot wat u zelf beweert.

Een laatste indicatie die aantoont dat er wat u betreft geen gegronde vrees voor vervolging kan worden

vastgesteld als gevolg van de problemen van uw broer, ligt in het volgende. Als u op verschillende

momenten gevraagd wordt of de lotgevallen van uw broer ook voor u een probleem zouden vormen,

begint u steeds over iets anders, nl. dat de taliban die per familie van het dorp één iemand opeisten en

dat aangezien uw vader dat niet wou, hij u wegstuurde uit het land (CGVS 1 p. 12, 17 + CGVS 2 p. 3, 4).

Zodoende maakt u niet aannemelijk dat uw vertrek uit uw land een rechtstreeks gevolg is van wat er uw

broer een jaar eerder overkomen was. Dé reden waarom u een jaar na de verdwijning van uw broer dan

wel vertrok, vindt naar eigen zeggen zijn oorsprong in een ander element (nl. de rekrutering door de

taliban waarbij ze van alle families in uw dorp één jongen opeisten), waarvoor voor de analyse hiervan

verwezen wordt naar de paragrafen hieronder (zie onder).”

Door in het verzoekschrift louter te betogen dat het aannemelijk is dat personen in de omgeving,

waaronder individuen gelieerd aan de taliban, het incident van zijn broer niet vergeten zijn, slaagt

verzoeker er niet in de voorgaande motieven, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief

dossier en betrekking hebben op de kern van zijn asielrelaas, te weerleggen of te ontkrachten, temeer

nu hij zelf, hoewel hij nog contact heeft met zijn vader, niet informeert of de taliban nog naar hem komen

vragen. Waar verzoeker nog aanvoert dat de commissaris-generaal minstens in het licht van objectieve

informatie had moeten nagaan of de door hem geuite vrees aannemelijk is, laat hij na in concreto toe te

lichten op grond van welke specifieke objectieve informatie die voorhanden is dit had moeten worden

nagegaan. De voorgaande motieven van de bestreden beslissing blijven dan ook onverminderd

overeind en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Voorts hecht ook de Raad geen geloof aan de door verzoeker voorgehouden eis van de taliban dat alle

families van zijn dorp een zoon zouden moeten afstaan om zich bij hen te voegen. Zo ondergraaft naar

het oordeel van de Raad de vaststelling dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ)

met geen woord repte over deze rekruteringseis op fundamentele wijze de geloofwaardigheid hiervan. In

de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

“Toen had u het enkel over de lotgevallen van uw broer A. G. (...) in verband met de legerbasis in uw

buurt. U verklaarde daarbij dat uw broer vermist raakte en dat uw vader u toen vroeg om te vertrekken

omdat hij niet wou dat u ook beschuldigd zou worden van spionage zoals uw broer. U voegde er

expliciet aan toe dat niemand u persoonlijk bedreigd heeft omdat u nog zeer jong was toen u vertrok uit

Afghanistan. Aan deze verklaringen hadden noch u noch uw voogd toen iets toe te voegen (CGVS

vragenlijst 15.06.2016 vraag 3.5 & 3.7). Het is dan ook vreemd dat u tijdens uw gehoor op het CGVS

(dd. juni 2017) plots een ander motief opgeeft voor waarom u destijds uit uw land zou zijn vertrokken.

Hoewel begrip wordt opgebracht voor de jonge leeftijd waarop u in België toekwam, kan van een

asielzoeker toch verwacht worden dat hij de Belgische asielinstanties aan het begin van zijn

asielprocedure op de hoogte brengt van alle elementen van zijn aanvraag, zeker als het gaat om de

rechtstreekse aanleiding van zijn vertrek uit zijn land en als hij bij zijn oorspronkelijke interview werd

bijgestaan door een voogd en later (oktober 2016) door het CGVS nogmaals gevraagd werd bijkomende

informatie te bezorgen aangaande zijn asielaanvraag. Op geen enkele van deze momenten heeft u

aldus de kans gegrepen om te vertellen over de taliban die naar uw dorp zouden zijn gekomen om u

(gedwongen) in te lijven, maar begint u hier pas voor het eerst over ruim anderhalf jaar na uw

asielaanvraag (nl. tijdens uw gehoor op het CGVS in juni 2017). Dit is weinig ernstig en plaatst meteen

een ernstig voorbehoud bij uw verklaringen hieromtrent. Als u gevraagd wordt waarom u aanvankelijk

niets vertelde over de taliban die naar uw dorp kwamen en per familie één jongen opeisten, verklaart u

dat er maar een beperkte tijd was, dat men zei dat u alles in drie zinnen moest zeggen en vraagt u zich

af hoe u alles in dertig minuten moest uitleggen. Gevraagd of dertig minuten niet genoeg is om iets te

vermelden, verklaart u dat men zei dat u drie soorten vragen zou krijgen: over de reisroute, over uw

familie en over uw broer. Als u er dan op gewezen wordt dat het toch gaat om dé reden waarom u

uiteindelijk uit Afghanistan vertrokken was en u tijdens het eerste CGVS-gehoor had gezegd dat alles ok

was gegaan op het DVZ-gehoor en dat u op de DVZ alle elementen had kunnen aanhalen waardoor u
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uit uw land vertrokken was, verklaart u dat het een kort interview was, dan u in het kort moest vertellen

over de redenen waarom u naar België was gekomen en dat u zodoende vertelde over de route, uw

familie en ook over uw probleem (CGVS 1 p. 2 + CGVS 2 p. 9). Welnu, hieruit blijken geen elementen

die nefast zouden geweest zijn voor het aangeven van uw volledige verhaal en geeft u overigens zelf

aan dat u wel degelijk de kans kreeg om over uw probleem te vertellen – aangezien de rekruteringseis

van de taliban onlosmakelijk verbonden is met uw probleem (dit was voor u immers dé doorslag om uw

land te verlaten), kon van u dan ook redelijkerwijs verwacht worden dat u dit reeds aan het begin van uw

asielprocedure vermeldde. Dit is in casu niet zo.”

Verzoeker voert in het verzoekschrift aan dat rekening moet worden gehouden met het gegeven dat hij

op het ogenblik van het eerste interview slechts 16 jaar oud was, doch gaat eraan voorbij dat uit de

motieven van de bestreden beslissing blijkt dat hiermee rekening werd gehouden:

“Hoewel begrip wordt opgebracht voor de jonge leeftijd waarop u in België toekwam, kan van een

asielzoeker toch verwacht worden dat hij de Belgische asielinstanties aan het begin van zijn

asielprocedure op de hoogte brengt van alle elementen van zijn aanvraag, zeker als het gaat om de

rechtstreekse aanleiding van zijn vertrek uit zijn land en als hij bij zijn oorspronkelijke interview werd

bijgestaan door een voogd en later (oktober 2016) door het CGVS nogmaals gevraagd werd bijkomende

informatie te bezorgen aangaande zijn asielaanvraag.”

Ook de omstandigheid dat verzoeker een rechtvaardige, ietwat stille, maar eerlijke jongen zou zijn, die

reeds op 13-jarige leeftijd van zijn ouders werd gescheiden neemt niet weg dat van hem mocht worden

verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op

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

vormden van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst, en dit reeds van bij het eerste interview.

Van verzoeker kon en mocht dan ook in alle redelijkheid worden verwacht dat hij op de DVZ melding

zou hebben gemaakt van het gegeven dat de taliban zou hebben geëist dat alle families van zijn dorp

een zoon zouden afstaan om zich bij hen te voegen.

Bovendien dient er nog op te worden gewezen dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als

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

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen over de eis van de taliban dat alle families van zijn dorp een zoon afstaan om

zich bij hen te voegen. Zo wordt in de bestreden beslissing tevens gewezen op het volgende:

“Hoewel rekruteringen van jongeren door de taliban in uw land voorkomen (zie toegevoegde informatie

in administratief dossier), slaagt u er niet in te overtuigen dat dit u effectief overkomen is. Er dient

immers te worden opgemerkt dat de manier waarop de taliban in uw dorp tewerk gingen wat betreft de

rekrutering, zoals door u voorgesteld, zeer onwaarschijnlijk overkomt. Uit uw verklaringen moet blijken

dat de taliban koste wat kost van elke familie een zoon wilden inlijven en dat zij zelfs dreigden dat het

niet goed zou aflopen met families die dit weigerden (zo zegt u dat aan uw vader werd duidelijk gemaakt

dat ze jullie huis in brand zouden steken als u niet zou meegaan, en dat hij niet kon weigeren of dat hij

anders meteen gedood zou worden) en dat ze de jongeren anders wel zouden dwingen om zich bij hen

aan te sluiten (CGVS 1 p. 12, 17 + CGVS 2 p. 4, 7). Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd, blijkt echter dat

hoewel de taliban geen formele rekruteringsprocedures heeft, er toch kan worden gesteld dat de lokale

cel de basis vormt van de rekrutering. Er wordt beroep gedaan op familiale en clanloyauteit, tribale

banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken, madrassa studentenkringen en

gemeenschappelijke belangen. De drijfveren voor de rekrutering zijn hoofdzakelijk eergevoel en

glamour, wraakgevoel, financiële noden en religieuze overtuiging. Hoewel er uitzonderingen zijn, kan

toch als algemene regel worden gesteld dat taliban rekrutering door de lokale commandanten binnen

hun eigen stam gebeurt. Gedwongen rekrutering door de taliban wordt door verschillende bronnen dan

ook als uiterst exceptioneel voorgesteld. Sommigen stellen zelfs dat gedwongen rekrutering volledig

afwezig is. Ditzelfde zou volgens diezelfde informatie ook opgaan voor minderjarigen en meer specifiek

wordt gesteld dat de taliban in principe geen jongens zonder baard recruteert hetgeen volgens landinfo

in de regel over het algemeen goed wordt opgevolgd. De argumenten die hiervoor aangehaald worden

zijn het overschot aan vrijwillige strijders en het feit dat gedwongen rekrutering de bevolking van de

taliban doet vervreemden. Uw verklaringen dat de taliban dreigden met zware repressie tegen families

in het dorp indien zij één van hun zonen, zelfs deze op nog zeer jeugdige leeftijd, niet wilden afstaan,

staan hier dan ook haaks op. Als u daarom gevraagd wordt wat de taliban erbij te winnen zouden

hebben als ze zo hard zouden optreden tegen weigerende families (zoals de uwe) – aangezien ze toch

gebaat zijn met de steun van de bevolking – antwoordt u dat de taliban verschillende plannen hebben

met hen en dat ze willen dat de bevolking met hen meedoet, door onder andere mee te helpen de
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legerbasis in uw buurt te beschieten (CGVS 1 p. 17-18). Zodoende volhardt u enkel in uw weinig

aannemelijke verklaringen omtrent aangekondigde vergeldingsacties door de taliban. Hierdoor kan a

priori ernstig getwijfeld worden aan uw verklaringen omtrent de rekrutering in uw dorp.”

Verzoeker voert aan dat de interpretatie van de commissaris-generaal over de werking en de methodes

van rekruteren van de taliban wordt tegengesproken door diverse gezaghebbende objectieve bronnen,

zoals Amnesty International, UNHCR, UNAMA, Human Rights Watch en EASO. Uit rapporten van deze

instanties, waaruit verzoeker in het verzoekschrift citeert, zou blijken dat gedwongen rekrutering door de

taliban effectief gebeurt en dat de kans daarop groter is in regio’s waar de taliban meer problemen kent.

Vooreerst wijst de Raad erop dat in de informatie van verwerende partij, die zich in het administratief

dossier bevindt, rekening wordt gehouden met de nota van Amnesty International van juli 2012 waaruit

verzoeker in het verzoekschrift citeert (zie adm. doss., stuk 26, map met ‘landeninformatie’, COI Focus

“Afghanistan Rekrutering bij de gewapende oppositie en milities aan overheidszijde” van

17 februari 2014, p. 6-7). Voorts wordt in de bestreden beslissing niet gesteld dat gedwongen

rekrutering door de taliban niet zou voorkomen, doch wel dat dit uiterst exceptioneel is, gezien “het

overschot aan vrijwillige strijders en het feit dat gedwongen rekrutering de bevolking van de taliban doet

vervreemden”. Uit de in het verzoekschrift partieel geciteerde informatie blijkt niet dat dit incorrect is en

dat gedwongen rekrutering door de taliban de regel zou zijn. Volledigheidshalve wijst de Raad er nog op

dat uit het rapport “EASO Country of Origin Information Report – Afghanistan – Recruitment by armed

groups” van september 2016, waarnaar verzoeker in het verzoekschrift refereert, blijkt dat het loutere

feit dat verzoeker een Afghaanse jonge man is, op zich niet voldoende is om te besluiten dat hij tot de

groep van jongens en mannen die het risico lopen gerekruteerd te worden door een gewapende anti-

gouvernementele groepering (AGE) of door de Afghaanse Lokale Politie (ALP) behoort. Om dit risico te

kunnen evalueren dienen immers diverse elementen, zoals daar zijn de regio van herkomst, de familiale

en tribale banden, de persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken, etc. in ogenschouw genomen

te worden. Een individuele beoordeling van de vraag om internationale bescherming, waarbij verzoeker

zijn vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft bijgevolg noodzakelijk. Dit wordt overigens

bevestigd door UNHCR in het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 19 april 2016. Verzoeker blijft

hierin evenwel in gebreke. Zo legde verzoeker weinig overtuigende verklaringen af over verschillende

facetten van zijn vermeende rekrutering en legde hij ook nog andere opmerkelijke verklaringen af over

zaken die te maken hebben met de rekrutering door de taliban in zijn dorp. De bestreden beslissing

bevat hierover de volgende toelichting:

“Verder legt u over nog andere facetten van uw vermeende rekrutering weinig overtuigende verklaringen

af. Als u gevraagd wordt of er voor de families die iemand naar de taliban stuurden, iets tegenover stond

of niet, verklaart u dat u niet weet of de taliban hen iets in de plaats gaven; u weet niet of iemand die bij

de taliban gaat een salaris of zo krijgt. Als u gevraagd wordt of de taliban en de dorpsoudsten

onderhandelden of afspraken maakten over of en hoe families zouden gecompenseerd worden voor het

afstaan van hun zonen, verklaart u daar geen weet van te hebben. Op de vraag of uw vader van zo’n

dingen op de hoogte is, antwoordt u ontwijkend (CGVS 2 p. 5). Daarnaast wordt u gevraagd of u meer

weet te vertellen over de talibs die naar de moskee in uw dorp kwamen om zo jongeren op te eisen. U

geeft aan dat u hier eigenlijk niets over weet. U zegt dat ze niet van uw dorp waren, maar u heeft geen

enkel idee van waar ze dan wel zouden komen. Als u gevraagd wordt of u iets weet over de leider of de

commandant van de taliban die naar uw dorp kwamen, noemt u wel namen van twee dorpelingen die bij

de taliban zouden zijn, maar u geeft aan dat zij niet tot de groep taliban behoorden die in de moskee

naar jongens van het dorp kwamen vragen. Daarop geeft u nogmaals aan dat u niets weet te vertellen

over de bewuste taliban die naar de moskee kwamen, maar dat de dorpelingen hen misschien wel

kennen (CGVS 2 p. 6-7). Welnu, uiteraard kan het CGVS begrip opbrengen voor de jonge leeftijd

waarop u uit uw dorp vertrok, toch is het aan u om zo concreet mogelijk informatie aan te brengen over

de modaliteiten en de omstandigheden van uw (gedwongen) rekrutering. Het CGVS wijst er in deze op

dat u erin slaagde het contact met het thuisfront te herstellen na uw aankomst in België en u sindsdien

weer regelmatig contact heeft met uw familie die nog steeds in uw dorp verblijft (CGVS 1 p. 7 + CGVS 2

p. 7). Zodoende zou u ondertussen van de hierboven vermelde elementen – die toch raken aan de kern

van uw relaas – beter op de hoogte kunnen zijn of er zich ten minste over geïnformeerd hebben.

Ook legt u nog andere opmerkelijke verklaringen af over zaken die te maken hebben met de rekrutering

door de taliban in uw dorp. Zo verklaart u tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat ze uw vader een

keer geslagen hebben toen ze naar u kwamen vragen, terwijl u dat tijdens het tweede gehoor stellig

ontkent; u verklaart dan dat ze hem niets deden omdat hij oud is, maar even later zegt u dan dat u niet

weet of ze hem sloegen of niet. U wordt geconfronteerd met deze afwijkende verklaringen, waarop u

ontkent dat u had gezegd dat ze hem geslagen hebben – uw vader is een oudere, en daarom wordt hij

volgens u nooit geslagen (CGVS 1 p. 12 + CGVS 2 p. 8). Indien de taliban effectief nog bij uw vader
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langskwamen om naar u te informeren, kan toch verwacht worden dat u gelijklopende verklaringen

aflegt over of daarbij fysiek geweld werd gebruikt of niet. Dit is hier niet het geval.

Daarnaast wordt u gevraagd of er effectief jongens uit uw dorp naar de taliban zijn gegaan naar

aanleiding van hun oproep in de moskee. U verklaart dat er wel mensen akkoord waren met hen, maar

opvallend genoeg weet u niet of er dan effectief jongens naar de taliban zijn getrokken of niet. U wijt uw

onwetendheid op dit vlak aan uw afwezigheid uit uw land. Ook als u gevraagd wordt of nog andere

families die het niet eens waren met de taliban, problemen kregen met de taliban, kan u daar geen

antwoord op geven – u verklaart niet te weten wat er gebeurd is na uw vertrek (CGVS 2 p. 8). Hoe het

precies zit met de bezoeken die de taliban nog aan uw vader bracht nadat u vertrokken was, weet u

overigens ook niet. U verklaart wel dat ze eens bij uw vader langsgekomen zijn toen u zelf in Pakistan

was, maar eigenlijk weet u niet hoe vaak ze nog langskwamen en of ze überhaupt nu nog naar u komen

vragen. Meer nog, toen u weer contact opnam met uw vader, verklaart u hem enkel te groeten en

‘algemene dingen’ te bespreken en niet meer te vragen naar eventuele bezoeken van de taliban

(CGVS 2 p. 7, 8). Gelet op uw hernieuwd en regelmatig contact met het thuisfront (zie boven) kan het

CGVS niet aanvaarden dat u zich verschuilt achter uw vertrek uit uw dorp en u daarom van dergelijke

zaken niet op de hoogte zou zijn. Het gaat immers om dé reden waarom u uit uw land vertrokken bent

en in België internationale bescherming zoekt. Aldus kan van u verwacht worden dat u de nodige

interesse aan de dag legt wat betreft de afloop van uw probleem en eventuele lotgevallen van mensen

in een vergelijkbare situatie (CGVS 2 p. 5-6).”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

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

Gelet op het geheel van de voorgaande motieven kan niet worden aangenomen dat verzoeker uit

Afghanistan is vertrokken omdat de taliban naar zijn dorp gekomen is om hem in te lijven. Met een louter

theoretisch betoog toont verzoeker niet aan dat hij wat dit betreft aan de op hem rustende bewijslast

heeft voldaan en dat hem het voordeel van de twijfel dient te worden toegekend.

Inzake de opmerking van de advocaat van verzoeker tijdens het tweede gehoor op het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) dat ook meespeelt dat verzoeker

verwesterd zou zijn, wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd:

“Aan het eind van het tweede gehoor op het CGVS wijst uw advocaat er op dat in uw geval eventuele

verwestersing zou kunnen spelen. Daarom wordt u nog meermaals gevraagd of het feit dat u al lang in

België bent en u al lang uit Afghanistan weg bent, een probleem voor u zou zijn als u naar Afghanistan

zou terugkeren. U antwoordt daarop ‘ja, waarom niet’ en verklaart dat u zeker zou gedood worden

wegens de waarschuwingen die uw vader kreeg [van de taliban] en u wijst nogmaals op de verdwijning

van uw broer. Verder stipt u aan dat de overheid in uw land niet machtig is en dat de situatie aldus erger

wordt. U zegt ook dat u niet kan terugkeren naar uw land en dat uw vader u aan de telefoon zegt dat u

niet kan terugkeren naar uw dorp (CGVS 2 p. 9-10). Hiermee beperkt u zich evenwel enkel tot het uiten

van een algemene bewering die u in uw hoofde geenszins concretiseert en tot een herhaling van de

asielmotieven die u eerder al had uiteengezet. Aldus brengt u geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat u dermate zou zijn verwesterd dat u zich niet meer zou kunnen houden aan de Afghaanse

wetten, regels en gebruiken, laat staan dat u aannemelijk zou maken dat u ingevolge uw langdurige

verblijf in België (sinds eind 2015) bij een terugkeer naar uw land problemen zou ondervinden of zou

worden gemarginaliseerd. Uw verklaringen op dit vlak volstaan dan ook niet om ten aanzien van u een

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden.”

Ook thans in het verzoekschrift brengt verzoeker geen concrete elementen aan waaruit zou blijken dat

hij dermate verwesterd zou zijn dat hij zich niet meer zou willen of kunnen schikken naar de in

Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken, noch dat hij omwille van bepaalde opvattingen een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen. Verzoeker beperkt zich tot de loutere

beweringen dat hij zich in de ruime tijd dat hij hier in België is heeft aangepast aan de hier geldende

waarden en normen en dat hij, gelet op zijn leeftijd zeer beïnvloedbaar is door zijn omgeving en zijn

leeftijdsgenoten zodat hij onze manieren zal overnemen en citeert vervolgens uit een algemeen rapport

over het fenomeen van “onbewuste verwestersing”. Hij toont evenwel op geen enkele manier aan dat

zijn verblijf in België sinds november 2015 van hem een dusdanig verwesterde man zou hebben

gemaakt dat hij zijn leven in Afghanistan niet opnieuw zou kunnen opnemen. Door dienaangaande

louter te verwijzen naar en te citeren uit rapporten van onder meer de Australische Refugee Tribunal,

UNHCR, Refugee Support Network en Asylos, toont verzoeker geen persoonlijke vervolging in de zin

van het Verdrag van Genève of een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire

bescherming aan. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

Waar verzoeker nog verwijst naar het arrest nr. 136 360 van 15 januari 2015 van de Raad, dient in
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herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen

precedentswaarde hebben (cf. RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS

18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien heeft dit arrest betrekking op een individueel asieldossier

en toont de verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van

het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (stuk 25, map met ‘documenten’)

kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen afbreuk doen

aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als volgt over de

door verzoeker neergelegde documenten:

“Uw taskara en die van uw vader en uw oom bevatten louter persoonsgegevens. De enveloppe toont

enkel aan dat u post ontving uit Afghanistan, meer niet. De dreigbrief voor uw broer werd reeds eerder

besproken (zie boven).”

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

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

Ook de kopieën van foto’s die verzoeker bij zijn ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota voegde,

vermogen het voorgaande niet in een ander daglicht te stellen. Vooreerst wordt er op gewezen dat aan

privéfoto’s geen bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie

en omstandigheden of manipulatie geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld.

Dit geldt a fortiori nu het in casu slechts kopieën betreft. Uit de neergelegde foto’s kan niet worden

afgeleid waar ze genomen werden en wie erop staat afgebeeld. Ook verzoekers relatie met de personen

die op de foto’s afgebeeld staan is helemaal niet bewezen. Bovendien zijn deze foto’s ongedateerd,

zodat ze om het even wanneer getrokken kunnen zijn. Ten slotte, zo al zou worden aangenomen dat het

gaat om de woning van verzoekers ouders, blijkt hieruit nog niet dat deze woning verwoest is omwille

van de feiten waarvoor verzoeker volgens zijn verklaringen uit Afghanistan zou zijn gevlucht. Hiermee

toont verzoeker de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten dan ook geenszins aan.

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

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

worden genomen.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

subsidiaire bescherming vraagt.

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

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

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

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

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

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

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

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

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

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

administratief dossier dat er voor burgers in de provincie Samangan actueel geen reëel risico bestaat op

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

In de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

“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
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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 is van

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is 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 werd. 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 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 zijn. 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 Hazratsultan in de provincie Samangan te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Samangan province van 25 april 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 Samangan behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan.

Niettegenstaande insugerents hun activiteiten in de provincie opgedreven hebben, komt er weinig

berichtgeving over veiligheidsincidenten uit uw provincie. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden

zijn “non-conflict related” of betreffen “security enforcemcnts”, waaronder onder andere arrestaties en

wapeninbeslagnames worden opgenomen Het geweld dat er plaatsvindt is bovendien doelgericht van

aard.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Samangan 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 uit uw regio 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.”

De hierboven aangehaalde vaststellingen van de commissaris-generaal worden genoegzaam bevestigd

in het door verwerende partij bij aanvullende nota van 28 januari 2018 aangebrachte rapport “UNHCR

Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO Country of Origin Information Report

“Afghanistan. Security Situation” van december 2017 en de update van mei 2018 van dit rapport en de

“Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018 (zie:

rechtsplegingsdossier, stuk 9). Aldus stelt verwerende partij in haar aanvullende nota terecht als volgt:

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie 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

Samangan behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note

bestempeld als een provincie waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het

algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te

worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie. Niettegenstaande insugerents actief
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zijn in de provincie, komt er weinig berichtgeving over veiligheidsincidenten uit uw provincie. Het gros

van de incidenten die er plaatsvinden zijn "non-conflict related" of betreffen "security enforcements".

Deze laatste omvatten vooral arrestaties het oprollen van wapenopslagplaatsen, en het onschadelijk

maken van IED's. Het geweld dat er plaatsvindt is bovendien doelgericht van aard. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de provincie Samangan ruw geschat 400.000 inwoners heeft en dat er in 2017 in de

gehele provincie 38 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie

Samangan in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met

het aantal burgers.”

Gelet op het voorgaande kan verzoeker in het verzoekschrift niet (meer) dienstig voorhouden dat de

commissaris-generaal zich integraal baseert op het rapport COI Focus “Afghanistan: Security Situation

in Samangan province” van 25 april 2017 en dat uit deze informatie kan worden afgeleid dat het CGVS

geen zicht heeft op de veiligheidssituatie in de provincie Samangan. Uit de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018 blijkt immers zeer duidelijk

dat de provincie Samangan in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in

verhouding met het aantal burgers. Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit blijkt dat deze

vaststellingen onjuist of niet meer actueel zijn. Het standpunt van de Zweedse asielinstantie

“Migrationsverket” dateert immers van 8 december 2016 en kan dan ook geen ander licht werpen op het

voorgaande.

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

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

verhogen.

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

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

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

uitvoerig werd gehoord. Tijdens twee interviews kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat en werd hij vergezeld van zijn voogd, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoeker en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk

is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.9. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

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

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

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

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.11. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder
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aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een maart tweeduizend negentien door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


