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nr. 218 506 van 19 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2017 heeft

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

30 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 19 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERHAEGEN loco advocaat

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 28 november 2015 België is binnengekomen als niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, diende op 3 december 2015 een verzoek om internationale

bescherming in.

1.2. Op 25 januari 2016 nam de dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoekers leeftijd

in aanmerking wordt genomen. Op 13 mei 2016 werd een voogd aangesteld. Op 31 december 2017 werd

de voogdij van rechtswege beëindigd.

1.3. Op 30 augustus 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 30 augustus 2018 ter kennis werd gebracht, is

de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 03/12/2015

Overdracht CGVS: 05/07/2016

U werd op 11 juli 2017 van 14u15 tot 17u20 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) gehoord, bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is. Uw advocaat Meester

Annemie Cuyt en uw voogd J. Huet waren gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U, H. M. H., bent een Afghaanse burger van Pashtou origine behorend tot de Mangal stam. U

bent geboren en woonde onafgebroken tot uw vertrek uit Afghanistan in het dorp Ayoubkhel behorend tot

de hoofdstad van de provincie Khost. Heden bent u minderjarig tot 31 december 2017. Uw moedertaal is

Pashtou en u bent een soennitische moslim.

Uw vader werkte lang voor de Afghaanse geheime dienst (NDS) in Kabul. Na uw vertrek uit Afghanistan

ging hij op pensioen en verhuisde hij van Kabul terug naar uw huis in Khost. Uw broer S. (OV nr. (…))

werkte in het verleden gedurende twee jaar als soldaat. Uw oudste broer N. werkte ook voor het

Afghaanse leger tot hij vijf à zes jaar geleden verdween en vermoedelijk vermoord werd door de taliban.

Uw broer S. werkt sinds tien maand voor de NDS in Kandahar. Uw jongste broer No. woont samen met

uw ouders.

Uw familie kreeg omwille van hun betrokkenheid bij de Afghaanse veiligheidsdiensten bedreigingen van

de taliban. Uzelf werd ook geviseerd. Omwille hiervan verliet u samen met uw broer S. het land. Na een

reis van ongeveer een maand kwam u samen met uw broer op 28 november 2015 in België aan waar u

op 3 december 2015 asiel aanvroeg.

Bij terugkeer vreest u net als uw broer S. geviseerd te worden door de taliban.

Ter staving van uw asielrelaas legde u samen met uw broer de volgende documenten neer: uw taskara

samen met de vertaling, een foto van de taskara van uw broer S. en de vertaling hiervan, foto’s van het

diploma en van het puntenblad van uw broer, een brief van het Ministerie van Defensie in Kabul die de

tewerkstelling van uw broer als soldaat bevestigt, drie dreigbrieven, twee documenten die het bestaan

van jullie huis in Kabul bevestigen, drie foto’s van de werkkaarten van uw vader, twee foto’s waarop uw

broer S. in legeruniform staat, een foto van een pistool en drie foto’s van uw vader.

B. Motivering

Uw asielaanvraag werd onderzocht en beoordeeld rekening houdend met het principe van het belang van

het kind. Er dient echter te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft

gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie

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

bescherming. Uit uw verklaringen blijkt dat u zich volledig aansluit bij de asielmotieven van uw broer H. S.

Net zoals uw broer verklaarde u dat u de taliban vreesde. Het CGVS heeft na een grondige analyse van

jullie beider asielmotieven besloten dat jullie niet aanmerking komen voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus evenmin voor de toekenning van subsidiaire bescherming. Gezien u identiek dezelfde

asielmotieven inroept als uw broer wordt aan u ook identiek dezelfde beslissing gegeven. In hoofde van

uw broer motiveerde het CGVS haar beslissing als volgt:

"Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

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

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

In eerste instantie is het hierbij van belang te vermelden dat u tijdens het gehoor op het CGVS een

gedrag demonstreerde dat helemaal niet in overeenstemming is met het gedrag van een persoon die een

beroep doet op internationale bescherming. Een asielzoeker heeft immers de verplichting om gedurende

de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag, waarbij het aan hem of haar is om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te

brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag.
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De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Er kan van u dan ook worden verwacht dat u het

CGVS inzicht verschaft in uw werkelijke achtergrond. Uw houding getuigde echter van niet het minste

respect voor de asielinstantie noch van een wil om uw beschermingsvraag te verduidelijken. Zo verhief

u uw stem meermaals tijdens het gehoor (CGVS p. 5, 6, 7, 11, p. 15, p. 16, p. 17). U werd geïnformeerd

dat er begrip wordt getoond voor heftige emoties en dat u geholpen zal worden in het uiteenzetten van

uw asielmotieven en er rekening zal gehouden worden met uw psychologische toestand. Ondanks de

waarschuwing en uitnodiging om niet meer te roepen riep u verder en sloeg u op de bureautafel met uw

vuist (CGVS p. 17). Zo maakte u het zowel voor de dossierbehandelaar als voor de tolk onmogelijk om

een degelijk onderzoek te voeren naar uw beschermingsnood. Ondanks alle waarschuwingen dat dit

gedrag en het daardoor gedemonstreerde gebrek aan medewerking negatieve gevolgen kon hebben voor

uw asielaanvraag ging u verder met uw beledigingen aan het adres van de protection officer ’er zijn

meisjes zoals u die me massages geven’en bleef u roepen (CGVS p. 6). U sprak tevens de hoop uit dat

er geen verdere vragen gesteld werden, en dit zonder dat er maar één vraag werd gesteld naar uw

problemen. U werd dan ook geïnformeerd dat u het gehoor mocht uitstellen indien u zich er niet klaar voor

voelde. Dit weigerde u. U was immers klaar voor het interview (CGVS p. 7). Op het einde van het gehoor

werd u dan door de dossierbehandelaar gevraagd om nog verder te blijven wachten op het CGVS. Uw

broer H. M. werd immers meteen na u gehoord. Omdat jullie beiden dezelfde asielmotieven

aanhaalden en dus jullie problemen volledig verbonden zijn met elkaar werd u gevraagd om aanwezig te

blijven in het geval dat de protection officer verdere vragen moest hebben en mogelijke tegenstrijdigheden

wilde verduidelijken. U weigerde dit echter pertinent (CGVS, p.17). U wilde niet blijven. U werd

geïnformeerd dat het in uw voordeel was indien u bleef. Hierop eiste u om in het gehoorlokaal te blijven

tijdens het gehoor van uw broer. Dit werd niet toegelaten. Gezien uw storend gedrag tijdens het gehoor

kon dit ook negatieve gevolgen hebben voor het gehoor van uw broer. Bovendien worden wegens

privacyredenen alle familieleden apart gehoord. Uw aanwezigheid zou dit dan onmogelijk maken. U

antwoordde dat u dan niet ging blijven (CGVS p. 17). Na het gehoor van uw broer werd u inderdaad

opgeroepen (zie gehoorverslag van de broer p. 16). U was echter afwezig. Dergelijk manifest gebrek aan

medewerking en onrespectvol gedrag relativeert uw beschermingsnood in ernstige mate.

Gelet op het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat uw gebrek aan medewerking in grote mate

afbreuk doet aan de ernst van uw asielaanvraag.

Verder werd vastgesteld dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegde over uw beroepsactiviteiten

in Afghanistan. U slaagde er niet om in overtuigende verklaringen af te leggen m.b.t. uw werk als soldaat in

Mazar. Ten eerste, werden uw verklaringen m.b.t. dit werk getypeerd door vaagheid. Gevraagd naar

uw functie antwoordde u dat u soms patrouilleerde en soms als veiligheidsagent werkte. Gevraagd om

meer uitleg antwoordde u dat u dan stopte met werken. Gevraagd nogmaals om een betere beschrijving

antwoordde u dat dit alles was (CGVS p. 10). Dat u over uw werk van twee jaar enkel deze informatie kan

reiken zwakt de geloofwaardigheid ervan af. U werd immers net omwille van dit werk bedreigd en heeft

uiteindelijk uw land moeten ontvluchten. Dergelijke summiere en vage verklaringen kunnen het CGVS

geenszins overtuigen van uw werk als soldaat. Ten tweede legde u afwisselende verklaringen neer met

betrekking tot de periode waarin u in Mazar als soldaat werkte. U beweerde tijdens uw gehoor op het

CGVS dat u in 1380 (omgezet naar de westerse kalender: 2001-2002) voor het leger werkte. Hiervoor

volgde u een training aan de militaire academie in Kabul (CGVS p. 10). Geconfronteerd met het feit dat u

volgens uw verklaringen toen maar elf jaar was, u verklaart immers 26 jaar oud te zijn op het moment van

het gehoor,ontkende u dit. U beweerde hierop dat u toen 18 jaar oud was. U geconfronteerd met het feit

dat u ook volgens de gegevens op uw documenten ongeveer 11 jaar oud was in 1380/2001-2002, (uw

taskara geeft immers aan dat u 18 was in 2007 en volgens uw diploma bent u geboren in 1989) komt u

terug op uw eerdere verklaring en zegt u dat u toen u 11 jaar was inderdaad voor het leger in Mazar

werkte (CGVS, p.9-10) Ten derde werd ook opgemerkt dat uw documenten gerelateerd aan dit

werk, namelijk twee foto’s van uzelf in legeruniform en een brief van het Ministerie van Defensie, uw relaas

niet steunen (zie documenten). De documenten hebben pas waarde indien ze gepaard gaan met

geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is. Aan privé-foto’s kan er bovendien

geen bewijskracht verleend worden daar deze door mogelijke enscenering van locatie en

omstandigheden geen garantie bieden over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Daarenboven kan het

CGVS aan de hand van deze foto’s niet uitmaken of u degene bent op die foto of iemand anders. De brief

die u neerlegde vroeg u na uw vertrek uit Afghanistan aan uw vader. Hij ging naar het Ministerie van

Defensie in Kabul om dit document te laten opstellen (CGVS p. 13).

Aan dergelijk documenten met een duidelijk gesolliciteerd karakter kan er geen bewijskracht verleend

worden, temeer in het geval van Afghaanse documenten die zeer gemakkelijk te vervalsen zijn of die zeer

gemakkelijk te verkrijgen zijn op een corrupte wijze (landeninformatie nr. 1).
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Dit document draagt verder tekenen van vervalsing. Daarin wordt louter aangegeven dat u “in het

verleden” (before) voor het Shaheen Corps werkte. Er werd echter geen periode aangegeven wanneer u

daar zou gewerkt hebben of hoe lang. Bovendien is het opmerkelijk dat dit document dat volgens u recent

werd opgesteld een stempel draagt van het jaar 1380 (omgezet naar de westerse kalender: 2001-2002).

Daarin wordt ook verwezen naar uw taskara nr. 795490. Deze taskara werd echter pas op 28 juli 2007

afgegeven en betreft geen duplicaat (zie documenten). Dus is het duidelijk dat dit document recent

werd opgesteld. Het doet dan ook vermoeden dat er een stempel van het jaar 1380 werd opgezet om het

waarachtiger te doen lijken. Bij nader inzien werd ook opgemerkt dat de foto op dit document een

gefotoshopte foto is. Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat u er niet van terugdeinst om vervalste

documenten neer te leggen bij de Belgische autoriteiten.

Verder kunnen er ook vragen gesteld worden bij uw ware identiteit. U verklaarde over een paspoort te

beschikken maar legde deze niet voor (Verklaring DVZ, vraag 24, p. 8 en zie CGVS gehoorverslag p. 13).

Uw paspoort zou u in Afghanistan hebben gelaten. Gevraagd waarom u het niet liet opsturen samen met

uw andere documenten antwoordde u dat het nog in Afghanistan ligt, hetgeen geen antwoord is op de

vraag (CGVS p. 13). U zou dit paspoort vier à vijf maand voor uw vertrek uit Afghanistan hebben laten

maken in Kabul. U wilde Afghanistan toen al verlaten voor uw veiligheid en wilde naar Dubai gaan. Dat

plan lukte niet. Vervolgens besliste u om naar België te komen voor veiligheid en voor een goed leven

(CGVS p. 13). U werd tijdens uw gehoor geïnformeerd dat u uw paspoort moet laten sturen en kreeg

hiervoor veertien dagen tijd. Initieel ging u akkoord (CGVS p. 13). Even later beweerde u echter dat u het

originele paspoort niet kan laten opsturen omdat er niemand zou zijn om het op te sturen (CGVS p. 17).

Zo legde u tot op vandaag geen paspoort neer evenmin een foto daarvan. U hebt in Afghanistan

voldoende netwerk om uw paspoort te laten opsturen, hetgeen hieronder verder besproken wordt. Uw

broer No. zorgt volgens uw verklaringen voor het huishouden en voor uw ouders (CGVS p. 7). Zo zou

hij ook uw paspoort kunnen posten. Bovendien ging uw vader volgens uw verklaringen “recent” naar Kabul

om de brief van het Ministerie van Defensie te laten opstellen. Hij zou uw paspoort ook dan kunnen

hebben laten posten. U werd immers door de DVZ al eerder gewezen op het belang van het neerleggen

van identificatiedocumenten. Door het niet neerleggen van uw paspoort en door het gebrek aan een

afdoende uitleg, doet u verdere twijfels rijzen over uw ware identiteit.

Zoals eerder al vastgesteld werd dient in dit kader nogmaals vermeld te worden dat uw verklaringen over

uw leeftijd en de gegevens over uw leeftijd op de door u neergelegde documenten incoherent zijn. Dat u

mist spuit over uw ware leeftijd heeft als gevolg dat het CGVS geen zicht heeft op uw werkelijke leefsituatie

en uw werkelijke bezigheden in Afghanistan. Zo maakt u het voor het CGVS onmogelijk om uw

beschermingsnood te analyseren. Daarenboven schaden deze valse verklaringen uw algemene

geloofwaardigheid.

Verder werd ook opgemerkt dat u en uw broer verschillende aankomstdata in België opgaven terwijl

jullie volgens jullie verklaringen van begin tot einde samen gereisd hebben (zie gehoorverslag van de

broer p. 6, landeninformatie nr. 8). Uzelf gaf aan op 14 november 2015 aangekomen te zijn in België terwijl

uw broer 28 november 2015 aangaf als aankomstdatum (zie Inschrijving NL; zie Fiche Niet-Begeleide

Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Deze data verschillen twee weken van elkaar terwijl jullie samen

aankwamen. U maakte verder bij dezelfde inschrijving ook geen enkele melding van familieleden in België

terwijl uw broer hier al was. U voegde deze gegevens pas later toe aan uw verklaringen. Het

bovenstaande duidt aan dat u bewust leugenachtige verklaringen neerlegde over meerdere aspecten

betreffende uw identiteit en persoonlijke situatie. Dit werpt uiteraard een smet op uw algemene

geloofwaardigheid.

Het CGVS kan verder ook geen geloof hechten aan uw asielmotieven. Uw problemen zouden ontstaan

zijn omwille van uw tewerkstelling als soldaat en uw latere sollicitatie bij de NDS. Zoals hierboven

voorgesteld kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw tewerkstelling bij het Afghaanse leger en

dit omwille van de reeds eerder vermelde vaagheden. Bovendien kon u er geen betrouwbare bewijzen

van neerleggen. De brief van het Ministerie van Defensie die u neerlegde droeg ook tekenen van

vervalsing. Ook dient te worden toegevoegd dat uw tewerkstelling bij het leger, waarop u de bedreigingen

van de taliban baseerde, van vijftien jaar geleden dateert. In die vijftien jaar tijd woonde u terug in uw dorp.

Het is dan ook niet geloofwaardig dat u pas na vijftien jaar dreigementen begon te krijgen van de taliban.

Verder werd ook vastgesteld dat u er niet in slaagde om een concreet beeld te geven van en coherente

verklaringen af te leggen m.b.t. uw persoonlijke problemen met de taliban. U werd gevraagd om al uw

problemen waarvoor u bescherming vraagt, van begin tot einde, in detail toe te lichten en hiervoor ook de

tijd te nemen. Hierop antwoordde u dat u door de taliban uw land verliet.
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U en uw familie werkten voor de autoriteiten en om die reden werden jullie bedreigd. Gevraagd nogmaals

om al uw problemen in detail te beschrijven, antwoordde u dat dit uw probleem was (CGVS, p.14). U

kwam dus spontaan niet tot een beschrijving. Gevraagd wat er concreet is gebeurd antwoordde u dat uw

vader niet buitenshuis kan komen en dat uw broer vermoord werd. Gevraagd wat uw persoonlijke

probleem concreet is, verklaarde u niet meer te kunnen vertellen omdat u daar emotioneel van wordt. U

werd dan tweemaal geïnformeerd dat het de bedoeling van het gehoor is om de redenen te weten

te komen waarom u uw land ontvluchtte. U werd ook verteld dat het gehoor stopgezet moest worden

indien u niet wilde meewerken. Hierop herhaalde u dat uw vader en uw broer voor de autoriteiten werkten

en jullie daarom problemen kregen (CGVS p. 14). Gevraagd wat precies de dreigingen waren die u kreeg,

antwoordde u “brieven”. Gevraagd of u nog andere bedreigingen ontving naast de brieven, verklaarde u

plots dat ze u wilden vermoorden op de dag van uw trouwfeest. U kon dit incident echter niet uitgebreid

beschrijven. Uw verklaringen gingen niet verder dan dat u gevolgd werd en dat u daarom iemand belde

voor hulp en dat ze met wapens kwamen en dat u zo gered werd (CGVS, p.15). Gevraagd waarom u

bedreigd werd door de taliban antwoordde u “omdat ik met uniform naar huis kwam van Mazar”. Zo wisten

de taliban dat u voor het leger werkte. Geconfronteerd met de vaststelling dat dat wel 13 jaar geleden

was, antwoordde u ontwijkend dat uw familie altijd met de autoriteiten zullen samenwerken, hetgeen geen

antwoord is op de vraag (CGVS p. 15). Bovendien spreekt de dreigbrief die persoonlijk naar u

geadresseerd is uw verklaringen tegen. In die dreigbrief werd gezegd dat u, “S. de zoon van A., die

momenteel in het Afghaanse leger is tewerkgesteld reeds meermaals bedreigd werd door de taliban. U

moest ook uw job opzeggen”. De brief dateert van 15.2.1435 (omgezet naar de westerse

kalender: 19.12.2013). Volgens uw verklaringen werkte u in 2002 in het leger. Nadien keerde u terug naar

uw dorp en maakte u uw middelbare studies af. Dus werkte u toen al tien jaar niet meer in het leger. De

taliban die uzelf en heel uw familie viseerden zouden dit dan ook moeten weten hetzij door hun

informanten hetzij door het louter opmerken van uw fysieke aanwezigheid in uw dorp. Dit zet de

geloofwaardigheid van uw problemen verder op de helling. Ten slotte kan ook de vraag gesteld worden

hoe u na deze datum toch nog twee jaar kon blijven, in die periode nog kon studeren, op de velden van

uw familie werken, trouwen, naar Kabul gaan voor uw paspoort en terugkomen en dit tot uw vertrek in

oktober 2015. U beweerde dat u zich verschuilde, soms thuis en soms bij uw schoonfamilie. Dit dient ook

te worden gerelativeerd aangezien u in die twee jaar tijd trouwde, een trouwfeest gaf, werkte, naar het

stadshuis ging om uw paspoort aan te vragen en later naar Kabul ging om het in ontvangst te nemen. U

had dus een zekere mate van mobiliteit en zichtbaarheid die niet strookt met een situatie waarin men zich

moet verschuilen.

Bovendien werden er ook tegenstrijdigheden opgemerkt tussen uw verklaringen en die van uw broer H.

M. Uzelf verklaarde dat u enkel één dreigbrief kreeg van de taliban en dat u ook aangevallen werd door

hen op de dag van uw trouwfeest (CGVS, p.15). Uw broer H. M. gaf initieel bij DVZ aan dat jullie drie à

vier dagen voor jullie vertrek mondeling met de dood bedreigd werden door de taliban (DVZ, CGVS

vragenlijst van de broer, vraag 5). Uzelf maakte er echter geen enkele melding van. Uw broer zelf

ontkende op het CGVS dat hij dit bij zijn registratie gezegd had en legde de schuld bij de vertaler en

beweerde dat de vertaler het verzon, hetgeen een loze bewering is die geen steek houdt (CGVS

gehoorverslag van de broer, p. 12, 14-15). Uw broer voegde er nog eens bij dat u vier dagen na uw

trouwfeest nogmaals aangevallen werd door de taliban, hetgeen uzelf opnieuw niet vermeldde (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 7). Met de verschillen tussen uw verklaringen en die van uw broer kon u

niet echter geconfronteerd worden aangezien u verkoos weg te blijven van het gehoor en het CGVS

vroegtijdig te verlaten ondanks uitdrukkelijke vraag om te blijven.

Gelet op het bovenstaande kan het CGVS geen enkel geloof hechten aan uw persoonlijke problemen met

de taliban.

U beweerde tevens dat u en heel uw familie bedreigd werden omdat u, uw broers en uw vader allemaal

voor de Afghaanse autoriteiten werkten. Zoals eerder in deze beslissing werd voorgesteld kan het CGVS

geen enkele geloof hechten aan uw werk voor de autoriteiten. Het CGVS kan verder ook geen geloof

hechten aan de betrokkenheid van uw familieleden bij de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Met betrekking tot het werk van uw vader bij de NDS was uzelf noch uw broer in staat om voldoende

informatie te reiken. Uw vader zou 30 à 32 jaar bij de NDS gewerkt hebben, op de luchthaven van Kabul

waar hij verantwoordelijk was voor de veiligheid van de lokale vluchten.

Gevraagd naar wat hij precies deed om de veiligheid van de vluchten te verzekeren, antwoordde u dat hij

een wapen, een pistool en een spray droeg. Gevraagd of hij verantwoordelijk was voor de veiligheid van

passagiersvluchten, wist u het antwoord niet en begon u nogmaals te roepen en de dossierbehandelaar

te beledigen (CGVS p. 6-7). Uw broer H. M. slaagde er ook niet in om voldoende informatie te geven.
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Hij beweerde dat uw vader een kolonel was, hetgeen niet bevestigd wordt door de foto’s van zijn

werkkaarten die u neerlegde (CGVS gehoorverslag van de broer p. 5). Op één van deze kaarten werd

zijn titel als een “employee” dus als een gewone werknemer aangeduid. Indien hij een dergelijke hoge

rang als kolonel had bij de NDS zou dit ook vermeld moeten staan op zijn kaart (zie

documenten). Bovendien beweerde uw broer net als u dat hij enkel bij feestdagen naar huis kwam en dan

maar drie à vijf dagen bleef. Hij zou dan ook ‘s nachts komen omdat hij niet geïdentificeerd wilde worden

door de taliban. Uw broer haalde dit aan als excuus voor de weinige informatie die hij kon bieden (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 5-6). Het CGVS kan dit excuus niet aanvaarden. Uw broer vermeldde

tevens dat hij wel telefonisch contact had met uw vader (CGVS gehoorverslag van de broer p. 8). Uzelf

verklaarde ook dat u ook vanuit België regelmatig in contact kwam met uw vader. U ging hem ook opbellen

na uw gehoor (CGVS p. 4). U hebt deze informatie over zijn werk dus ook na uw vertrek uit Afghanistan

kunnen krijgen. Het is zeer bevreemdend dat u nog steeds nauwelijks een idee heeft over zijn werk. U

beweerde tevens dat hij zelfs niet het huis kan verlaten wegens vrees voor de taliban. Men kan dan ook

redelijkerwijs verwachten dat u hem vroeg wat hij precies deed van werk dat hem in een dergelijke

gevaarlijke situatie terecht bracht, of hij bijvoorbeeld zelf bepaalde talibanleden arresteerde, of

hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken was in operaties tegen de taliban, al dan niet bij de

luchtmacht. Het is dan ook niet geloofwaardig dat zowel u als uw broer tot op vandaag nauwelijks weten

wat jullie vader deed in de 30 à 32 jaar tewerkstelling bij de NDS. Uzelf verklaarde ook dat er thuis niet

veel werd gesproken over jullie beroepen wegens het gevaar (CGVS p. 8). Dit is evenmin geloofwaardig

gezien heel uw familie bedreigd werden net omwille daarvan. Men zou dan redelijkerwijs verwachten dat

jullie dan meer op de hoogte waren van elkaars werk en elkaar lieten weten wat jullie precies deden, of

het een gevaar kon vormen voor de thuissituatie en dergelijke. Als laatste dient te worden toegevoegd dat

uw bewering dat uw vader al 30 à 32 jaar bij de NDS werkte niet kan kloppen gezien de NDS maar sinds

2002 bestaat, dus nog maar vijftien jaar (landeninformatie nr. 2).

Aan het werk en het overlijden van uw broer N. kan het CGVS ook geen geloof hechten. Ten eerste was

u noch uw broer in staat om enige duidelijkheid te bieden over wat hij precies deed als soldaat. U

beweerde dat hij in Camp Chapman werkte met de Amerikanen. Even later beweerde u dat hij in Camp

Salerno werkte (CGVS p. 8). Van wat hij precies deed, had u geen idee. Gevraagd of hij naast de

Amerikanen ook nog met andere nationaliteiten werkte, wist uw broer H. M. ook niet te antwoorden (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 13). U beweerde dat jullie onderling afgesproken hadden om thuis niet te

spreken over jullie werk. Dit zou anders negatieve gevolgen hebben voor de familieleden. Dit is echter

zeer onaannemelijk. Jullie waren zich bewust van het gevaar vanwege de taliban. Men kan dan ook

verwachten dat u net om die reden informatie gaf aan elkaar om zo de familieleden te kunnen beschermen

tegen een mogelijke aanval van de taliban. Uw verklaring houdt dus geen steek. Ten tweede kon u ook

geen doorleefde verklaringen afleggen met betrekking tot zijn dood. Hij zou vijf à zes jaar geleden

verdwenen zijn. Vier van zijn collega’s zouden omgekomen zijn in een aanslag zes jaar geleden voor de

Jihangul Moskee. Sindsdien is er geen nieuws van hem. Gevraagd wat jullie deden toen jullie beseften dat

hij verdwenen was, antwoordde u dat jullie zijn vrouw en kinderen naar de schoonfamilie stuurden.

Iedereen zou triest geworden zijn en uw moeder zou er ziek van geworden zijn. Bovendien beweerde uw

broer H. M. dat u hem probeerde te vinden terwijl uzelf net beweerde dat er niets gedaan kon worden

omdat jullie sowieso wisten wie de dader was (CGVS p. 8, zie ook gehoorverslag van de broer p. 8). Met

deze tegenstrijdigheid kon u niet geconfronteerd worden gezien u het gehoor niet verder wilde zetten.

Overigens werd zijn verdwijning ook niet aangegeven bij de autoriteiten. Geconfronteerd hiermee

verklaarde u dat het niet nodig was gezien jullie zelf bij de autoriteiten werkten. Jullie wisten dat de

plaatselijke taliban-groep hiervoor verantwoordelijk was. Dit is echter geen afdoende excuus. Toen werkte

enkel uw vader voor de autoriteiten en dit ook in Kabul. Dit verklaart nog altijd niet waarom u of uw broer

S. die toen ook al de volwassene leeftijd had geen poging namen om zijn verdwijning te melden, temeer

omdat er nog twijfel bestond rond zijn ontvoering gezien er geen lijk gevonden werd.

Tenslotte kan het CGVS ook geen geloof hechten aan het werk van uw broer S. bij de NDS. Uw vader zou

S. als zijn vervanger hebben ingeschreven. Zo zou hij al tien maand, dus na uw vertrek, in Kandahar een

training volgen (CGVS p. 7). Dit is echter zeer onaannemelijk. Uw vader leefde zelf, zo zegt u, onder

het gevaar van de taliban. Hij werkte en woonde 30 jaar in Kabul en kon nooit zonder risico naar huis op

verlof komen. Hij beperkte deze bezoeken tot een minimum en kwam dan ook enkel in de nacht. Zijn

oudste zoon werd volgens uw verklaringen zes jaar geleden vermist/vermoord omwille van zijn job bij het

leger.

Uzelf werd ook bedreigd door de taliban omwille van uw tewerkstelling van vijftien jaar geleden, zegt u.

De vraag stelt zich dan ook waarom uw vader, in de context die u schetste, hetzelfde lot zou wensen aan

zijn zoon. Redelijkerwijs zou men verwachten dat hij een ander werk vindt voor zijn zoon zodat hij niet

dezelfde problemen krijgt als hem. U bevraagd hierover kon u ook geen logisch antwoord bieden.
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U beweerde dat het was om zich te beschermen, hetgeen zeer paradoxaal is omdat jullie net om die reden

bedreigd werden (CGVS p. 15). Uw broer kan immers net als uw vader niet naar huis komen wegens

vrees voor de taliban. Dus kan hij, in tegenstelling tot uw bewering, ook helemaal geen bescherming

bieden aan uw familie. Bij uw vertrek uit Afghanistan was uw broer al afgestudeerd en was hij nog niet

begonnen met zijn training bij de NDS. Men kan dan ook redelijkerwijs verwachten dat hij met u meekwam

gezien de taliban volgens u de oudste zonen bedreigen. Hij bleef echter thuis en ging dan pas tien maand

geleden naar Kandahar. Dat hij tot tien maand geleden kon thuis blijven relativeert dan ook de ernst en de

geloofwaardigheid van de bedreigingen van de taliban.

Gelet op het voorafgaande kan er geen geloof worden gehecht aan uw beroep als soldaat, noch aan de

beroepen van uw broer N. bij het leger evenmin aan zijn verdwijning/overlijden, noch aan het werk van

uw vader bij de NDS en de bedreigingen die hij zou krijgen, noch aan het beroep van uw broer S. bij de

NDS. Bijgevolg kan er ook geen geloof worden gehecht aan de daaropvolgende bedreigingen. U slaagde

er hoe dan ook niet in om deze bedreigingen op geloofwaardige wijze aan te tonen. Daarnaast werpt uw

manifest gebrek aan medewerking wegens uw gedrag tijdens het gehoor (zoals eerder beschreven) en

uw vroegtijdig vertrek op het CGVS hoewel u met aandrang verzocht werd langer aanwezig te blijven voor

eventuele bijkomende vragen uiteraard een smet op de ernst en de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat het aanvallen van personen in een Europees

land, omdat ze een ander geloof dan het uwe aanhangen, eveneens een gedrag is dat niet strookt met

het gedrag van een persoon die beroep doet op internationale bescherming (zie informatie toegevoegd

aan administratief dossier).

De vluchtelingenstatus kan u dan ook niet worden toegekend. Evenmin zijn er redenen om u de status

van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet. U heeft gezien bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw

hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar Afghanistan.

De door u neergelegde documenten kunnen de appreciatie van het CGVS niet wijzigen. Ten eerste omdat

de bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten te verkrijgen, zowel in als buiten Afghanistan. Veel valse

documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door gedegen experts (landeninformatie nr. 1).

Ten tweede dragen uw documenten tekenen van vervalsing. Een deel van uw documenten betreffen ook

kopieën. Ten derde hebben de documenten pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige

verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is.

Uw taskara betreft een foto van het originele. De originele taskara legde u niet voor. Zoals hierboven al

werd vastgesteld is uw geboortejaar volgens deze taskara 1989 terwijl u in België verklaarde 26 jaar oud

te zijn, dus geboren in 1991. Bovendien bevat de vertaling die u zelf liet opmaken een gefotoshopte foto

van u.

De taskara van uw broer werd na zijn aankomst in België opgesteld in Afghanistan. Hieraan kan dus

geen bewijskracht worden verleend gezien het gaat om een origineel identiteitsdocument, dus geen

duplicaat, dat opgesteld is in het land van herkomst zonder de aanwezigheid van de persoon daar.

Bovendien werd hier als naam van het district “Sabari” vermeld terwijl u en uw broer beweerden uit de

hoofdstad van Khost afkomstig te zijn.

Uw diploma en uw puntenblad betreffen ook foto’s. Uw diploma vermeldt ook dat u geboren bent in 1989.

Dus zou u 25 jaar oud moeten zijn toen u afstudeerde van het middelbaar. Dit is eveneens opmerkelijk,

temeer omdat u dit deed na twee jaar als een soldaat met een hoge rang gewerkt te hebben. Uw broer

beweerde bovendien dat de school u liet slagen voor de examens zonder dat u er moeite voor moest

doen. Indien deze school u deed slagen zonder dat u echt geslaagd was noch regelmatig naar school

ging, kan dan eveneens vermoed worden dat ze dit document aan u op een irreguliere wijze leverden. Dit

is in overeenstemming met de informatie die vaststelt dat het in Afghanistan zeer gemakkelijk is om

documenten te vervalsen of originele documenten op een corrupte wijze te verkrijgen (landeninformatie

nr. 1).

De brief van het Ministerie van Defensie waarbij bevestigd wordt dat u in het verleden als soldaat werkte

in het Shaheen Corps 209, bevat ook tekenen van vervalsing. Uw vader zou op uw vraag na uw aankomst

in België naar het ministerie gegaan zijn in Kabul om dit document op te vragen.
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Dit document bevat een stempel van 1380, wat overeen zou komen met uw periode van tewerkstelling

daar terwijl in de tekst zelf wordt verwezen dat u “in het verleden” als soldaat werkte in het betreffende

corps. Het wekt dan ook de indruk dat er een stempel van het jaar 1380 op gezet werd om het document

waarachtiger te laten lijken. Bovendien werd in de tekst zelf ook niet gezegd wanneer u als soldaat werkte

in dat corps. Er werd louter aangeduid dat u daar in het verleden werkte. Bovendien wordt in deze brief

verwezen naar uw taskara die pas in 2007 werd afgegeven. U hebt er echter een recente foto op in het

Afghaanse legeruniform. Deze foto bleek echter net als de foto op de vertaling van uw taskara een andere

fotoshopte foto te zijn die manifest gemanipuleerd werd.

De drie dreigbrieven die u neerlegde betreffen handgeschreven brieven die door eender welke persoon

opgesteld kunnen worden. Bovendien komt de informatie uit de dreigbrief die u neerlegde niet overeen

met uw verklaring. In deze brief die dateert van 19 december 2013 werd geschreven dat u uw job bij het

leger moet opzeggen terwijl u toen al tien jaar niet meer voor het leger werkte en maar een student was.

Als de taliban al sinds de moord van uw broer uw familie in gaten hield en al in 2011 twee dreigbrieven

stuurde hadden ze ook moeten weten dat u toen al tien jaar niet meer werkte in het leger. Het bevestigt

nogmaals dat zowel uw documenten als uw verklaringen vals zijn.

U legde ook twee documenten neer met betrekking tot het huis dat uw familie vroeger had in Kabul.

Pansjiri’s zouden dit huis na jullie verhuis naar Khost ingenomen hebben. Dit is niet relevant voor uw

relaas en toont evenmin bewijs dat dit huis verloren is. Het bevat louter informatie over het huis en maakt

geen melding van het feit dat het afgepakt werd van jullie.

U legde ook foto’s neer van de drie werkkaarten van uw vader. Deze betreffen opnieuw foto’s en geen

originelen. Dit laat het CGVS niet toe om de authenticiteit ervan na te gaan. Een dergelijk document kan

de vaagheid en ongeloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent het werk van uw vader niet herstellen.

Deze foto’s kunnen evenmin bewijzen dat de persoon op de foto uw vader is. Hetzelfde kan ook gezegd

worden voor de foto die u neerlegde van uw vader naast enkele buitenlandse soldaten. De twee foto’s die

u neerlegde van uw werk in Mazar kunnen geenszins aantonen dat u de persoon bent op de foto. De foto

van een pistool die u neerlegde voegt ook niets relevant toe aan uw relaas (zie documenten).

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van

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

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

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

risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers

uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§ 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij

hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen

reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van

uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door

zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Kabul via haar

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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.
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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 ernstig en individuele bedreiging

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de

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

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

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

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

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

indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te

beoordelen.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul City van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief

goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van

de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies.

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in

de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad

is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en

buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat Afghaanse burgers niet het

voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS in de loop van 2016 enkele

grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd.

Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de

stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar

uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers

beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners

van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor

burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, kan

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

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

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

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het

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

geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul 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.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de

stad Kabul.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 blijkt dat een

intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door

familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een opgeleide persoon bent die beide landstalen en daarnaast ook

Engels spreekt (CGVS p. 3). U kent de stad Kabul aangezien u er geboren en getogen werd. Volgens uw

verklaringen woonde u daar tot uw tien jaar (CGVS p. 3). Gezien uw valse verklaringen over uw leeftijd

kan het CGVS niet uitsluiten dat u daar maar tot uw tien jaar woonde en niet langer. Uw vader werkte en

woonde volgens uw verklaringen ongeveer 32 jaar in Kabul. Vier à vijf maand voor uw vertrek uit

Afghanistan ging u ook naar Kabul om uw paspoort in ontvangst te nemen (CGVS p. 13). Dus kan er

geconcludeerd worden dat u een zekere affiniteit heeft met de stad Kabul. Gevraagd of u mensen kende

in Kabul ontkende u dit (CGVS p. 16). Aangezien er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw

familiesituatie en aan uw andere verklaringen kan er evengoed aangenomen worden dat u wel over een

netwerk beschikt in Kabul of dat uw broers of uw vader zich in Kabul vestigden. U geeft het CGVS hoe

dan ook geen zicht op uw werkelijke familiesituatie. In tegenstelling tot uw bewering werd ook opgemerkt

dat u op Facebook meer dan vijftig vrienden uit Kabul heeft. Ze betreffen vaak mensen die net als u

afkomstig zijn uit Khost die dan tegenwoordig in Kabul wonen. Het betreffen bovendien mensen met hoge

functies zoals ingenieurs, mensen die bij de ministeries werken, bij Kabul Bank of Universiteit Kabul

(landeninformatie nr. 3). Uw broer Haki Mullah gaf twee contactnummers van uw vader door

(CGVS gehoorverslag van de broer p. 8). Eén daarvan leidde tot het Facebookprofiel profiel van jullie

jongste broer Norollah, met als profielnaam Norollah Hashemi (landeninformatie nr. 4). Hij is dan ook

bevriend met u en heeft een groot aantal gemeenschappelijke vrienden met jullie beiden. Norollah duidde

bovendien in 2016 al aan dat hij rechten studeerde in Kabul. Uw bewering dat hij maar veertien jaar oud

zijn is dan ook niet aannemelijk gezien uw valse verklaringen doorheen heel het gehoor. Dat Norollah zich

opgaf als student rechten in Kabul toont eveneens aan dat u valse verklaringen aflegt met betrekking tot

de bezigheden van uw familieleden, u verklaarde immers dat hij in Khost bij uw ouders woonde, u geeft

dus bewust geen zicht op uw familiesituatie. Het CGVS kan in casu niet uitsluiten dat uw familieleden zich

niet in Kabul vestigen. Overigens dient te worden benadrukt dat alleenstaande mannen en getrouwde

koppels in bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen

leven in stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de

nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften, aldus het

UNHCR rapport (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Asylumseekers from Afghanistan, 19 april 2016).

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan."

Met betrekking tot de redelijkheid van het internvluchtalternatief naar Kabul werd ook rekening gehouden

met uw minderjarigheid. Zoals in de beslissing van uw broer werd gemotiveerd, kan het CGVS

redelijkerwijs aannemen dat u daar beroep kunt doen op een familiaal netwerk en kennissenkring.

Hierdoor komen uw belangen als minderjarige ook niet in gedrang.

U haalde op het einde van uw gehoor aan dat u vreesde onthoofd te worden in Afghanistan omdat ze

zouden denken dat u afstand nam van de weg van de Islam. U werd immers eenmalig gebeld door een

dorpsgenoot die u vertelde dat u uw religie verwaarloosde nadat u een foto postte op uw Facebook van u

samen met uw vrouwelijke leerkracht. Hij zou nadien echter nooit meer gebeld hebben. U maakte verder

geen melding van een ander feit hieromtrent. Eenmalig gebeld worden door een dorpsgenoot die een

opmerking maakt is dan ook niet zwaarwichtig genoeg en evenmin een indicatie om een risico bij

terugkeer aan te tonen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat uw verblijf van een paar jaar in

België bij terugkeer een risico zou vormen.

C. Conclusie



RvV X - Pagina 11

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

2.1.1. Verzoeker meent dat volgende bepalingen zijn geschonden:

“Artikel 27 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 en artikel 10, §3, a 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). De bestreden beslissing

schendt tevens de artikelen 48/4 en 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 ('Vreemdelingenwet')

en de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de algemene motiveringsplicht, het

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.”

In een eerste punt, over de vluchtelingenstatus, gaat verzoeker in op de individuele behandeling van het

verzoek om internationale bescherming en stelt dat met een kopie van de beslissing van zijn broer S.,

waarbij in eerste instantie wordt gewezen op het gedrag van S. gedurende zijn CGVS-interview, wordt

gemotiveerd dat ook verzoeker nalaat om aan zijn verplichting te voldoen om gedurende de procedure

zijn volle medewerking te verlenen. Dit is echter geheel tegenstrijdig met verzoekers verklaringen tijdens

het CGVS-interview. Verzoeker distantieerde zich immers volledig van het gedrag van zijn broer S.

Verzoeker benadrukt dat verzoeken deugdelijk moeten worden onderzocht en dat het onderzoek naar en

de beslissing over het verzoek individueel, objectief en onpartijdig wordt verricht, respectievelijk genomen.

Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker en met de vraag, of hij, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten

heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar

zijn land van herkomst zou terugkeren.

De commissaris-generaal heeft hieraan ontegensprekelijk tekort geschoten, daar slechts de moeite werd

genomen een kopie van de beslissing van S. over te nemen in voorliggende bestreden beslissing. De

elementen aangehaald door verzoeker werden niet grondig onderzocht. Het is immers zo dat verzoeker

grote elementen van het verhaal slechts heeft overgenomen van de verklaringen van zijn broer, daar hij

zelf Afghanistan heeft verlaten op een zeer jonge leeftijd. Hij heeft een zeer zware route naar België

moeten overleven en eens hij in België aankwam diende hij zich ondergeschikt op te stellen aan zijn broer.

Het is duidelijk dat verzoeker meermaals tegen zijn broer in is gegaan, dit blijkt tevens uit het CGVS-

interview. Het is tevens duidelijk dat verzoeker zich geheel distantieert van de verklaringen en het gedrag

van zijn broer. Verzoeker is formeel wanneer hij stelt helemaal tot in België gereisd te zijn met zijn broer,

doch voor het indienen van het verzoek kregen ze ruzie, waardoor verzoeker alleen een verzoek indiende.

Verzoeker is tevens formeel wanneer hij stelt dat zijn broer genotsmiddelen (waaronder cannabis en

alcohol) misbruikt en zich hierdoor zeer agressief opstelt naar anderen binnen het centrum, doch ook naar

verzoeker toe. Voorts kan verzoeker uit zichzelf een heel aantal feiten coherent opnoemen, dewelke in

overeenstemming zijn met deze van zijn broer S. Verzoeker heeft echter een zeer groot deel van zijn

informatie slechts uit tweede hand vernomen, van zijn broer S. Het is niet ondenkbaar dat S. dezelfde

leugenachtige verklaringen heeft gedaan bij verzoeker.

Verzoeker verklaart dit gebrek aan kennis duidelijk middels zijn leeftijd en zeker zijn leeftijd gedurende de

feiten. Verzoeker was immers nog maar een kind toen hij in Afghanistan verbleef. Kinderen praten hun

mond zeer gemakkelijk voorbij, waardoor de familie van verzoeker had besloten de afwezigheid van de

vader slechts te verklaren middels het werk voor de overheid, zonder enige specificering van de dienst.

Verzoeker kwam slechts in België te weten dat zijn vader voor de NDS werkte.

Verzoeker hanteert nog algemene informatie over de beoordeling van de geloofwaardigheid van het

verzoek en stelt dat volgende elementen buiten beschouwing werden gelaten: zijn leeftijd ten tijde van de

problematiek in Afghanistan en ten tijde van de vlucht, het gegeven dat verzoeker geen opleiding kon
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genieten, het gegeven dat hij zich tegen zijn culturele gewoonten in distantieert van de verklaringen en

het gedrag van zijn broer S., het gegeven dat verzoeker een niet-begeleide minderjarige vluchteling is, ...

De commissaris-generaal gaf echter op geen enkel ogenblik aan geen geloof te hechten aan het verhaal

van verzoeker, noch verzocht hij enige bijkomende verduidelijking naar de achterliggende redenen van

het gebrek aan details in het relaas van verzoeker zelf. De commissaris-generaal steunde zich geheel op

de beslissing van de broer van verzoeker, dewelke bulkt van verwijzingen naar het persoonlijke gedrag

van S. Dit kan verzoeker geenszins tegengeworpen worden, daar hij steeds op correcte wijze heeft

meegewerkt aan het onderzoek. Hiermee werd echter geen rekening gehouden.

Verzoeker meent dat geen grondig onderzoek werd verricht, in het licht van de beschikbare, actuele

landeninformatie, naar de verklaring dat verzoeker vreesde onthoofd te worden in Afghanistan, omdat ze

zouden denken dat verzoeker afstand nam van de weg van de Islam.

Verzoeker verwijst naar UNHCR’s richtlijnen van 19 april 2016 waar er een apart risicoprofiel wordt

voorzien voor 'verwesterde' Afghanen die terugkeren. Verzoekers vrees voor vervolging omwille van zijn

lang verblijf in het Westen, en het feit dat hij door dit verblijf veranderd is, kan niet van de hand worden

gewezen door te stellen dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op eerbiediging van het

privéleven niet absoluut zijn, en dat de Afghaanse overheid de bevoegdheid heeft om hieraan beperkingen

op te leggen. Minstens dient deze vrees onderzocht te worden door de bevoegde autoriteiten. Zijn verblijf

hier heeft zijn identiteit gevormd. Zijn normenkader is niet meer compatibel met de Afghaanse

samenleving. Zijn culturele en maatschappelijke visie zijn op een fundamentele wijze veranderd. Doordat

verzoekers identiteit gevormd is tijdens zijn verblijf in België, is zijn maatschappijvisie hieraan, onbewust,

aangepast.

Professor Maley schrijft over dit fenomeen van “onbewuste verwestersing” een rapport van de

Australische Refugee Review Tribunal van 2008 en verzoeker citeert hieruit.

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. Verzoeker steunt op het rapport

van het Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), 'Fifth Report Situation of

Economie and Social Rights in Afghanistan' van December 2011, een rapport van de Australische

Refugee Review Tribunal van 2008, UNHCR’s “Broken futures: young Afghan asylum seekers in the UK

and on return to their country of origin” van oktober 2012 en onderzoek van Schuster en Majidi.

Hij verwijst nog naar rechtspraak van de Raad waarbij 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 (RvV 15 januari 2015, nr. 136 360).

Recent vernietigde de Raad een beslissing van de commissaris-generaal onder andere omdat het risico

voor verwesterde terugkeerders niet grondig werd onderzocht (RvV 26 januari 2017, nr. 181 307).

Bij een terugkeer naar Afghanistan zou verzoeker gezien kunnen worden als 'besmet' door de Westerse

waarden. Verzoeker zal gezien worden als iemand die de sociale mores overtreedt en loopt in die zin

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, en op vervolging.

Vervolgens wordt door verzoeker een bijkomende vermelding gemaakt gedurende zijn interview, hetgeen

minstens het onderzoeken waard is, doch hetgeen zelfs niet nader werd bevraagd: “ik was niet in staat.

Ik was niet oud. Ik was toen jong. Ik heb een hartziekte. Het is moeilijk voor mij. Ik kon” (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 8). Heden is verzoeker hiervoor doorverwezen naar een arts door het

opvangcentrum (verzoekschrift, stuk 2). Verzoeker is overigens formeel wanneer hij stelt dat hij

hieromtrent in Afghanistan geen onderzoeken heeft laten uitvoeren.

Hij kreeg regelmatig bloedneuzen, doch wist niet waaraan dit lag. Tevens merkte hij later dat zijn borstkas

eerder naar binnen geduwd was, doch dacht dat dit een normale lichaamsbouw betrof.



RvV X - Pagina 13

Hij werd eenmalig door de plaatselijke imam behandeld, maar dit heeft uiteraard geen medische

uitwerking gehad op zijn problematiek. Ook hier is verzoeker erg bezorgd om. Hiermee had tevens

rekening moeten worden gehouden, temeer gelet op informatie van Médecins Sans Frontiers waarnaar

verzoeker verwijst.

Tenslotte heeft verzoeker sedert het CGVS-interview tevens de last van de woede van zijn broer op zijn

schouders gekregen. Hij beseft zeer goed dat het gedrag van zijn broer ongeoorloofd is en heeft zich

hiervan duidelijk gedistantieerd. Heden wenst hij dat zijn dossier geheel onafhankelijk van het dossier van

zijn broer wordt bekeken. Dit heeft tevens zijn uitwerking op de contacten met zijn familie. Sedert het

offerfeest heeft verzoeker niet langer contact met zijn familie, omdat hij weigerachtig staat tegenover het

uiteenzetten van de problematiek van zijn broer. Ook de contacten met zijn broer werden helemaal

stopgezet. Verzoeker vermoedt dat S. tot op heden in de gevangenis verblijft, doch is niet op bezoek

geweest. Tevens heeft hij hier geen wens toe. Dit druist in tegen de familiale normen en waarden in

Afghanistan. Verzoeker citeert het EASO-rapport “Key socio-economic indicators, state protection, and

mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City” van augustus 2017. Het spreekt voor zich dat de

eer van de familie in Afghanistan zeer belangrijk is. Het laten vallen en tegenspreken van een oudere

broer zal de eer van de familie beschadigen. Ook hieromtrent vreest verzoeker heden represailles vanuit

zijn familie. Het is immers welgekend dat “Family bonds and family honor are sacred among Afghans.

Family honor determines the family 's status in society. Family matters are extremely private. To bring

shame upon an Afghan family will almost certainly result in some form of retaliation or revenge.”

(http://uwf.edii/atcdev/afghanistan/Society/Lesson1Family.html.)

We kunnen concluderen dat op basis van verzoekers verklaringen, de commissaris-generaal dient te

erkennen dat verzoeker aan de op hem rustende bewijslast, dewelke lichter is omdat hij een niet-begeleide

minderjarige verzoeker is, 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. Dit in de mate van het mogelijke, gelet op zijn minderjarige leeftijd

en de druk van buitenaf door zijn broer en het gedrag van deze laatste. Verzoeker komt dan ook in

aanmerking voor erkenning als vluchteling.

In een tweede punt, over de subsidiaire beschermingsstatus, meent verzoeker dat de feiten die kunnen

worden afgeleid uit de beschikbare landeninformatie, het tegengestelde vaststellen van wat de bestreden

beslissing stelt. Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat er sprake moet zijn van een ernstige

bedreiging van het leven, of de persoon van een burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Dit wil zeggen dat er een bedreiging dient te zijn

die ernstig is van het leven van de burger. Maar ook zijn persoon kan bedreigd worden, wat plaats laat

voor schade van psychologische aard. En de bedreiging dient voort te vloeien uit willekeurig geweld. Hij

gaat hierbij in op algemene achtergrondinformatie van 2011, 2014 en 2015, en stelt dat de persoonlijke

en algemene situatie meer in rekening moet worden gebracht, rekening houdende met de materiële en

immateriële impact van het geweld, met het aantal burgerslachtoffers, de sociaal-economische impact,

etc.

Momenteel gebeurt dit niet. De nieuwe cijfers wijzen qua burgerslachtoffers op een enorme onveiligheid

in Kaboel. Gelet op verzoekers kwetsbaarheid zou hem op zijn minst de subsidiaire beschermingsstatus

moeten worden toegekend. Er dient ook gewezen te worden op de algemeen verslechterde situatie in

Kaboel provincie, en Kaboel hoofdstad. In het UNAMA rapport van 2016 blijkt dat Kaboel het hoogst aantal

burgerdoden kent. Human Rights Watch wijst in 2017 op de verschrikkelijke veiligheidssituatie in Kaboel

en vraagt om niemand terug te sturen naar Kaboel. De situatie dreigt nog minder leefbaar te worden door

de plannen van de EU om Afghanen in grote getale terug te sturen en die van Pakistan om de Afghaanse

vluchtelingenpopulatie te deporteren. In een ECOI document wordt een overzicht gegeven van de

aanslagen en incidenten in Kaboel stad in periode januari tot juni 2017.

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, moet verzoeker

het voordeel van de twijfel worden toegekend. Door dit alles niet te doen, is dan ook het zorgvuldigheids-

en redelijkheidsbeginsel geschonden. Verzoeker heeft in het kader van 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.
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Door hem het statuut van vluchteling of minstens het subsidiaire beschermingsstatuut niet toe te kennen,

is bijgevolg artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag en artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet

geschonden.

Verder blijkt uit het voorgaande ook dat 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, werden geschonden doordat de bestreden beslissing niet wordt geschraagd door

afdoende elementen.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker (i) een medisch attest van 3 oktober 2017 van

G. Serneels van Solentra vzw, dat verzoeker psychologisch werd begeleid van 12 februari 2016 tot 13

oktober 2016, met name een therapie op tweewekelijkse basis en (ii) een getuigschrift van doorverwijzing

van onbepaalde datum over de medicamenteuze behandeling van stress gebonden klachten en

slaapproblemen (verzoekschrift, stuk 2).

2.1.3. In een aanvullende nota van 17 januari 2019 brengt de commissaris-generaal volgende

documenten ter kennis:

- UNHCR’s “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van december 2017;

- COI Focus “Afghanistan. Security Situation in Kabul City” van Cedoca van 24 april 2018;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation-update” van mei 2018;

- EASO-rapport “Guidance Note and Common Analysis” van juni 2018.

2.1.4. In een aanvullende nota van 23 januari 2019, origineel neergelegd ter terechtzitting, voegt verzoeker

volgende stukken:

- UNHCR’s “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- UNOCHA-rapport “Humanitarian Needs Overview 2018” van december 2017;

- UNOCHA-rapport “Humanitarian Needs Overview 2019” van december 2018;

- IOM-rapport “Return of undocumented Afghans” van 11 tot 17 november 2018;

- “Afghanistan Food Security Outlook” van Famine Early Warning Systems Network;

- UNAMA-rapport “Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict” van oktober 2018;

- Asylos-rapport “Afghanistan: Situation of young male ‘Westernised’ returnees to Kabul” van 31 augustus

2017.

2.1.5. Ter terechtzitting legt de commissaris-generaal een kopie neer van “Documenten (voorgelegd door

de asielzoeker)”, dat overeenstemt met de map stuk 23 in het administratief dossier van verzoekers broer.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, en een theoretische uiteenzetting

over een aantal van deze bepalingen laat op zich niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood heeft

aan internationale bescherming.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

gesteund.

2.3. Wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, doet een abstractie van de vaststellingen die

betrekking hebben op verzoekers broer zijn medewerking geen afbreuk aan de conclusies van de

commissaris-generaal.
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Het gedrag van verzoekers broer vormt weliswaar een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van

het relaas in het algemeen, maar is geenszins doorslaggevend. Waar verzoeker verwijst naar de moeilijke

reisweg tot België en de problematische relatie tussen verzoeker en zijn broer S., kan de Raad slechts

opmerken dat dit geen nood aan internationale bescherming kan aantonen.

De bestreden beslissing gaat concreet in op de ongeloofwaardigheid van de asielmotieven. Verzoeker

baseert zich op hetzelfde asielrelaas als zijn broer, waarvan de bestreden beslissing terecht vaststelt dat

hieraan geen geloof kan worden gehecht. Er kan begrip worden getoond voor de minderjarigheid van

verzoeker op het ogenblik dat hij werd ondervraagd bij het Commissariaat-generaal, op 11 juli 2017, maar

de Raad stelt vast dat verzoeker op 31 december 2017 meerderjarig is geworden. Op het ogenblik van

de behandeling van het beroep door de Raad, op de terechtzitting van 25 januari 2019, blijft verzoeker

vasthouden aan dezelfde problemen, zoals blijkt uit het verzoekschrift.

Waar het verzoekschrift vraagt om rekening te houden dat verzoeker geen opleiding kon genieten, merkt

de Raad op dat verzoekers beweringen over het louter volgen van koranschool gedurende drie jaar niet

worden geloofd, in het licht van de verklaringen over verzoekers broer S. die hoogopgeleid is, verzoekers

vader die is opgeleid en verzoekers broer N. die sinds 2016 rechten studeert in Kabul.

Thans brengt verzoeker nog steeds geen geloofwaardige relevante elementen aan, met name elementen

die de redenen voor zijn vertrek uit Afghanistan kunnen staven, zodat de bestreden beslissing bij gebrek

aan dienstig verweer wordt bevestigd als volgt:

“Er dient echter te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt

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

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

Uit uw verklaringen blijkt dat u zich volledig aansluit bij de asielmotieven van uw broer H. S. Net zoals uw

broer verklaarde u dat u de taliban vreesde. Het CGVS heeft na een grondige analyse van jullie beider

asielmotieven besloten dat jullie niet aanmerking komen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus

evenmin voor de toekenning van subsidiaire bescherming. Gezien u identiek dezelfde asielmotieven

inroept als uw broer wordt aan u ook identiek dezelfde beslissing gegeven. In hoofde van uw broer

motiveerde het CGVS haar beslissing als volgt:

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

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

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

In eerste instantie is het hierbij van belang te vermelden dat u tijdens het gehoor op het CGVS een gedrag

demonstreerde dat helemaal niet in overeenstemming is met het gedrag van een persoon die een beroep

doet op internationale bescherming. Een asielzoeker heeft immers de verplichting om gedurende de

procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag,

waarbij het aan hem of haar is om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen bij de

Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist

van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van uw identiteit,

leefwereld en asielrelaas. Er kan van u dan ook worden verwacht dat u het CGVS inzicht verschaft in uw

werkelijke achtergrond. Uw houding getuigde echter van niet het minste respect voor de asielinstantie

noch van een wil om uw beschermingsvraag te verduidelijken. Zo verhief u uw stem meermaals tijdens

het gehoor (CGVS p. 5, 6, 7, 11, p. 15, p. 16, p. 17). U werd geïnformeerd dat er begrip wordt getoond

voor heftige emoties en dat u geholpen zal worden in het uiteenzetten van uw asielmotieven en er rekening

zal gehouden worden met uw psychologische toestand. Ondanks de waarschuwing en uitnodiging om

niet meer te roepen riep u verder en sloeg u op de bureautafel met uw vuist (CGVS p. 17). Zo maakte u

het zowel voor de dossierbehandelaar als voor de tolk onmogelijk om een degelijk onderzoek te voeren

naar uw beschermingsnood. Ondanks alle waarschuwingen dat dit gedrag en het daardoor

gedemonstreerde gebrek aan medewerking negatieve gevolgen kon hebben voor uw asielaanvraag ging

u verder met uw beledigingen aan het adres van de protection officer ’er zijn meisjes zoals u die me

massages geven’en bleef u roepen (CGVS p. 6). U sprak tevens de hoop uit dat er geen verdere vragen

gesteld werden, en dit zonder dat er maar één vraag werd gesteld naar uw problemen. U werd dan ook

geïnformeerd dat u het gehoor mocht uitstellen indien u zich er niet klaar voor voelde. Dit weigerde u.

U was immers klaar voor het interview (CGVS p. 7). Op het einde van het gehoor werd u dan door de

dossierbehandelaar gevraagd om nog verder te blijven wachten op het CGVS. Uw broer H. M. werd

immers meteen na u gehoord.
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Omdat jullie beiden dezelfde asielmotieven aanhaalden en dus jullie problemen volledig verbonden zijn

met elkaar werd u gevraagd om aanwezig te blijven in het geval dat de protection officer verdere vragen

moest hebben en mogelijke tegenstrijdigheden wilde verduidelijken. U weigerde dit echter pertinent

(CGVS, p.17). U wilde niet blijven. U werd geïnformeerd dat het in uw voordeel was indien u bleef. Hierop

eiste u om in het gehoorlokaal te blijven tijdens het gehoor van uw broer. Dit werd niet toegelaten. Gezien

uw storend gedrag tijdens het gehoor kon dit ook negatieve gevolgen hebben voor het gehoor van uw

broer. Bovendien worden wegens privacyredenen alle familieleden apart gehoord. Uw aanwezigheid zou

dit dan onmogelijk maken. U antwoordde dat u dan niet ging blijven (CGVS p. 17). Na het gehoor van uw

broer werd u inderdaad opgeroepen (zie gehoorverslag van de broer p. 16). U was echter afwezig.

Dergelijk manifest gebrek aan medewerking en onrespectvol gedrag relativeert uw beschermingsnood in

ernstige mate.

Gelet op het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat uw gebrek aan medewerking in grote mate

afbreuk doet aan de ernst van uw asielaanvraag.

Verder werd vastgesteld dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegde over uw beroepsactiviteiten in

Afghanistan. U slaagde er niet om in overtuigende verklaringen af te leggen m.b.t. uw werk als soldaat in

Mazar. Ten eerste, werden uw verklaringen m.b.t. dit werk getypeerd door vaagheid. Gevraagd naar uw

functie antwoordde u dat u soms patrouilleerde en soms als veiligheidsagent werkte. Gevraagd om meer

uitleg antwoordde u dat u dan stopte met werken. Gevraagd nogmaals om een betere beschrijving

antwoordde u dat dit alles was (CGVS p. 10). Dat u over uw werk van twee jaar enkel deze informatie kan

reiken zwakt de geloofwaardigheid ervan af. U werd immers net omwille van dit werk bedreigd en heeft

uiteindelijk uw land moeten ontvluchten. Dergelijke summiere en vage verklaringen kunnen het CGVS

geenszins overtuigen van uw werk als soldaat. Ten tweede legde u afwisselende verklaringen neer met

betrekking tot de periode waarin u in Mazar als soldaat werkte. U beweerde tijdens uw gehoor op het

CGVS dat u in 1380 (omgezet naar de westerse kalender: 2001-2002) voor het leger werkte. Hiervoor

volgde u een training aan de militaire academie in Kabul (CGVS p. 10). Geconfronteerd met het feit dat u

volgens uw verklaringen toen maar elf jaar was, u verklaart immers 26 jaar oud te zijn op het moment van

het gehoor,ontkende u dit. U beweerde hierop dat u toen 18 jaar oud was. U geconfronteerd met het feit

dat u ook volgens de gegevens op uw documenten ongeveer 11 jaar oud was in 1380/2001-2002, (uw

taskara geeft immers aan dat u 18 was in 2007 en volgens uw diploma bent u geboren in 1989) komt u

terug op uw eerdere verklaring en zegt u dat u toen u 11 jaar was inderdaad voor het leger in Mazar

werkte (CGVS, p.9-10) Ten derde werd ook opgemerkt dat uw documenten gerelateerd aan dit werk,

namelijk twee foto’s van uzelf in legeruniform en een brief van het Ministerie van Defensie, uw relaas niet

steunen (zie documenten). De documenten hebben pas waarde indien ze gepaard gaan met

geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is. Aan privé-foto’s kan er bovendien

geen bewijskracht verleend worden daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden

geen garantie bieden over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Daarenboven kan het CGVS aan de

hand van deze foto’s niet uitmaken of u degene bent op die foto of iemand anders. De brief die u neerlegde

vroeg u na uw vertrek uit Afghanistan aan uw vader. Hij ging naar het Ministerie van Defensie in Kabul

om dit document te laten opstellen (CGVS p. 13). Aan dergelijk documenten met een duidelijk

gesolliciteerd karakter kan er geen bewijskracht verleend worden, temeer in het geval van Afghaanse

documenten die zeer gemakkelijk te vervalsen zijn of die zeer gemakkelijk te verkrijgen zijn op een

corrupte wijze (landeninformatie nr. 1). Dit document draagt verder tekenen van vervalsing. Daarin wordt

louter aangegeven dat u “in het verleden” (before) voor het Shaheen Corps werkte. Er werd echter geen

periode aangegeven wanneer u daar zou gewerkt hebben of hoe lang. Bovendien is het opmerkelijk dat

dit document dat volgens u recent werd opgesteld een stempel draagt van het jaar 1380 (omgezet naar

de westerse kalender: 2001-2002). Daarin wordt ook verwezen naar uw taskara nr. 795490. Deze taskara

werd echter pas op 28 juli 2007 afgegeven en betreft geen duplicaat (zie documenten). Dus is het duidelijk

dat dit document recent werd opgesteld. Het doet dan ook vermoeden dat er een stempel van het jaar

1380 werd opgezet om het waarachtiger te doen lijken. Bij nader inzien werd ook opgemerkt dat de foto

op dit document een gefotoshopte foto is. Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat u er niet van

terugdeinst om vervalste documenten neer te leggen bij de Belgische autoriteiten.

Verder kunnen er ook vragen gesteld worden bij uw ware identiteit. U verklaarde over een paspoort te

beschikken maar legde deze niet voor (Verklaring DVZ, vraag 24, p. 8 en zie CGVS gehoorverslag p. 13).

Uw paspoort zou u in Afghanistan hebben gelaten. Gevraagd waarom u het niet liet opsturen samen met

uw andere documenten antwoordde u dat het nog in Afghanistan ligt, hetgeen geen antwoord is op de

vraag (CGVS p. 13).

U zou dit paspoort vier à vijf maand voor uw vertrek uit Afghanistan hebben laten maken in Kabul. U wilde

Afghanistan toen al verlaten voor uw veiligheid en wilde naar Dubai gaan. Dat plan lukte niet.
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Vervolgens besliste u om naar België te komen voor veiligheid en voor een goed leven (CGVS p. 13). U

werd tijdens uw gehoor geïnformeerd dat u uw paspoort moet laten sturen en kreeg hiervoor veertien

dagen tijd. Initieel ging u akkoord (CGVS p. 13). Even later beweerde u echter dat u het originele paspoort

niet kan laten opsturen omdat er niemand zou zijn om het op te sturen (CGVS p. 17). Zo legde u tot op

vandaag geen paspoort neer evenmin een foto daarvan. U hebt in Afghanistan voldoende netwerk om uw

paspoort te laten opsturen, hetgeen hieronder verder besproken wordt. Uw broer No. zorgt volgens uw

verklaringen voor het huishouden en voor uw ouders (CGVS p. 7). Zo zou hij ook uw paspoort kunnen

posten. Bovendien ging uw vader volgens uw verklaringen “recent” naar Kabul om de brief van het

Ministerie van Defensie te laten opstellen. Hij zou uw paspoort ook dan kunnen hebben laten posten. U

werd immers door de DVZ al eerder gewezen op het belang van het neerleggen van

identificatiedocumenten. Door het niet neerleggen van uw paspoort en door het gebrek aan een afdoende

uitleg, doet u verdere twijfels rijzen over uw ware identiteit.

Zoals eerder al vastgesteld werd dient in dit kader nogmaals vermeld te worden dat uw verklaringen over

uw leeftijd en de gegevens over uw leeftijd op de door u neergelegde documenten incoherent zijn. Dat u

mist spuit over uw ware leeftijd heeft als gevolg dat het CGVS geen zicht heeft op uw werkelijke leefsituatie

en uw werkelijke bezigheden in Afghanistan. Zo maakt u het voor het CGVS onmogelijk om uw

beschermingsnood te analyseren. Daarenboven schaden deze valse verklaringen uw algemene

geloofwaardigheid.

Verder werd ook opgemerkt dat u en uw broer verschillende aankomstdata in België opgaven terwijl jullie

volgens jullie verklaringen van begin tot einde samen gereisd hebben (zie gehoorverslag van de broer p.

6, landeninformatie nr. 8). Uzelf gaf aan op 14 november 2015 aangekomen te zijn in België terwijl uw

broer 28 november 2015 aangaf als aankomstdatum (zie Inschrijving NL; zie Fiche Niet-Begeleide

Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Deze data verschillen twee weken van elkaar terwijl jullie samen

aankwamen. U maakte verder bij dezelfde inschrijving ook geen enkele melding van familieleden in België

terwijl uw broer hier al was. U voegde deze gegevens pas later toe aan uw verklaringen. Het bovenstaande

duidt aan dat u bewust leugenachtige verklaringen neerlegde over meerdere aspecten betreffende uw

identiteit en persoonlijke situatie. Dit werpt uiteraard een smet op uw algemene geloofwaardigheid.

Het CGVS kan verder ook geen geloof hechten aan uw asielmotieven. Uw problemen zouden ontstaan

zijn omwille van uw tewerkstelling als soldaat en uw latere sollicitatie bij de NDS. Zoals hierboven

voorgesteld kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw tewerkstelling bij het Afghaanse leger en

dit omwille van de reeds eerder vermelde vaagheden. Bovendien kon u er geen betrouwbare bewijzen

van neerleggen. De brief van het Ministerie van Defensie die u neerlegde droeg ook tekenen van

vervalsing. Ook dient te worden toegevoegd dat uw tewerkstelling bij het leger, waarop u de bedreigingen

van de taliban baseerde, van vijftien jaar geleden dateert. In die vijftien jaar tijd woonde u terug in uw dorp.

Het is dan ook niet geloofwaardig dat u pas na vijftien jaar dreigementen begon te krijgen van de taliban.

Verder werd ook vastgesteld dat u er niet in slaagde om een concreet beeld te geven van en coherente

verklaringen af te leggen m.b.t. uw persoonlijke problemen met de taliban. U werd gevraagd om al uw

problemen waarvoor u bescherming vraagt, van begin tot einde, in detail toe te lichten en hiervoor ook de

tijd te nemen. Hierop antwoordde u dat u door de taliban uw land verliet. U en uw familie werkten voor de

autoriteiten en om die reden werden jullie bedreigd. Gevraagd nogmaals om al uw problemen in detail te

beschrijven, antwoordde u dat dit uw probleem was (CGVS, p.14). U kwam dus spontaan niet tot een

beschrijving. Gevraagd wat er concreet is gebeurd antwoordde u dat uw vader niet buitenshuis kan komen

en dat uw broer vermoord werd. Gevraagd wat uw persoonlijke probleem concreet is, verklaarde u niet

meer te kunnen vertellen omdat u daar emotioneel van wordt. U werd dan tweemaal geïnformeerd dat het

de bedoeling van het gehoor is om de redenen te weten te komen waarom u uw land ontvluchtte. U werd

ook verteld dat het gehoor stopgezet moest worden indien u niet wilde meewerken. Hierop herhaalde u

dat uw vader en uw broer voor de autoriteiten werkten en jullie daarom problemen kregen (CGVS p. 14).

Gevraagd wat precies de dreigingen waren die u kreeg, antwoordde u “brieven”. Gevraagd of u nog

andere bedreigingen ontving naast de brieven, verklaarde u plots dat ze u wilden vermoorden op de dag

van uw trouwfeest. U kon dit incident echter niet uitgebreid beschrijven. Uw verklaringen gingen niet verder

dan dat u gevolgd werd en dat u daarom iemand belde voor hulp en dat ze met wapens kwamen en dat

u zo gered werd (CGVS, p.15). Gevraagd waarom u bedreigd werd door de taliban antwoordde u “omdat

ik met uniform naar huis kwam van Mazar”. Zo wisten de taliban dat u voor het leger werkte.

Geconfronteerd met de vaststelling dat dat wel 13 jaar geleden was, antwoordde u ontwijkend dat uw

familie altijd met de autoriteiten zullen samenwerken, hetgeen geen antwoord is op de vraag (CGVS p.

15). Bovendien spreekt de dreigbrief die persoonlijk naar u geadresseerd is uw verklaringen tegen.
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In die dreigbrief werd gezegd dat u, “S. de zoon van A., die momenteel in het Afghaanse leger is

tewerkgesteld reeds meermaals bedreigd werd door de taliban. U moest ook uw job opzeggen”. De brief

dateert van 15.2.1435 (omgezet naar de westerse kalender: 19.12.2013). Volgens uw verklaringen werkte

u in 2002 in het leger. Nadien keerde u terug naar uw dorp en maakte u uw middelbare studies af. Dus

werkte u toen al tien jaar niet meer in het leger. De taliban die uzelf en heel uw familie viseerden zouden

dit dan ook moeten weten hetzij door hun informanten hetzij door het louter opmerken van uw fysieke

aanwezigheid in uw dorp. Dit zet de geloofwaardigheid van uw problemen verder op de helling. Ten slotte

kan ook de vraag gesteld worden hoe u na deze datum toch nog twee jaar kon blijven, in die periode nog

kon studeren, op de velden van uw familie werken, trouwen, naar Kabul gaan voor uw paspoort en

terugkomen en dit tot uw vertrek in oktober 2015. U beweerde dat u zich verschuilde, soms thuis en soms

bij uw schoonfamilie. Dit dient ook te worden gerelativeerd aangezien u in die twee jaar tijd trouwde, een

trouwfeest gaf, werkte, naar het stadshuis ging om uw paspoort aan te vragen en later naar Kabul ging

om het in ontvangst te nemen. U had dus een zekere mate van mobiliteit en zichtbaarheid die niet strookt

met een situatie waarin men zich moet verschuilen.

Bovendien werden er ook tegenstrijdigheden opgemerkt tussen uw verklaringen en die van uw broer H.

M. Uzelf verklaarde dat u enkel één dreigbrief kreeg van de taliban en dat u ook aangevallen werd door

hen op de dag van uw trouwfeest (CGVS, p.15). Uw broer H. M. gaf initieel bij DVZ aan dat jullie drie à

vier dagen voor jullie vertrek mondeling met de dood bedreigd werden door de taliban (DVZ, CGVS

vragenlijst van de broer, vraag 5). Uzelf maakte er echter geen enkele melding van. Uw broer zelf

ontkende op het CGVS dat hij dit bij zijn registratie gezegd had en legde de schuld bij de vertaler en

beweerde dat de vertaler het verzon, hetgeen een loze bewering is die geen steek houdt (CGVS

gehoorverslag van de broer, p. 12, 14-15). Uw broer voegde er nog eens bij dat u vier dagen na uw

trouwfeest nogmaals aangevallen werd door de taliban, hetgeen uzelf opnieuw niet vermeldde (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 7). Met de verschillen tussen uw verklaringen en die van uw broer kon u

niet echter geconfronteerd worden aangezien u verkoos weg te blijven van het gehoor en het CGVS

vroegtijdig te verlaten ondanks uitdrukkelijke vraag om te blijven.

Gelet op het bovenstaande kan het CGVS geen enkel geloof hechten aan uw persoonlijke problemen met

de taliban.

U beweerde tevens dat u en heel uw familie bedreigd werden omdat u, uw broers en uw vader allemaal

voor de Afghaanse autoriteiten werkten. Zoals eerder in deze beslissing werd voorgesteld kan het CGVS

geen enkele geloof hechten aan uw werk voor de autoriteiten. Het CGVS kan verder ook geen geloof

hechten aan de betrokkenheid van uw familieleden bij de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Met betrekking tot het werk van uw vader bij de NDS was uzelf noch uw broer in staat om voldoende

informatie te reiken. Uw vader zou 30 à 32 jaar bij de NDS gewerkt hebben, op de luchthaven van Kabul

waar hij verantwoordelijk was voor de veiligheid van de lokale vluchten. Gevraagd naar wat hij precies

deed om de veiligheid van de vluchten te verzekeren, antwoordde u dat hij een wapen, een pistool en een

spray droeg. Gevraagd of hij verantwoordelijk was voor de veiligheid van passagiersvluchten, wist u het

antwoord niet en begon u nogmaals te roepen en de dossierbehandelaar te beledigen (CGVS p. 6-7). Uw

broer H. M. slaagde er ook niet in om voldoende informatie te geven. Hij beweerde dat uw vader een

kolonel was, hetgeen niet bevestigd wordt door de foto’s van zijn werkkaarten die u neerlegde (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 5). Op één van deze kaarten werd zijn titel als een “employee” dus als een

gewone werknemer aangeduid. Indien hij een dergelijke hoge rang als kolonel had bij de NDS zou dit ook

vermeld moeten staan op zijn kaart (zie documenten). Bovendien beweerde uw broer net als u dat hij

enkel bij feestdagen naar huis kwam en dan maar drie à vijf dagen bleef. Hij zou dan ook ‘s nachts komen

omdat hij niet geïdentificeerd wilde worden door de taliban. Uw broer haalde dit aan als excuus voor de

weinige informatie die hij kon bieden (CGVS gehoorverslag van de broer p. 5-6). Het CGVS kan dit excuus

niet aanvaarden. Uw broer vermeldde tevens dat hij wel telefonisch contact had met uw vader (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 8). Uzelf verklaarde ook dat u ook vanuit België regelmatig in contact kwam

met uw vader. U ging hem ook opbellen na uw gehoor (CGVS p. 4). U hebt deze informatie over zijn werk

dus ook na uw vertrek uit Afghanistan kunnen krijgen. Het is zeer bevreemdend dat u nog steeds

nauwelijks een idee heeft over zijn werk. U beweerde tevens dat hij zelfs niet het huis kan verlaten wegens

vrees voor de taliban. Men kan dan ook redelijkerwijs verwachten dat u hem vroeg wat hij precies deed

van werk dat hem in een dergelijke gevaarlijke situatie terecht bracht, of hij bijvoorbeeld zelf bepaalde

talibanleden arresteerde, of hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken was in operaties tegen de taliban,

al dan niet bij de luchtmacht. Het is dan ook niet geloofwaardig dat zowel u als uw broer tot op vandaag

nauwelijks weten wat jullie vader deed in de 30 à 32 jaar tewerkstelling bij de NDS.
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Uzelf verklaarde ook dat er thuis niet veel werd gesproken over jullie beroepen wegens het gevaar (CGVS

p. 8). Dit is evenmin geloofwaardig gezien heel uw familie bedreigd werden net omwille daarvan. Men zou

dan redelijkerwijs verwachten dat jullie dan meer op de hoogte waren van elkaars werk en elkaar lieten

weten wat jullie precies deden, of het een gevaar kon vormen voor de thuissituatie en dergelijke. Als

laatste dient te worden toegevoegd dat uw bewering dat uw vader al 30 à 32 jaar bij de NDS werkte niet

kan kloppen gezien de NDS maar sinds 2002 bestaat, dus nog maar vijftien jaar (landeninformatie nr. 2).

Aan het werk en het overlijden van uw broer N. kan het CGVS ook geen geloof hechten. Ten eerste was

u noch uw broer in staat om enige duidelijkheid te bieden over wat hij precies deed als soldaat. U

beweerde dat hij in Camp Chapman werkte met de Amerikanen. Even later beweerde u dat hij in Camp

Salerno werkte (CGVS p. 8). Van wat hij precies deed, had u geen idee. Gevraagd of hij naast de

Amerikanen ook nog met andere nationaliteiten werkte, wist uw broer H. M. ook niet te antwoorden (CGVS

gehoorverslag van de broer p. 13). U beweerde dat jullie onderling afgesproken hadden om thuis niet te

spreken over jullie werk. Dit zou anders negatieve gevolgen hebben voor de familieleden. Dit is echter

zeer onaannemelijk. Jullie waren zich bewust van het gevaar vanwege de taliban. Men kan dan ook

verwachten dat u net om die reden informatie gaf aan elkaar om zo de familieleden te kunnen beschermen

tegen een mogelijke aanval van de taliban. Uw verklaring houdt dus geen steek. Ten tweede kon u ook

geen doorleefde verklaringen afleggen met betrekking tot zijn dood. Hij zou vijf à zes jaar geleden

verdwenen zijn. Vier van zijn collega’s zouden omgekomen zijn in een aanslag zes jaar geleden voor de

Jihangul Moskee. Sindsdien is er geen nieuws van hem. Gevraagd wat jullie deden toen jullie beseften

dat hij verdwenen was, antwoordde u dat jullie zijn vrouw en kinderen naar de schoonfamilie stuurden.

Iedereen zou triest geworden zijn en uw moeder zou er ziek van geworden zijn. Bovendien beweerde uw

broer H. M. dat u hem probeerde te vinden terwijl uzelf net beweerde dat er niets gedaan kon worden

omdat jullie sowieso wisten wie de dader was (CGVS p. 8, zie ook gehoorverslag van de broer p. 8). Met

deze tegenstrijdigheid kon u niet geconfronteerd worden gezien u het gehoor niet verder wilde zetten.

Overigens werd zijn verdwijning ook niet aangegeven bij de autoriteiten. Geconfronteerd hiermee

verklaarde u dat het niet nodig was gezien jullie zelf bij de autoriteiten werkten. Jullie wisten dat de

plaatselijke taliban-groep hiervoor verantwoordelijk was. Dit is echter geen afdoende excuus. Toen werkte

enkel uw vader voor de autoriteiten en dit ook in Kabul. Dit verklaart nog altijd niet waarom u of uw broer

S. die toen ook al de volwassene leeftijd had geen poging namen om zijn verdwijning te melden, temeer

omdat er nog twijfel bestond rond zijn ontvoering gezien er geen lijk gevonden werd.

Tenslotte kan het CGVS ook geen geloof hechten aan het werk van uw broer S. bij de NDS. Uw vader

zou S. als zijn vervanger hebben ingeschreven. Zo zou hij al tien maand, dus na uw vertrek, in Kandahar

een training volgen (CGVS p. 7). Dit is echter zeer onaannemelijk. Uw vader leefde zelf, zo zegt u, onder

het gevaar van de taliban. Hij werkte en woonde 30 jaar in Kabul en kon nooit zonder risico naar huis op

verlof komen. Hij beperkte deze bezoeken tot een minimum en kwam dan ook enkel in de nacht. Zijn

oudste zoon werd volgens uw verklaringen zes jaar geleden vermist/vermoord omwille van zijn job bij het

leger. Uzelf werd ook bedreigd door de taliban omwille van uw tewerkstelling van vijftien jaar geleden,

zegt u. De vraag stelt zich dan ook waarom uw vader, in de context die u schetste, hetzelfde lot zou

wensen aan zijn zoon. Redelijkerwijs zou men verwachten dat hij een ander werk vindt voor zijn zoon

zodat hij niet dezelfde problemen krijgt als hem. U bevraagd hierover kon u ook geen logisch antwoord

bieden. U beweerde dat het was om zich te beschermen, hetgeen zeer paradoxaal is omdat jullie net om

die reden bedreigd werden (CGVS p. 15). Uw broer kan immers net als uw vader niet naar huis komen

wegens vrees voor de taliban. Dus kan hij, in tegenstelling tot uw bewering, ook helemaal geen

bescherming bieden aan uw familie. Bij uw vertrek uit Afghanistan was uw broer al afgestudeerd en was

hij nog niet begonnen met zijn training bij de NDS. Men kan dan ook redelijkerwijs verwachten dat hij met

u meekwam gezien de taliban volgens u de oudste zonen bedreigen. Hij bleef echter thuis en ging dan

pas tien maand geleden naar Kandahar. Dat hij tot tien maand geleden kon thuis blijven relativeert dan

ook de ernst en de geloofwaardigheid van de bedreigingen van de taliban.

Gelet op het voorafgaande kan er geen geloof worden gehecht aan uw beroep als soldaat, noch aan de

beroepen van uw broer N. bij het leger evenmin aan zijn verdwijning/overlijden, noch aan het werk van

uw vader bij de NDS en de bedreigingen die hij zou krijgen, noch aan het beroep van uw broer S. bij de

NDS. Bijgevolg kan er ook geen geloof worden gehecht aan de daaropvolgende bedreigingen. U slaagde

er hoe dan ook niet in om deze bedreigingen op geloofwaardige wijze aan te tonen. Daarnaast werpt uw

manifest gebrek aan medewerking wegens uw gedrag tijdens het gehoor (zoals eerder beschreven) en

uw vroegtijdig vertrek op het CGVS hoewel u met aandrang verzocht werd langer aanwezig te blijven voor

eventuele bijkomende vragen uiteraard een smet op de ernst en de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.
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Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat het aanvallen van personen in een Europees

land, omdat ze een ander geloof dan het uwe aanhangen, eveneens een gedrag is dat niet strookt met

het gedrag van een persoon die beroep doet op internationale bescherming (zie informatie toegevoegd

aan administratief dossier).

De vluchtelingenstatus kan u dan ook niet worden toegekend.”

“De door u neergelegde documenten kunnen de appreciatie van het CGVS niet wijzigen. Ten eerste omdat

de bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten te verkrijgen, zowel in als buiten Afghanistan. Veel valse

documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door gedegen experts (landeninformatie nr. 1).

Ten tweede dragen uw documenten tekenen van vervalsing. Een deel van uw documenten betreffen ook

kopieën. Ten derde hebben de documenten pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige

verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is.

Uw taskara betreft een foto van het originele. De originele taskara legde u niet voor. Zoals hierboven al

werd vastgesteld is uw geboortejaar volgens deze taskara 1989 terwijl u in België verklaarde 26 jaar oud

te zijn, dus geboren in 1991. Bovendien bevat de vertaling die u zelf liet opmaken een gefotoshopte foto

van u.

De taskara van uw broer werd na zijn aankomst in België opgesteld in Afghanistan. Hieraan kan dus geen

bewijskracht worden verleend gezien het gaat om een origineel identiteitsdocument, dus geen duplicaat,

dat opgesteld is in het land van herkomst zonder de aanwezigheid van de persoon daar. Bovendien werd

hier als naam van het district “Sabari” vermeld terwijl u en uw broer beweerden uit de hoofdstad van Khost

afkomstig te zijn.

Uw diploma en uw puntenblad betreffen ook foto’s. Uw diploma vermeldt ook dat u geboren bent in 1989.

Dus zou u 25 jaar oud moeten zijn toen u afstudeerde van het middelbaar. Dit is eveneens opmerkelijk,

temeer omdat u dit deed na twee jaar als een soldaat met een hoge rang gewerkt te hebben. Uw broer

beweerde bovendien dat de school u liet slagen voor de examens zonder dat u er moeite voor moest

doen. Indien deze school u deed slagen zonder dat u echt geslaagd was noch regelmatig naar school

ging, kan dan eveneens vermoed worden dat ze dit document aan u op een irreguliere wijze leverden. Dit

is in overeenstemming met de informatie die vaststelt dat het in Afghanistan zeer gemakkelijk is om

documenten te vervalsen of originele documenten op een corrupte wijze te verkrijgen (landeninformatie

nr. 1).

De brief van het Ministerie van Defensie waarbij bevestigd wordt dat u in het verleden als soldaat werkte

in het Shaheen Corps 209, bevat ook tekenen van vervalsing. Uw vader zou op uw vraag na uw aankomst

in België naar het ministerie gegaan zijn in Kabul om dit document op te vragen. Dit document bevat een

stempel van 1380, wat overeen zou komen met uw periode van tewerkstelling daar terwijl in de tekst zelf

wordt verwezen dat u “in het verleden” als soldaat werkte in het betreffende corps. Het wekt dan ook de

indruk dat er een stempel van het jaar 1380 op gezet werd om het document waarachtiger te laten lijken.

Bovendien werd in de tekst zelf ook niet gezegd wanneer u als soldaat werkte in dat corps. Er werd louter

aangeduid dat u daar in het verleden werkte. Bovendien wordt in deze brief verwezen naar uw taskara

die pas in 2007 werd afgegeven. U hebt er echter een recente foto op in het Afghaanse legeruniform.

Deze foto bleek echter net als de foto op de vertaling van uw taskara een andere fotoshopte foto te zijn

die manifest gemanipuleerd werd.

De drie dreigbrieven die u neerlegde betreffen handgeschreven brieven die door eender welke persoon

opgesteld kunnen worden. Bovendien komt de informatie uit de dreigbrief die u neerlegde niet overeen

met uw verklaring. In deze brief die dateert van 19 december 2013 werd geschreven dat u uw job bij het

leger moet opzeggen terwijl u toen al tien jaar niet meer voor het leger werkte en maar een student was.

Als de taliban al sinds de moord van uw broer uw familie in gaten hield en al in 2011 twee dreigbrieven

stuurde hadden ze ook moeten weten dat u toen al tien jaar niet meer werkte in het leger. Het bevestigt

nogmaals dat zowel uw documenten als uw verklaringen vals zijn.

U legde ook twee documenten neer met betrekking tot het huis dat uw familie vroeger had in Kabul.

Pansjiri’s zouden dit huis na jullie verhuis naar Khost ingenomen hebben. Dit is niet relevant voor uw

relaas en toont evenmin bewijs dat dit huis verloren is. Het bevat louter informatie over het huis en maakt

geen melding van het feit dat het afgepakt werd van jullie.
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U legde ook foto’s neer van de drie werkkaarten van uw vader. Deze betreffen opnieuw foto’s en geen

originelen. Dit laat het CGVS niet toe om de authenticiteit ervan na te gaan.

Een dergelijk document kan de vaagheid en ongeloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent het werk

van uw vader niet herstellen. Deze foto’s kunnen evenmin bewijzen dat de persoon op de foto uw vader

is. Hetzelfde kan ook gezegd worden voor de foto die u neerlegde van uw vader naast enkele buitenlandse

soldaten. De twee foto’s die u neerlegde van uw werk in Mazar kunnen geenszins aantonen dat u de

persoon bent op de foto. De foto van een pistool die u neerlegde voegt ook niets relevant toe aan uw

relaas (zie documenten).”

“U haalde op het einde van uw gehoor aan dat u vreesde onthoofd te worden in Afghanistan omdat ze

zouden denken dat u afstand nam van de weg van de Islam. U werd immers eenmalig gebeld door een

dorpsgenoot die u vertelde dat u uw religie verwaarloosde nadat u een foto postte op uw Facebook van u

samen met uw vrouwelijke leerkracht. Hij zou nadien echter nooit meer gebeld hebben. U maakte verder

geen melding van een ander feit hieromtrent. Eenmalig gebeld worden door een dorpsgenoot die een

opmerking maakt is dan ook niet zwaarwichtig genoeg en evenmin een indicatie om een risico bij

terugkeer aan te tonen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat uw verblijf van een paar jaar in

België bij terugkeer een risico zou vormen.”

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog verwijst naar verschillende rapporten over verwestering en het

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

benadrukt de Raad dat het niet volstaat om op algemene wijze te verwijzen naar algemene informatie

over de verwestering en de soms moeilijke en problematische of kwetsbare positie van voornamelijk

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

voor vervolging concreet aannemelijk te maken, quod non in casu. Hij beperkt zich louter tot een algemene

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

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

van zijn langdurig verblijf in Europa sinds november 2015 dermate zou zijn verwesterd dat zich niet meer

zou willen of kunnen schikken naar de in Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken of dat hij bij

een terugkeer naar Afghanistan werkelijk problemen zal kennen omwille van bepaalde opvattingen of het

feit dat hij er lange tijd niet heeft gewoond. Wat de verwijzing naar arresten van de Raad betreft, wordt

erop gewezen dat een precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgisch recht en dat ieder dossier

individueel wordt beoordeeld.

Het verzoekschrift vermeldt dat verzoeker was doorverwezen naar een arts door het opvangcentrum en

dat hij zich ernstig zorgen maakt om zijn medische gesteldheid. Verzoeker brengt echter geen concrete

bewijzen aan van een zorgwekkende medische aandoening of hartziekte, omdat de attesten slechts

gewag maken van stress gebonden klachten en slaapproblemen (verzoekschrift, stuk 2).

Bovendien stuurt verzoeker met zijn betoog over zijn gezondheid en zijn banden met de Belgische

samenleving, aan op een onderzoek naar de toekenning van een verblijfsstatus om andere redenen dan

de behoefte aan internationale bescherming in de zin van artikel 1, § 1, 16°, van de Vreemdelingenwet,

namelijk op discretionaire basis, uit mededogen of op humanitaire gronden (cfr. HvJ 18 december 2014,

nr. C-542/13, punt 46), maar dit valt buiten de bevoegdheid van de Raad.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient erop gewezen dat uit artikel 48/5,

§ 3, van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

bestaat en indien van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in dat deel van het land

vestigt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker om internationale bescherming op een veilige en

wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land.
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In casu kan verzoeker zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst onttrekken door zich in de stad Kabul te vestigen, waar hij

over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Uit de landeninformatie (Landeninformatie, stuk 24, nrs. 9-11) blijkt dat Kabul over een internationale

luchthaven beschikt, zodat kan worden aangenomen dat verzoeker zich op een veilige manier toegang

kan verschaffen tot deze stad.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie in de stad Kabul blijkt dat nationale en internationale

veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse

Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder

controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid

en relatief veilig. Het gros van het geweld dat er in de stad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de

stad Kabul, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd.

Hoewel de aard van het gebruikte geweld er voor zorgt dat er soms burgerslachtoffers vallen, is het

duidelijk dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Willekeurige

aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon

houdt nog steeds stand, ook tijdens de sterke toename van het aantal aanslagen in Kabul in de maanden

mei en augustus 2015. Sinds begin 2014 viseren AGE’s weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar

westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor het

overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere

internationale aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul bijzonder laag. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun

woonplaats te verlaten. Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend en eerder gelokaliseerd van

aard; de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, kan

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

ononderbroken gevechten. Gelet op het voorgaande bestaat er voor burgers in de hoofdstad Kabul

actueel geen reëel risico om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor

burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan de vaststellingen in de bestreden

beslissing. Hij vraagt dat een transparante beoordeling wordt gemaakt, rekening houdend met onder

andere de persoonlijke en algemene situatie van verzoeker, met de materiële en immateriële impact van

het geweld, met het aantal burgerslachtoffers en de socio-economische impact. In het verzoekschrift

citeert verzoeker uit het UNAMA-rapport van 2016, berichtgeving van Human Rights Watch van 31 mei

2017, 13 februari 2017 en 24 januari 2017, alsook een overzicht van ecoi.net over de periode januari 2017

tot juni 2017. Hij brengt echter geen informatie bij die de vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent

de veiligheidssituatie in Kabul kunnen weerleggen of in een ander daglicht stellen.

Waar verzoeker verwijst naar algemene informatie in de aanvullende nota die niet in rekening kon worden

genomen, omdat deze werd gepubliceerd na het verstrijken van de beroepstermijn, onder meer inzake de

beoordeling van de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief, wijst de Raad erop dat uit het EASO-

rapport “Country guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2018, neergelegd

in de aanvullende nota van de commissaris-generaal, genoegzaam blijkt dat een intern

vestigingsalternatief naar Kabul voor alleenstaande mannen en koppels zonder kinderen over het

algemeen redelijk wordt geacht en dat zij, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een

zekere mate van hardheid, in principe in staat zijn om er zonder ondersteunend netwerk in hun

levensonderhoud te voorzien.
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Daar waar UNHCR in zijn “Eligibility Guidelines” van 30 augustus 2018 stelt dat een intern

vestigingsalternatief in het algemeen niet beschikbaar is in Kabul (“UNHCR considers that an IFA/IRA is

generally not available in Kabul”), dient erop gewezen dat uit het geheel van de richtlijnen van UNHCR

van 30 augustus 2018, alsook uit de informatie van EASO blijkt dat een intern vestigingsalternatief in de

stad Kabul geenszins wordt uitgesloten voor iedere verzoeker.

Er dient benadrukt te worden dat in de richtlijnen van UNHCR onder meer wordt gesteld als volgt: “[…] an

assessment of the possibility of relocation to Kabul requires an assessment of both the relevance and the

reasonableness of this proposed area of relocation. In addition, if an IFA/IRA to Kabul is considered in

asylum procedures, all relevant general and personal circumstances regarding the relevance and

reasonableness of Kabul as a proposed area of relocation for the particular applicant must be established

to the extent possible and must duly be taken into account.” (vrije vertaling: de beoordeling van de

mogelijkheid van hervestiging naar Kabul vereist een beoordeling van zowel de relevantie als de

redelijkheid van deze vooropgestelde regio van hervestiging. Bovendien, wanneer een intern

vestigingsalternatief naar Kabul wordt overwogen in asielprocedures, moeten alle relevante algemene en

persoonlijke omstandigheden betreffende de relevantie en de redelijkheid van Kabul als een

vooropgestelde regio van hervestiging voor de concrete verzoeker zoveel als mogelijk worden vastgesteld

en moet hiermee terdege rekening worden gehouden.).

Hieruit blijkt dat wel degelijk toepassing kan worden gemaakt van een intern vestigingsalternatief naar de

stad Kabul, rekening houdend met de relevante algemene en persoonlijke omstandigheden. Inzake de

algemene omstandigheden kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hoger reeds werd gesteld in

verband met de veiligheidssituatie in en de bereikbaarheid van de stad Kabul.

De gemaakte veiligheidsanalyse blijft geldig, als de huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen in de lijn

liggen van de aard en patronen van het geweld die in rekening worden genomen, wat het geval is. De

nieuwe informatie van UNOCHA, IOM, Famine Early Warning Systems Network, Asylos, EASO en

Cedoca, bevat geen substantiële veranderingen die aanleiding geven tot een andere beoordeling,

rekening houdend met de meeste recente landeninformatie, aangevoerd in de aanvullende nota’s van de

partijen.

Verzoeker kan niet gevolgd worden waar hij stelt dat zijn persoonlijke omstandigheden niet toelaten dat

hij zich in Kabul kan vestigen.

Immers kan worden aangenomen dat verzoeker, net als zijn broer beide landstalen spreekt, heeft gelogen

over zijn opleidingsgraad (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 3). Verzoekers vader werkte en woonde

volgens zijn verklaringen in Kabul. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen bij aanvang van de

procedure dat zijn vader nog steeds in Kabul verbleef (Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 26, Fiche

MINTEH, DVZ-verklaring). Verzoekers broer S. is geboren en getogen in Kabul. Volgens zijn verklaringen

woonde hij daar tot zijn tien jaar (Landeninformatie, stuk 24, nr. 8 (CGVS-gehoorverslag, p. 3)). Gezien

zijn valse verklaringen over zijn leeftijd wordt niet uitgesloten dat hij daar niet langer woonde. Gelet op

deze vaststellingen kan er geconcludeerd worden dat verzoeker een zekere affiniteit heeft met de stad

Kabul. Er wordt ook opgemerkt dat verzoekers broer op Facebook meer dan vijftig vrienden uit Kabul

heeft. Het gaat vaak over mensen die net als verzoeker afkomstig zijn uit Khost, die dan tegenwoordig in

Kabul wonen. Het betreffen bovendien mensen met hoge functies zoals ingenieurs, mensen die bij de

ministeries werken, bij Kabul Bank of Universiteit Kabul (Landeninformatie, stuk 24, nr. 3). Verzoeker gaf

twee contactnummers van zijn vader door (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8). Eén daarvan leidde tot het

Facebookprofiel profiel van zijn jongste broer N. (Landeninformatie, stuk 24, nr. 4). Hij heeft een groot

aantal gemeenschappelijke vrienden met verzoekers broer S. Bovendien duidde N. in 2016 al aan dat hij

rechten studeerde in Kabul. Verzoekers bewering dat hij maar veertien jaar oud zou zijn en is dan ook

niet aannemelijk gezien de valse verklaringen over verzoekers achtergrond (CGVS-gehoorverslag, stuk 5,

p. 13). Dat N. zich opgaf als rechtenstudent in Kabul toont eveneens aan dat verzoeker valse verklaringen

aflegt met betrekking tot de bezigheden van zijn familieleden, verzoeker verklaarde immers dat N. ook in

Khost bij zijn moeder woonde. Verzoeker geeft dus bewust geen zicht op de situatie van zijn naaste

familieleden.

Er mag verder ook worden aangenomen dat verzoeker, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg

is om samen met zijn broer S. naar Europa te reizen en zich daarna alleen in een vreemde gemeenschap

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

van herkomst in zijn levensonderhoud te voorzien.
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Er kan begrip worden getoond voor de minderjarigheid van verzoeker op het ogenblik dat hij werd

ondervraagd bij het Commissariaat-generaal, op 11 juli 2017, maar de Raad stelt vast dat verzoeker op

31 december 2017 meerderjarig is geworden.

Tot op vandaag blijft verzoeker vasthouden aan dezelfde ongeloofwaardige persoonlijke

achtergrondsituatie.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voormelde toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Kabul een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug

te zenden naar de commissaris-generaal.

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 negentien maart tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


