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nr. 221 316 van 16 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN BELLINGEN

Gemeentehuisstraat 3

1653 BEERSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2018

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

staatlozen van 22 december 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 18 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VAN BELLINGEN en van

attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Tadzjiek van etnische origine, hangt u het soennitische geloof aan

en bezit u de Afghaanse nationaliteit. U bent minderjarig. Vooreerst woonde u met uw familie in

Khairabad dorp, gelegen in een u onbekend district van de provincie Kabul. De laatste vier jaar voor uw

vertrek woonden jullie in Qala-e Kajal, gelegen in de buurt van Kabul stad. U ging niet naar school maar

leerde lezen en schrijven van de mullah van de plaatselijke moskee en van uw vader.

Uw vader werkte vroeger als ambtenaar voor de Afghaanse overheid. De laatste jaren kon hij echter niet

meer werken door zijn ouderdom. Uw oudere broers N. (…) en A. S. (…) (CGVS (…) en O.V.
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(…)) stonden in voor het onderhoud van uw familie. Ze baatten een winkel uit in Charso, gelegen in

Chahar Asyab district, waar ze bloem, rijst en kookolie verkochten.

Op een avond waren uw broers hun winkel aan het sluiten toen een goede klant van hen langskwam en

vroeg of hij de zak die hij bij zich had, die nacht in de winkel mocht laten staan. Uw broers vonden het

geen probleem. Toen ze de volgende ochtend bij hun werk aankwamen, zagen ze echter dat de politie

hun winkel had omsingeld. Ze waren bang, keerden terug naar huis en vertelden aan jullie vader wat er

was gebeurd. Hij telefoneerde naar een winkeleigenaar in de buurt die vertelde dat er wapens waren

gevonden in de winkel van uw familie en dat de politie op zoek was naar de eigenaars. Toen jullie vader

dat hoorde, stuurde hij N. (…) en A. (…) naar het huis van zijn vriend, Na. (…). In de late namiddag

kwam de politie naar jullie huis. Ze waren op zoek naar N. (…) en A. (…) en doorzochten jullie woning.

De volgende dag, het was laat ’s nachts, kwamen er talibanstrijders langs. Ook zij waren op zoek naar

uw broers. Ze zeiden dat N. (…) en A. (…) de ongelovigen van de overheid hadden geholpen en dat er

door hun schuld materiaal van de groepering was geconfisqueerd. Ze bedreigden uw vader, zeiden dat

ze de hele familie zouden doden als ze uw broers niet zouden vinden en sloegen hem op zijn hoofd. De

volgende dag zei uw vader dat u uw kleren moest inpakken en naar uw broers moest gaan.

Aangekomen in het huis van Na. (…) zag u daar enkel A. (…).A. (…) vroeg of N. (…) naar huis was

gekomen. U zei van niet. A. (…) legde uit dat N. (…) was vertrokken en terug naar huis zou gaan. Tot

op heden is er geen nieuws van N. (…). Tijdens het eten zei Na. (…) dat de situatie er niet goed uitzag

en dat jullie vader had gezegd dat jullie Afghanistan moesten verlaten.

Die nacht in mizan of aqrab (22 september – 20 november) bent u samen met A. (…) vertrokken. Jullie

reisden ongeveer twee maanden en een half via Pakistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Italië en

Frankrijk naar België, waar jullie op 28 december 2016 asiel vroegen. Jullie hebben sinds jullie vertrek

uit Afghanistan geen contact meer gehad met jullie familie. Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u

dat de taliban en/of de politie ook u iets zal aandoen.

U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig steunt op de motieven die door uw

broer, A. S. (…), werden uiteengezet. In het kader van zijn asielaanvraag werd besloten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus die luidt als

volgt:

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

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

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

Er wordt immers geen geloof gehecht aan uw beweerde asielrelaas. Gevraagd waar in de winkel de

politie bommen en explosieven had gevonden, stelde u er zeker van te zijn dat de wapens in de zak van

B. (…) waren verstopt daar u en N. (…) nooit wapens zouden verbergen (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.13-14). Gevraagd wat de bedoeling was van B. (…), waarom hij de zak met wapens

onbewaakt had achtergelaten in jullie winkel, moest u toegeven het niet te weten en voegde daaraan toe

dat u denkt dat hij misschien bang was voor een politiecontrole daar hij nerveus leek (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.14). Gevraagd waarom de taliban het risico zou nemen om een zak met wapens –

waarmee naar u meent misschien een aanslag zou worden gepleegd – achter te laten bij personen die

geen lid zijn van hun groepering, repliceerde u dat u zich dezelfde vraag heeft gesteld maar dat hij klant

was en zijn zak al twee maal had achtergelaten in de winkel en hij jullie dus vertrouwde

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.14), wat evenwel een bedenkelijke uitleg is. Het roept immers

ernstige vragen op dat een talibanstrijder wapens zou onderbrengen in jullie winkel zonder te weten of

hij u en uw broer daadwerkelijk kon vertrouwen en aldus het risico zou nemen dat de bommen en hijzelf

onderschept zouden worden. De door u beschreven gang van zaken roept vragen op.

U verklaarde zelf dat u de eerste maal dat B. (…) een zak wilde achterlaten in de winkel, had gevraagd

aan uw broer om de inhoud van de zak te checken daar de veiligheidssituatie in de regio niet goed was

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.10). Daarnaast stelde u dat B. (…) tijdens verschillende gesprekken

met u en N. (…) zware kritiek had geuit op de Afghaanse overheid en ook sprak over de jihad

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11 en p.13). Ten slotte gaf u aan dat hij een nerveuze indruk maakte

de avond dat hij een derde maal vroeg om zijn zak te mogen achterlaten in jullie winkel (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.14). Aldus gevraagd waarom u de inhoud van de zak deze keer niet controleerde,

alle risicofactoren in overweging genomen, antwoordde u dat er de vorige twee keer enkel etenswaren

in de zakken zaten, dat hij die laatste keer de zak zelf in de winkel had gezet en dat jullie toen gehaast

waren daar jullie het publiek transport niet wilden missen (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.14). U erop

wijzend dat u zelf had aangehaald dat de situatie in jullie regio niet goed was en dat die klant die zich al

had uitgesproken tegen de overheid, nerveus leek en gevraagd of dat geen achterdocht wekte bij u en

uw broer, repliceerde u dat jullie de eerste keer zijn zak wel hadden gecontroleerd, dat hij de
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tweede keer de zak zelf had geopend en dat jullie hem vertrouwden (gehoorverslag CGVS 16/20130,

p.14), wat evenwel bedenkelijk is net omwille van opgesomde elementen.

Voorts heeft het Commissariaat-generaal bedenkingen bij uw verklaringen aangaande de verdwijning

van uw broer N. (…). Vooreerst roept het vragen op dat N. (…) per se naar jullie ouderlijke woning wilde

terugkeren hoewel jullie vader duidelijk had gemaakt dat dat niet kon gezien het risico dat jullie liepen

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11). U hierop wijzend, repliceerde u dat uw vader had gezegd dat de

politie jullie overal aan het zoeken was maar dat uw broer stelde dat hij de oudste zoon was en zijn

familie moest helpen daar hij dacht dat de taliban naar jullie huis zou komen en iemand van jullie gezin

zou doden (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). Het is evenwel bedenkelijk dat uw broer zo een risico

zou nemen hoewel zijn vader hem duidelijk had gesteld in het huis van zijn vriend te blijven.

Daarenboven kan hier de vraag worden gesteld waarom er toen niet werd besproken dat de rest van de

familie ook het huis zou verlaten in de plaats van dat uw broer meteen zou terugkeren om hen bij te

staan.

Verder gevraagd wat er is gebeurd met N. (…), bleef u zeer vaag. U stelde dat als hij zou zijn

teruggegaan naar jullie dorp, hij misschien werd gearresteerd door de politie of andere mensen en dat

als hij ergens anders vastzat voor een andere reden, hij dan wel had gebeld of was teruggegaan naar

huis (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). U vervolgde dat hij dus misschien werd gearresteerd door

de politie maar dat als dat het geval was, de politieagenten wel aan uw vader hadden gezegd dat ze één

van zijn zonen hadden gearresteerd, wat maakt dat u toch niet denkt dat de politie hem heeft

gearresteerd maar waarschijnlijk de taliban (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). Ten slotte haalde u

nog aan dat het ook mogelijk is dat hij gewoon is vermist (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16).

Gevraagd of er werd gezocht naar N. (…) door vrienden, verwanten, kennissen, antwoordde u dat u

gewoon aan uw vader had gezegd dat N. (…) was vertrokken, dat uw vader niets vond en dat ook de

vriend van uw vader geen nieuws had over N. (…) (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd

hoe uw vader naar N. (…) zocht, antwoordde u kort dat hij hem misschien belde, dat hij niet naar de

politie kon gaan en dat jullie voorts geen naaste familie hebben naar wie N. (…) zou zijn kunnen gegaan

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd hoe de vriend van uw vader naar N. (…) zocht nadat

u en S. (…) waren vertrokken, stelde u dat hij wachtte totdat hij zou terugkomen en hem op zijn gsm

belde maar dat zijn gsm afstond (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23-24). Gevraagd of hij nog op een

andere manier naar uw oudste broer zocht, stelde u dat hij naar uw vader belde om te vragen of N. (…)

daar was (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.24). Gevraagd of er nog andere acties werden

ondernomen om N. (…) te zoeken, repliceerde u dat hij niets anders kon doen en dat er niemand anders

was aan wie jullie konden vragen of hij/zij N. (…) had gezien (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.24). Dat

er zo weinig werd ondernomen om uit te zoeken wat er was gebeurd met N. (…), ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Voorts dient erop gewezen te worden dat S. (…) op de DVZ aanvankelijk niets had gezegd over het

bezoek van de politie en de taliban aan jullie ouderlijke woning, hoewel hij op die beide momenten thuis

was (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.11 en gehoorverslag CGVS 16/20130, p.17). S. (…) liet eerst

enkel optekenen dat u en zijn andere broer problemen hadden in de winkel van jullie familie, dat jullie

vader geen details wilde geven en hem samen met u wegstuurde (Fiche Niet-Begeleide Minderjarige

Vreemdeling, d.d. 28/12/2016). Later op de DVZ verklaarde hij opnieuw niet precies te weten wat er

allemaal was gebeurd, dat er problemen waren met de winkel en de taliban en dat hij en zijn broer

onmiddellijk moesten vertrekken (Vragenlijst CGVS, d.d. 21/03/2017, vraag 5). Het roept vragen op dat

hij toen geen melding heeft gemaakt van de bezoeken van de taliban en de politie. Hem hierop wijzend,

repliceerde S. (…) dat er op de DVZ niet werd gevraagd of de taliban of de politie waren gekomen, dat

er werd gevraagd naar de problemen en dat hij toen zei enkel te weten dat het probleem was begonnen

door de winkel (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.13), wat geen afdoende uitleg is. Op het CGVS

verklaarde hij immers zelf spontaan dat hij thuis was toen de taliban en de politie u en N. (…) waren

komen zoeken en dat jullie vader hierbij werd verwond (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.11). Het mag

dan ook verbazen dat hij hier eerder niets over heeft vermeld. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat

ook u op de DVZ helemaal niet heeft aangehaald dat de politie én de taliban u en N. (…) thuis waren

komen zoeken (Vragenlijst CGVS, d.d. 21/03/2017, vraag 5). Deze incoherenties tussen jullie

opeenvolgende verklaringen, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de aangehaalde

problemen.

Verder bleef u eveneens op de vlakte wat betreft de financiële middelen waarmee u en S. (…) naar

België zijn kunnen reizen. U stelde dat er 6.000 à 7.000 dollar per persoon werd betaald door de vriend

van uw vader (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd van waar die vriend van uw vader dat

geld had, antwoordde u naast de kwestie dat uw vader met zijn vriend sprak, dat hij een smokkelaar

kende met wie jullie zijn vertrokken en dat de vriend van uw vader zei dat als de smokkelaar onderweg

geld zou vragen, jullie naar hem moesten bellen (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd wat

voor werk Na. (…) doet, moest u toegeven het niet te weten daar u dat niet heeft gevraagd aan hem de
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drie dagen dat u in zijn huis was en u hem daarvoor nog nooit had gezien (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.18). Gevraagd of uw vader dat geld moet terugbetalen aan zijn vriend, repliceerde u

opnieuw vaagweg dat hij hem moet betalen maar dat als zijn vriend uit was op dat geld, hij u wel had

gecontacteerd en aan u dat geld had gevraagd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd hoe

die vriend van uw vader 14.000 dollar kan missen, stelde u dat hij u niet kende maar uw vader wel en

dat uw vader misschien geld bij had of dat uw vader iets heeft gedaan voor hem (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.18). Ter verduidelijking gevraagd of uw vader dan heeft betaald, repliceerde u dat toen u uw

vader sprak, hij zei dat u zich geen zorgen moest maken, dat zijn vriend alles zou betalen en dat jullie

zijn vriend moesten bellen als er onderweg problemen waren (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18).

Het is evenwel zeer bedenkelijk dat de vriend van uw vader, die u en S. (…) eerder nog nooit hadden

gezien (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18 en gehoorverslag CGVS 16/20160, p.13), bereid bleek en

in de mogelijkheid was om 14.000 dollar te betalen zodat jullie naar Europa konden vertrekken. Uw vage

verklaringen over hoe uw reis en die van uw broer werd bekostigd, roept vragen op bij de

omstandigheden van jullie vertrek. Het is bovendien eveneens bedenkelijk dat alles geregeld kon

worden op een dag tijd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11-12).

Ter zake nog gevraagd wat er is gebeurd met de winkel – de enige bron van inkomsten voor uw familie

– nadat de politie daar bommen en explosieven had gevonden, kwam u niet verder dan te stellen dat

jullie er niet meer naartoe gingen en dat u niet weet wat er daarna mee is gebeurd (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd of er met uw vader werd besproken wat er met de winkel moest

gebeuren, repliceerde u dat jullie na beschreven incident niet spraken over de winkel maar wel over hoe

uw leven en dat van uw oudste broer te redden (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd hoe

uw familie financieel zal kunnen rondkomen nu N. (…) is verdwenen en u en uw jongere broer zijn

vertrokken, stelde u vaag dat u geen informatie heeft over uw familie en dat als ze nog leven, ze zullen

overleven (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Het roept verder vragen op dat u niet meer interesse

toont in de manier waarop uw familie nu moet rondkomen en dat het u evenmin weinig kan schelen

wat er is gebeurd met de winkel, de enige bron van inkomsten voor uw familie (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.23).

Voorts dienen er eveneens bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaring geen contact meer te

hebben met uw familie sinds uw vertrek uit Afghanistan (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.6). Gevraagd

hoe het komt dat u sindsdien geen contact meer heeft gehad met uw familie, antwoordde u dat uw vader

tijdens jullie laatste telefoongesprek had gezegd dat hij, uw moeder en zussen ook zouden vertrekken

en dat hij daarna niet meer te bereiken bleek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.6). U verklaarde verder

dat de vriend van uw vader onderweg naar hier zei dat alles goed ging met uw familie maar eens in

België, toegaf ook geen informatie meer te hebben over uw familie (gehoorverslag CGVS 16/20130,

p.6). U stelde dat u meermaals belde naar uw vader maar dat u geen verbinding kreeg (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.7). U ging verder dat u ook al lang niet meer heeft gesproken met de vriend van uw

vader (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Volgens uw verklaringen was de laatste keer toen u hier

voor het eerst naar een opvangcentrum werd gestuurd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Hij zei

toen dat hij blij was dat jullie veilig waren aangekomen, dat hij niets wist over uw familie maar dat hij iets

zou laten weten als het hem was gelukt hen te contacteren (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7).

U verklaarde evenwel dat u hem sinds dat gesprek ook niet langer kon bereiken (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.7). Ter zake dient er gewezen te worden op incoherenties tussen uw verklaringen en die

van uw broer S. (…). S. (…) stelde dat jullie geen contact meer hebben met jullie familie omdat jullie hun

telefoonnummers niet hebben (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.6). S. (…) volgde u dat jullie de vriend

van jullie vader, Na. (…), wel nog hebben gesproken bij jullie aankomst in België maar dat hij sindsdien

ook onbereikbaar is (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd of hij het nummer van uw familie

kon geven, antwoordde S. (…) negatief (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd waarom niet,

stelde hij dat jullie het niet hebben gevraagd (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd waarom

niet, repliceerde hij dat jullie problemen hadden en er niet aan dachten dat jullie jullie familie konden

verliezen (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7), wat een bedenkelijke uitleg is. Erop wijzend dat u had

verklaard dat jullie wel het telefoonnummer hebben van jullie vader, antwoordde S. (…) naast de

kwestie dat hij zijn vader niet meer heeft gesproken sinds de dag dat hij is vertrokken en dat u hem

maar één keer heeft gesproken in het huis van Na. (…) (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Op het

einde van het gehoor S. (…) er nog eens op wijzend dat hij zegt dat jullie geen telefoonnummer hebben

van jullie vader maar dat u zegt dat jullie wel het nummer hebben maar dat het nummer niet werkt,

stelde S. (…) dat hij onderweg geen gsm had, dat hij veel zorgen heeft en stress en dat hij niet met

zekerheid kan zeggen of u al dan niet heeft gebeld (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.15). Hij vervolgde

nog dat hij veel is vergeten, dat hij er niet veel over weet en dat u, zijn broer, misschien wel heeft

geprobeerd jullie familie te contacteren (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.15). Gevraagd aan u of S.

(…) weet dat uw vader nooit opnam als u hem probeerde te bellen, antwoordde u dat u hem zei dat u

jullie vader probeerde te bereiken en dat hij er ook soms bij was (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.21).
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U kon niet uitleggen hoe het komt dat S. (…) zegt dat jullie het nummer van jullie vader niet hebben

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.21). Jullie tegenstrijdige verklaringen over de reden van het

gebrek aan contact met jullie familie, ondermijnt de geloofwaardigheid ervan.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat het bedenkelijk is dat u geen idee heeft naar waar uw familie

zou zijn vertrokken en dat u en uw gezin geen betere afspraken hadden gemaakt om in contact te

blijven met elkaar na jullie vertrek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Gevraagd of u onderweg naar

Europa aan de vriend van uw vader had gevraagd of uw familie ergens een veilig onderkomen had

gevonden, antwoordde u dat de vriend van uw vader zei dat uw familie het goed stelde maar dat hij later

– toen u in België was aangekomen – stelde dat hij eigenlijk niets meer had vernomen van uw familie

sinds de dag van jullie vertrek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.20). Gevraagd hoe het mogelijk is dat

uw familie geen contact onderhield met de persoon die jullie vertrek regelde, moest u het antwoord ook

schuldig blijven en concludeerde u dat u niet weet of uw familieleden al dan niet nog in leven zijn

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.20). Uw vage verklaringen zetten verder vraagtekens bij het gebrek

aan contact met jullie familie in Afghanistan.

Het geheel van bovenstaande opmerkingen stelt uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht. U bent er niet

in geslaagd uw asielmotieven geloofwaardig uiteen te zetten, zodat u ter zake noch de

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele
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situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

bent. U verklaarde dat u en uw familie de laatste vier jaar voor uw vertrek in Qala-e Kajal woonden

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.5). Volgens uw verklaringen behoort Qala-e Kajal tot Bini Hesar en

ligt het verder dicht bij Shewaki, Gul Buta, Stanikzai en Hewadwal (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.4

en p.12). U denkt dat Qala-e Kajal een deel is van het achtste stadsdistrict van Kabul óf een deel van

het district Chahar Asyab (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.5). Bini Hesar behoort volgens de

toegevoegde kaart inderdaad tot het achtste district van Kabul stad (zie administratieve dossier). Gezien

uw verklaringen met betrekking tot uw laatste verblijfplaats in Afghanistan, dient in casu dan ook de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan

van een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

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

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij haar verzoek om

internationale bescherming steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar broer, A.

S., wiens zaak bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is gekend onder het nr. 215 540.

Bovendien wijst de Raad erop dat verzoekende partij zich in haar verzoekschrift beperkt tot dezelfde

middelen als deze opgeworpen door haar broer tegen de in zijnen hoofde genomen beslissing tot
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weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus eveneens

van 22 december 2017.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 221 315 van 16 mei 2019 de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd aan A. S. Het arrest genomen in

hoofde van de broer van verzoekende partij luidt als volgt:

“1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Tadzjiek van etnische origine, hangt u het soennitische geloof aan

en bezit u de Afghaanse nationaliteit. U bent minderjarig. Vooreerst woonde u met uw familie in

Khairabad dorp, gelegen in het district Chahar Asyab van de provincie Kabul. De laatste vier jaar voor

uw vertrek woonden jullie in Qalae Kajal, gelegen in Bini Hesar, in het achtste district van de stad Kabul.

U ging niet naar school maar volgde wel drie maanden een alfabetiseringscursus in de bazaar van

Shewaki.

Uw vader werkte vroeger als ambtenaar voor de Afghaanse overheid. Vervolgens werkte hij even in

een opslagplaats waar hij goederen in- en uitlaadde. Hij kreeg evenwel rugproblemen en zag zich

genoodzaakt thuis te blijven. Uw één jaar oudere broer N. (…) stond hierna in voor het onderhoud van

uw familie. Vijf of zes jaar geleden startte hij een winkel in Charso in Chahar Asyab waar hij bloem, rijst

en kookolie verkocht. U hielp uw broer in de winkel.

Jullie hadden een klant, B. (…) genaamd, die gedurende een zestal maanden elke week of elke twee

weken naar jullie winkel kwam en heel wat goederen kocht. Op een dag kwam hij naar de winkel en

vroeg of jullie even een zak van hem wilden bijhouden. Hij zou de zak op zijn terugweg komen ophalen.

U zei aan uw broer de inhoud van de zak te controleren gezien de slechte veiligheidssituatie in de regio.

Er zat snoepgoed in. Een andere keer dat B. (…) naar de winkel kwam, had hij weer een zak bij. Hij

dronk thee met jullie, opende de zak en bood jullie rozijnen en andere lekkernijen aan. Hij sprak over de

jihad, uitte zijn ongenoegen over de regering en zei dat het tijd was om te handelen. U en uw broer

lieten hem doen daar hij een goede klant was. Ook deze keer liet hij de zak staan en kwam hem later

weer ophalen.

Twee weken later toen jullie de winkel aan het sluiten waren, kwam hij weer langs met de vraag of hij de

zak die hij bij had, in de winkel mocht laten staan. Hij was ergens te gast. Jullie vertrouwden hem

ondertussen en zeiden dat het geen probleem was. De volgende dag toen u en N. (…) aankwamen bij

jullie winkel, zagen jullie dat de container waarin de winkel was ondergebracht, werd omsingeld door de

politie. Jullie waren bang en keerden terug naar huis. Jullie vertelden aan jullie vader dat de politie de

winkel had ingenomen. Jullie vader belde een naburige winkeleigenaar en vroeg wat er gaande was. Hij

zei dat de politie iets had gevonden in jullie winkel en op zoek was naar jullie. Uw vader stuurde u en N.

(…) naar Na. (…), een vriend van hem, en drukte jullie op het hart daar te blijven totdat hij zou zeggen

dat jullie mochten terugkomen. Die dag nog hoorde N. (…) van jullie vader dat de politie jullie was

komen zoeken. De politie had gezegd dat ze bommen en explosieven hadden gevonden in jullie winkel.

Uw vader zei dat jullie onschuldig waren en dat hij niet wist waar jullie zich bevonden. De politie

doorzocht jullie huis en zei te zullen terugkomen totdat ze jullie hadden gevonden. Uw vader

herhaalde aan N. (…) dat jullie het huis van zijn vriend niet mochten verlaten totdat hij zou aangeven dat

het weer veilig was voor jullie. Uw broer voelde zich verantwoordelijk en besloot – ondanks het advies

van jullie vader – om terug te keren naar huis en jullie familie te helpen. Hij is evenwel nooit thuis

aangekomen. Jullie hebben niets meer van hem vernomen. De volgende nacht kwam de taliban naar

uw ouderlijke woning. Ook zij waren op zoek naar u en N. (…). Ze beschuldigden jullie ervan de

overheid te hebben ingelicht en waren kwaad dat hun materiaal in beslag was genomen en één van hun

mannen was gearresteerd. Ze sloegen uw vader op zijn hoofd met een pistool en zeiden dat als ze de

volgende keer zouden langskomen en u en uw broer er weer niet zouden zijn, de hele familie zou

worden gedood. Uw vader belde u op en vertelde was er was gebeurd. Hij stuurde ook uw jongere

broer, S. S. (…) (CGVS 16/20160 en O.V. 8.371.823), naar het huis van zijn vriend. Dezelfde dag nog

vertelde Na. (…) dat uw vader had besloten dat u en uw jongere broer Afghanistan moesten verlaten. U

belde uw vader op om meer uitleg te vragen. Hij zei dat u en S. (…) naar zijn vriend moesten luisteren

en dat jullie ook hem onderweg moesten contacteren. Hij had niet de financiële middelen om met

iedereen naar Europa te vertrekken. Hij zei verder dat hij, uw moeder en uw zussen het huis in Qala-e

Kajal zouden verlaten en ook een veilig onderkomen zouden zoeken.

U bent in mizan 1395 (22 september 2016 – 21 oktober 2016) samen met S. (…) vertrokken. Jullie

reisden ongeveer twee maanden en een half via Pakistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Italië en
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Frankrijk naar België, waar jullie op 28 december 2016 asiel vroegen. Jullie hebben sinds jullie vertrek

uit Afghanistan geen contact meer gehad met jullie familie. Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u

dat de taliban en/of de politie u iets zal aandoen.

U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

B. Motivering

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

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

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

Er wordt immers geen geloof gehecht aan uw beweerde asielrelaas. Gevraagd waar in de winkel de

politie bommen en explosieven had gevonden, stelde u er zeker van te zijn dat de wapens in de zak van

B. (…) waren verstopt daar u en N. (…) nooit wapens zouden verbergen (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.13-14). Gevraagd wat de bedoeling was van B. (…), waarom hij de zak met wapens

onbewaakt had achtergelaten in jullie winkel, moest u toegeven het niet te weten en voegde daaraan toe

dat u denkt dat hij misschien bang was voor een politiecontrole daar hij nerveus leek (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.14). Gevraagd waarom de taliban het risico zou nemen om een zak met wapens –

waarmee naar u meent misschien een aanslag zou worden gepleegd – achter te laten bij personen die

geen lid zijn van hun groepering, repliceerde u dat u zich dezelfde vraag heeft gesteld maar dat hij klant

was en zijn zak al twee maal had achtergelaten in de winkel en hij jullie dus vertrouwde

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.14), wat evenwel een bedenkelijke uitleg is. Het roept immers

ernstige vragen op dat een talibanstrijder wapens zou onderbrengen in jullie winkel zonder te weten of

hij u en uw broer daadwerkelijk kon vertrouwen en aldus het risico zou nemen dat de bommen en hijzelf

onderschept zouden worden. De door u beschreven gang van zaken roept vragen op.

U verklaarde zelf dat u de eerste maal dat B. (…) een zak wilde achterlaten in de winkel, had gevraagd

aan uw broer om de inhoud van de zak te checken daar de veiligheidssituatie in de regio niet goed was

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.10). Daarnaast stelde u dat B. (…) tijdens verschillende gesprekken

met u en N. (…) zware kritiek had geuit op de Afghaanse overheid en ook sprak over de jihad

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11 en p.13). Ten slotte gaf u aan dat hij een nerveuze indruk maakte

de avond dat hij een derde maal vroeg om zijn zak te mogen achterlaten in jullie winkel (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.14). Aldus gevraagd waarom u de inhoud van de zak deze keer niet controleerde,

alle risicofactoren in overweging genomen, antwoordde u dat er de vorige twee keer enkel etenswaren

in de zakken zaten, dat hij die laatste keer de zak zelf in de winkel had gezet en dat jullie toen gehaast

waren daar jullie het publiek transport niet wilden missen (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.14). U erop

wijzend dat u zelf had aangehaald dat de situatie in jullie regio niet goed was en dat die klant die zich al

had uitgesproken tegen de overheid, nerveus leek en gevraagd of dat geen achterdocht wekte bij u en

uw broer, repliceerde u dat jullie de eerste keer zijn zak wel hadden gecontroleerd, dat hij de

tweede keer de zak zelf had geopend en dat jullie hem vertrouwden (gehoorverslag CGVS 16/20130,

p.14), wat evenwel bedenkelijk is net omwille van opgesomde elementen.

Voorts heeft het Commissariaat-generaal bedenkingen bij uw verklaringen aangaande de verdwijning

van uw broer N. (…). Vooreerst roept het vragen op dat N. (…) per se naar jullie ouderlijke woning wilde

terugkeren hoewel jullie vader duidelijk had gemaakt dat dat niet kon gezien het risico dat jullie liepen

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11). U hierop wijzend, repliceerde u dat uw vader had gezegd dat de

politie jullie overal aan het zoeken was maar dat uw broer stelde dat hij de oudste zoon was en zijn

familie moest helpen daar hij dacht dat de taliban naar jullie huis zou komen en iemand van jullie gezin

zou doden (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). Het is evenwel bedenkelijk dat uw broer zo een risico

zou nemen hoewel zijn vader hem duidelijk had gesteld in het huis van zijn vriend te blijven.

Daarenboven kan hier de vraag worden gesteld waarom er toen niet werd besproken dat de rest van de

familie ook het huis zou verlaten in de plaats van dat uw broer meteen zou terugkeren om hen bij te

staan.

Verder gevraagd wat er is gebeurd met N. (…), bleef u zeer vaag. U stelde dat als hij zou zijn

teruggegaan naar jullie dorp, hij misschien werd gearresteerd door de politie of andere mensen en dat

als hij ergens anders vastzat voor een andere reden, hij dan wel had gebeld of was teruggegaan naar

huis (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). U vervolgde dat hij dus misschien werd gearresteerd door

de politie maar dat als dat het geval was, de politieagenten wel aan uw vader hadden gezegd dat ze één

van zijn zonen hadden gearresteerd, wat maakt dat u toch niet denkt dat de politie hem heeft

gearresteerd maar waarschijnlijk de taliban (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16). Ten slotte haalde u

nog aan dat het ook mogelijk is dat hij gewoon is vermist (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.16).

Gevraagd of er werd gezocht naar N. (…) door vrienden, verwanten, kennissen, antwoordde u dat u

gewoon aan uw vader had gezegd dat N. (…) was vertrokken, dat uw vader niets vond en dat ook de

vriend van uw vader geen nieuws had over N. (…) (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd

hoe uw vader naar N. (…) zocht, antwoordde u kort dat hij hem misschien belde, dat hij niet naar de

politie kon gaan en dat jullie voorts geen naaste familie hebben naar wie N. (…) zou zijn kunnen gegaan
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(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd hoe de vriend van uw vader naar N. (…) zocht nadat

u en S. (…) waren vertrokken, stelde u dat hij wachtte totdat hij zou terugkomen en hem op zijn gsm

belde maar dat zijn gsm afstond (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23-24). Gevraagd of hij nog op een

andere manier naar uw oudste broer zocht, stelde u dat hij naar uw vader belde om te vragen of N. (…)

daar was (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.24). Gevraagd of er nog andere acties werden

ondernomen om N. (…) te zoeken, repliceerde u dat hij niets anders kon doen en dat er niemand anders

was aan wie jullie konden vragen of hij/zij N. (…) had gezien (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.24). Dat

er zo weinig werd ondernomen om uit te zoeken wat er was gebeurd met N. (…), ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Voorts dient erop gewezen te worden dat S. (…) op de DVZ aanvankelijk niets had gezegd over het

bezoek van de politie en de taliban aan jullie ouderlijke woning, hoewel hij op die beide momenten thuis

was (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.11 en gehoorverslag CGVS 16/20130, p.17). S. (…) liet eerst

enkel optekenen dat u en zijn andere broer problemen hadden in de winkel van jullie familie, dat jullie

vader geen details wilde geven en hem samen met u wegstuurde (Fiche Niet-Begeleide Minderjarige

Vreemdeling, d.d. 28/12/2016). Later op de DVZ verklaarde hij opnieuw niet precies te weten wat er

allemaal was gebeurd, dat er problemen waren met de winkel en de taliban en dat hij en zijn broer

onmiddellijk moesten vertrekken (Vragenlijst CGVS, d.d. 21/03/2017, vraag 5). Het roept vragen op dat

hij toen geen melding heeft gemaakt van de bezoeken van de taliban en de politie. Hem hierop wijzend,

repliceerde S. (…) dat er op de DVZ niet werd gevraagd of de taliban of de politie waren gekomen, dat

er werd gevraagd naar de problemen en dat hij toen zei enkel te weten dat het probleem was begonnen

door de winkel (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.13), wat geen afdoende uitleg is. Op het CGVS

verklaarde hij immers zelf spontaan dat hij thuis was toen de taliban en de politie u en N. (…) waren

komen zoeken en dat jullie vader hierbij werd verwond (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.11). Het mag

dan ook verbazen dat hij hier eerder niets over heeft vermeld. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat

ook u op de DVZ helemaal niet heeft aangehaald dat de politie én de taliban u en N. (…) thuis waren

komen zoeken (Vragenlijst CGVS, d.d. 21/03/2017, vraag 5). Deze incoherenties tussen jullie

opeenvolgende verklaringen, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van de aangehaalde

problemen.

Verder bleef u eveneens op de vlakte wat betreft de financiële middelen waarmee u en S. (…) naar

België zijn kunnen reizen. U stelde dat er 6.000 à 7.000 dollar per persoon werd betaald door de vriend

van uw vader (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd van waar die vriend van uw vader dat

geld had, antwoordde u naast de kwestie dat uw vader met zijn vriend sprak, dat hij een smokkelaar

kende met wie jullie zijn vertrokken en dat de vriend van uw vader zei dat als de smokkelaar onderweg

geld zou vragen, jullie naar hem moesten bellen (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd wat

voor werk Na. (…) doet, moest u toegeven het niet te weten daar u dat niet heeft gevraagd aan hem de

drie dagen dat u in zijn huis was en u hem daarvoor nog nooit had gezien (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.18). Gevraagd of uw vader dat geld moet terugbetalen aan zijn vriend, repliceerde u

opnieuw vaagweg dat hij hem moet betalen maar dat als zijn vriend uit was op dat geld, hij u wel had

gecontacteerd en aan u dat geld had gevraagd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18). Gevraagd hoe

die vriend van uw vader 14.000 dollar kan missen, stelde u dat hij u niet kende maar uw vader wel en

dat uw vader misschien geld bij had of dat uw vader iets heeft gedaan voor hem (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.18). Ter verduidelijking gevraagd of uw vader dan heeft betaald, repliceerde u dat toen u uw

vader sprak, hij zei dat u zich geen zorgen moest maken, dat zijn vriend alles zou betalen en dat jullie

zijn vriend moesten bellen als er onderweg problemen waren (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18).

Het is evenwel zeer bedenkelijk dat de vriend van uw vader, die u en S. (…) eerder nog nooit hadden

gezien (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.18 en gehoorverslag CGVS 16/20160, p.13), bereid bleek en

in de mogelijkheid was om 14.000 dollar te betalen zodat jullie naar Europa konden vertrekken. Uw vage

verklaringen over hoe uw reis en die van uw broer werd bekostigd, roept vragen op bij de

omstandigheden van jullie vertrek. Het is bovendien eveneens bedenkelijk dat alles geregeld kon

worden op een dag tijd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.11-12).

Ter zake nog gevraagd wat er is gebeurd met de winkel – de enige bron van inkomsten voor uw familie

– nadat de politie daar bommen en explosieven had gevonden, kwam u niet verder dan te stellen dat

jullie er niet meer naartoe gingen en dat u niet weet wat er daarna mee is gebeurd (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd of er met uw vader werd besproken wat er met de winkel moest

gebeuren, repliceerde u dat jullie na beschreven incident niet spraken over de winkel maar wel over hoe

uw leven en dat van uw oudste broer te redden (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Gevraagd hoe

uw familie financieel zal kunnen rondkomen nu N. (…) is verdwenen en u en uw jongere broer zijn

vertrokken, stelde u vaag dat u geen informatie heeft over uw familie en dat als ze nog leven, ze zullen

overleven (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.23). Het roept verder vragen op dat u niet meer interesse

toont in de manier waarop uw familie nu moet rondkomen en dat het u evenmin weinig kan schelen
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wat er is gebeurd met de winkel, de enige bron van inkomsten voor uw familie (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.23).

Voorts dienen er eveneens bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaring geen contact meer te

hebben met uw familie sinds uw vertrek uit Afghanistan (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.6). Gevraagd

hoe het komt dat u sindsdien geen contact meer heeft gehad met uw familie, antwoordde u dat uw vader

tijdens jullie laatste telefoongesprek had gezegd dat hij, uw moeder en zussen ook zouden vertrekken

en dat hij daarna niet meer te bereiken bleek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.6). U verklaarde verder

dat de vriend van uw vader onderweg naar hier zei dat alles goed ging met uw familie maar eens in

België, toegaf ook geen informatie meer te hebben over uw familie (gehoorverslag CGVS 16/20130,

p.6). U stelde dat u meermaals belde naar uw vader maar dat u geen verbinding kreeg (gehoorverslag

CGVS 16/20130, p.7). U ging verder dat u ook al lang niet meer heeft gesproken met de vriend van uw

vader (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Volgens uw verklaringen was de laatste keer toen u hier

voor het eerst naar een opvangcentrum werd gestuurd (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Hij zei

toen dat hij blij was dat jullie veilig waren aangekomen, dat hij niets wist over uw familie maar dat hij iets

zou laten weten als het hem was gelukt hen te contacteren (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7).

U verklaarde evenwel dat u hem sinds dat gesprek ook niet langer kon bereiken (gehoorverslag CGVS

16/20130, p.7). Ter zake dient er gewezen te worden op incoherenties tussen uw verklaringen en die

van uw broer S. (…). S. (…) stelde dat jullie geen contact meer hebben met jullie familie omdat jullie hun

telefoonnummers niet hebben (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.6). S. (…) volgde u dat jullie de vriend

van jullie vader, Na. (…), wel nog hebben gesproken bij jullie aankomst in België maar dat hij sindsdien

ook onbereikbaar is (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd of hij het nummer van uw familie

kon geven, antwoordde S. (…) negatief (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd waarom niet,

stelde hij dat jullie het niet hebben gevraagd (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Gevraagd waarom

niet, repliceerde hij dat jullie problemen hadden en er niet aan dachten dat jullie jullie familie konden

verliezen (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7), wat een bedenkelijke uitleg is. Erop wijzend dat u had

verklaard dat jullie wel het telefoonnummer hebben van jullie vader, antwoordde S. (…) naast de

kwestie dat hij zijn vader niet meer heeft gesproken sinds de dag dat hij is vertrokken en dat u hem

maar één keer heeft gesproken in het huis van Na. (…) (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.7). Op het

einde van het gehoor S. (…) er nog eens op wijzend dat hij zegt dat jullie geen telefoonnummer hebben

van jullie vader maar dat u zegt dat jullie wel het nummer hebben maar dat het nummer niet werkt,

stelde S. (…) dat hij onderweg geen gsm had, dat hij veel zorgen heeft en stress en dat hij niet met

zekerheid kan zeggen of u al dan niet heeft gebeld (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.15). Hij vervolgde

nog dat hij veel is vergeten, dat hij er niet veel over weet en dat u, zijn broer, misschien wel heeft

geprobeerd jullie familie te contacteren (gehoorverslag CGVS 16/20160, p.15). Gevraagd aan u of S.

(…) weet dat uw vader nooit opnam als u hem probeerde te bellen, antwoordde u dat u hem zei dat u

jullie vader probeerde te bereiken en dat hij er ook soms bij was (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.21).

U kon niet uitleggen hoe het komt dat S. (…) zegt dat jullie het nummer van jullie vader niet hebben

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.21). Jullie tegenstrijdige verklaringen over de reden van het

gebrek aan contact met jullie familie, ondermijnt de geloofwaardigheid ervan.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat het bedenkelijk is dat u geen idee heeft naar waar uw familie

zou zijn vertrokken en dat u en uw gezin geen betere afspraken hadden gemaakt om in contact te

blijven met elkaar na jullie vertrek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.7). Gevraagd of u onderweg naar

Europa aan de vriend van uw vader had gevraagd of uw familie ergens een veilig onderkomen had

gevonden, antwoordde u dat de vriend van uw vader zei dat uw familie het goed stelde maar dat hij later

– toen u in België was aangekomen – stelde dat hij eigenlijk niets meer had vernomen van uw familie

sinds de dag van jullie vertrek (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.20). Gevraagd hoe het mogelijk is dat

uw familie geen contact onderhield met de persoon die jullie vertrek regelde, moest u het antwoord ook

schuldig blijven en concludeerde u dat u niet weet of uw familieleden al dan niet nog in leven zijn

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.20). Uw vage verklaringen zetten verder vraagtekens bij het gebrek

aan contact met jullie familie in Afghanistan.

Het geheel van bovenstaande opmerkingen stelt uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht. U bent er niet

in geslaagd uw asielmotieven geloofwaardig uiteen te zetten, zodat u ter zake noch de

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

bent. U verklaarde dat u en uw familie de laatste vier jaar voor uw vertrek in Qala-e Kajal woonden

(gehoorverslag CGVS 16/20130, p.5). Volgens uw verklaringen behoort Qala-e Kajal tot Bini Hesar en

ligt het verder dicht bij Shewaki, Gul Buta, Stanikzai en Hewadwal (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.4

en p.12). U denkt dat Qala-e Kajal een deel is van het achtste stadsdistrict van Kabul óf een deel van

het district Chahar Asyab (gehoorverslag CGVS 16/20130, p.5). Bini Hesar behoort volgens de

toegevoegde kaart inderdaad tot het achtste district van Kabul stad (zie administratieve dossier). Gezien

uw verklaringen met betrekking tot uw laatste verblijfplaats in Afghanistan, dient in casu dan ook de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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
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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.

C. Conclusie

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

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

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

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

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, van de artikelen

48, 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “de algemene

rechtsbeginselen en beginsel van behoorlijk bestuur”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

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

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om internationale bescherming rust in

beginsel op de verzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen
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dat zijn verzoek gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient

de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van

de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr.

173.197). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4.1. Waar verwerende partij geen geloof hecht aan het feit dat B. onbewaakt een zak met wapens in

hun winkel zou achterlaten, wijst verzoekende partij erop dat B. eerst is nagegaan of het mogelijk was

om bij hen een zak achter te laten zonder hen van de inhoud ervan op de hoogte te stellen en

onderzocht heeft of zij wel konden worden vertrouwd. Inzake het feit dat zij en haar broer de inhoud van

de derde zak niet hadden gecontroleerd, bemerkt verzoekende partij dat uit de voorgaande controles

telkens was gebleken dat de zakken geen verdachte inhoud hadden. Bovendien was deze man een

goede klant van de winkel. Verzoekende partij verklaart dat het feit dat hij de derde maal een nerveuze

indruk maakte en ook eerder kritiek had geuit op de Afghaanse overheid en sprak over de jihad, niet

volstond om bij hen wantrouwen op te wekken.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij zich met bovenstaand verweer beperkt tot

het louter herhalen van eerder gegeven verklaringen. Dergelijk verweer biedt geenszins soelaas. Door

verwerende partij wordt in de bestreden beslissing immers terecht gemotiveerd dat het enerzijds, van de

kant van de taliban, geheel onaannemelijk is dat een talibanstrijder wapens zou onderbrengen in hun

winkel zonder te weten of hij verzoekende partij en haar broer, personen die geen lid zijn van hun

groepering, daadwerkelijk kon vertrouwen, en anderzijds, van de kant van verzoekende partij en haar

broer, geenszins aannemelijk is dat zij niet ook de inhoud van deze derde zak hadden gecontroleerd

gelet op (i) haar verklaring dat deze man eerder zware kritiek had geuit op de Afghaanse overheid en

ook sprak over de jihad, (ii) het feit dat zij het de eerste keer blijkbaar wel nodig vonden om de inhoud

van de zak te checken gezien de veiligheidssituatie in de regio niet goed is en (iii) deze man bovendien

deze derde keer een nerveuze indruk maakte. De door verzoekende partij beschreven gang van zaken

is dan ook geheel ongeloofwaardig.

2.2.5.1. In verband met de motivering van verwerende partij dat het ongeloofwaardig is dat haar broer N.

zou terugkeren naar huis terwijl zijn vader hem duidelijk had gezegd in het huis van zijn vriend te blijven,

stelt verzoekende partij dat het niet verwonderlijk is dat N., als oudste zoon, zijn verantwoordelijkheid

opnam en terugkeerde om zijn familie te beschermen. Waar verwerende partij zich de vraag stelt

waarom er toen niet werd besproken dat de rest van de familie ook het huis zou verlaten, merkt

verzoekende partij op dat het voor haar familie niet eenvoudig was om al hun bezittingen zomaar achter

te laten.

2.2.5.2. De Raad bemerkt evenwel dat, nog daargelaten het in de omschreven omstandigheden niet

plausibel is dat N., die door zijn vader opgedragen was in het huis van zijn vriend te blijven gezien het

risico dat hij liep, zou terugkeren naar huis, hoe dan ook niet ingezien kan worden waarom er toen niet

werd besproken dat ook de rest van de familie het huis zou verlaten en zichzelf in veiligheid zou stellen.

Indien hun familie inderdaad in gevaar verkeerde, zou het immers logischer zijn geweest dat, in plaats

van dat N. zich naar hen zou begeven, hun familie eveneens het huis verliet en zich op die manier in

veiligheid stelde. Dat hun familieleden zich in dergelijke omstandigheden meer zorgen zouden maken

om hun bezittingen dan om hun eigen veiligheid, is geenszins ernstig.

2.2.6.1. Wat betreft de vage verklaringen van verzoekende partij over het lot van N. en de vaststelling

dat uit haar verklaringen blijkt dat er maar weinig werd ondernomen om uit te zoeken wat er was

gebeurd met N., bemerkt verzoekende partij vooreerst dat zij gezien hun omstandigheden zich noch bij

de politie, noch bij de taliban konden informeren over het lot van N. Verder moet ook rekening worden

gehouden met de beperktere mogelijkheden voor communicatie in Afghanistan en de

veiligheidsomstandigheden aldaar. Tevens moet worden onderstreept dat verzoekende partij en haar
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broer S. zelf zeer snel onderdoken en dat zij dan ook niet openlijk naar hun broer N. konden gaan

zoeken. Het feit dat zij kort nadien het land hebben verlaten en niet meer in contact stonden met hun

vader, maakt het des te moeilijker om nog enige informatie te verkrijgen over de verdwijning van hun

broer N.

2.2.6.2. De Raad bemerkt evenwel dat, precies aangezien uit de verklaringen van verzoekende partij

blijkt dat zij geen enkele duidelijkheid had over het lot van haar broer N. sinds hij het huis van de vriend

van haar vader verlaten had, het geheel onaannemelijk is dat zo weinig werd ondernomen om uit te

zoeken wat er was gebeurd met hem. Uit de verklaringen van verzoekende partij, die nog telefonisch

contact zou hebben gehad met haar vader na de verdwijning van haar broer N. en dit tot aan haar

vertrek uit Afghanistan, blijkt dat de enige acties die haar vader en diens vriend ondernamen wanneer

duidelijk was dat N. was verdwenen bestonden uit het opbellen van N. en het op de hoogte houden van

elkaar. Er mag evenwel verwacht worden dat zij meer zouden hebben ondernomen om uit te zoeken

wat er was gebeurd met N. Dat dit het enige zou zijn geweest dat zij konden doen, kan bezwaarlijk

worden aangenomen. Zo hadden zij bijvoorbeeld in hun omgeving kunnen polsen of er mensen waren

die N. hadden gezien. De Raad bemerkt ten slotte nog dat verzoekende partij in de bestreden beslissing

nergens verweten wordt dat zij en haar broer S. niet zelf naar hun broer N. hebben gezocht. Haar

verweer dienaangaande is dan ook niet dienstig. Waar verzoekende partij nog opmerkt dat zij na haar

vertrek uit Afghanistan geen contact meer heeft gehad met haar vader, waardoor het moeilijk is om nog

informatie te verkrijgen over de verdwijning van haar broer N., bemerkt de Raad dat, nog daargelaten

het gegeven dat uit wat volgt blijkt dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan haar bewering dat zij

geen contact meer zou hebben met haar familie (zie punt 2.2.10. en 2.2.11.2.), verzoekende partij

nergens in de bestreden beslissing verweten wordt dat zij geen informatie heeft over eventuele

ontwikkelingen inzake de verdwijning van haar broer N. na haar vertrek uit Afghanistan. Desbetreffend

verweer is dan ook evenmin dienstig.

2.2.7.1. Omtrent de vaststelling van verwerende partij dat S. op de Dienst Vreemdelingenzaken

aanvankelijk niets had gezegd over het bezoek van de politie en de taliban aan hun ouderlijke woning,

hoewel hij op die beide momenten thuis was, voert verzoekende partij aan dat S. jonger is en dat hij niet

werkzaam was in de winkel. Haar broer S. werd door haar vader niet volledig ingelicht en kreeg geen

details over de problemen van verzoekende partij. Wat betreft de vaststelling dat ook verzoekende partij

evenmin bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangehaald dat de politie én de taliban haar en N.

thuis waren komen zoeken, stelt verzoekende partij dat dit haar niet de essentie leek van haar relaas.

2.2.7.2. De Raad ziet vooreerst niet in hoe het feit dat S. jonger is, dat hij niet werkzaam was in de

winkel en dat hij niet volledig door hun vader werd ingelicht over de problemen van verzoekende partij,

kan verklaren waarom hij van het bezoek van de politie en van de taliban, de enige feiten in verband

met de problemen van haar broer waarvan zij zelf getuige was, geen enkel gewag maakt tijdens zijn

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Redelijkerwijze mag worden verwacht dat haar broer deze

feiten, waarvan aangenomen mag worden dat zij indruk op hem hebben gemaakt, spontaan aanhaalt.

Verder meent de Raad dat ook van verzoekende partij mag worden verwacht dat zij tijdens haar

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken gewag zou maken van het feit dat de politie en de taliban

haar en N. bij haar thuis waren komen zoeken. Immers werd zij hierover ingelicht door haar vader toen

zij was ondergedoken bij de vriend van haar vader en besliste haar vader hierna dat verzoekende partij

en haar jongere broer S. Afghanistan moesten verlaten (administratief dossier, stuk 6, gehoorverslag

CGVS, p. 11-12). De uitleg van verzoekende partij dat deze feiten niet de essentie leken van haar

asielrelaas, kan dan ook niet worden aanvaard.

2.2.8.1. Betreffende haar vage verklaringen over hoe haar reis en die van haar broer werd bekostigd,

merkt verzoekende partij op dat verwerende partij niet motiveert waarom zij en haar broer op de hoogte

zouden moeten zijn van de concrete afspraken tussen hun vader en Na. Het is op zich niet verwonderlijk

dat hun vader hierover weinig details aan zijn zoons meedeelde behoudens het gegeven dat hun reis

werd bekostigd.

2.2.8.2. De Raad treedt verwerende partij evenwel bij dat het niet geloofwaardig is dat de vriend van

haar vader, die hen nog nooit had gezien, bereid bleek en in de mogelijkheid was om 14.000 dollar te

betalen zodat zij naar Europa konden vertrekken. Aan deze vaststelling wordt geen enkele afbreuk

gedaan door bovenstaande bemerkingen van verzoekende partij. Dat dit alles bovendien geregeld kon

worden op amper één dag tijd, is bovendien des te onaannemelijker. Aan de door verzoekende partij

beweerde omstandigheden van haar vertrek uit Afghanistan kan dan ook geen enkel geloof worden

gehecht.
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2.2.9.1. Waar door verwerende partij gemotiveerd wordt dat het verder vragen oproept dat verzoekende

partij niet meer interesse toont in de manier waarop haar familie nu moet rondkomen en dat het haar

evenmin weinig kan schelen wat er is gebeurd met de winkel, de enige bron van inkomsten voor haar

familie, onderstreept verzoekende partij dat zij sinds hun vertrek uit Afghanistan geen contact meer

hebben met hun familie. Dit verklaart waarom zij hierover niet meer informatie kunnen geven. Uit het feit

dat zij hierover niet meer informatie heeft, kan dan ook geenszins besloten worden dat dit haar niet zou

interesseren.

2.2.9.2. De Raad bemerkt evenwel dat verzoekende partij de gelegenheid had om zich dienaangaande

te informeren tijdens de contacten met haar vader toen zij ondergedoken was bij de vriend van haar

vader. Verzoekende partij stelde evenwel dat zij, nadat de politie bommen en explosieven had gevonden

in de winkel, niet meer hadden gesproken over de winkel maar wel over hoe haar leven en dat van haar

oudste broer, N., te redden. Dat op geen enkel moment ter sprake zou zijn gekomen wat er met de

winkel is gebeurd na de inval door de politie is allerminst plausibel, temeer nu deze winkel de enige bron

van inkomsten voor hun familie was en enige interesse dienaangaande dan ook verwacht mag worden.

2.2.10. Daar waar verzoekende partij aangaande de vastgestelde incoherenties tussen haar

verklaringen en die van haar broer S. over de contacten met hun familie sinds hun vertrek uit

Afghanistan stelt dat hun verklaringen geenszins tegenstrijdig zijn, wijst de Raad erop dat het louter

tegenspreken van de vaststellingen van verwerende partij, zonder deze te weerleggen met concrete

argumenten, geenszins volstaat om desbetreffende motivering in een ander daglicht te stellen. De

vastgestelde incoherenties aangaande de contacten met hun familie sinds hun vertrek uit Afghanistan,

die steun vinden in het administratief dossier, blijven dan ook onverminderd overeind en ondermijnen de

geloofwaardigheid van de verklaring van verzoekende partij geen contact meer te hebben met haar

familie sinds haar vertrek uit Afghanistan.

2.2.11.1. Waar verwerende partij het onaannemelijk acht dat verzoekende partij geen idee heeft naar

waar haar familie zou zijn vertrokken en dat zij en haar gezin geen betere afspraken hadden gemaakt

om in contact te blijven met elkaar na hun vertrek, stelt verzoekende partij in haar verzoekschrift dat

“(d)e vlucht uit Afghanistan (…) zo snel (diende) te worden georganiseerd waarbij het de bedoeling was

dat de vriend van vader nadien het nummer aan verzoekers zou doorgeven. Echter vermoedelijk door

de (snelle) vlucht ook van de ouders van verzoekers uit Afghanistan naar Pakistan, kon ook de vriend

deze niet meer bereiken. Bovendien blijkt het een probleem om in Afghanistan zonder registratie een

telefoonnummer te krijgen.”.

2.2.11.2. De Raad stelt evenwel vast dat de vader van verzoekende partij haar tijdens het laatste

telefoongesprek voor haar vlucht uit Afghanistan opdroeg hem ook onderweg te contacteren en verder

ook aangaf dat ook de rest van het gezin een veilig onderkomen zou zoeken (gehoorverslag CGVS, p.

12 en 18). In deze omstandigheden kan dan ook redelijkerwijze worden aangenomen dat zij betere

afspraken zouden hebben gemaakt om in contact te blijven met elkaar na het vertrek van verzoekende

partij en haar broer S. en hun voorzorgen zouden hebben genomen opdat zij nog in contact zouden

kunnen blijven ook wanneer de rest van de familie elders hun toevlucht zou zoeken. Dat noch zij, noch

de vriend van haar vader, plots haar ouders niet meer kon bereiken, komt dan ook geenszins

overtuigend over.

2.2.12.1. Verzoekende partij duidt er ten slotte nog op dat zij nog nieuwe informatie heeft verkregen over

haar familie via de zoon van de vriend van hun vader die zij terugvond op Facebook. Volgens hem zou

ook haar familie Afghanistan hebben verlaten en gevlucht zijn naar Pakistan. Verder zou hun winkel

ondertussen gesloten zijn door de Afghaanse overheid.

2.2.12.2. De Raad stelt evenwel vast dat bovenstaande verklaringen niet meer zijn dan louter blote

beweringen die op geen enkele wijze worden gestaafd. Zo brengt zij geen enkel begin van bewijs bij van

haar communicatie met deze persoon via Facebook waaruit deze “nieuwe informatie” blijkt. Dat zij deze

“nieuwe informatie” zou hebben bekomen via de zoon van de vriend van hun vader, toont zij dan ook op

geen enkele wijze aan. Bovendien is de Raad van oordeel dat dergelijke “nieuwe informatie” die

afkomstig zou zijn van een kennis, zonder dat concrete bewijzen worden bijgebracht van deze “nieuwe

informatie”, hoe dan ook niet volstaat om de geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen.

2.2.13. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.
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2.2.14. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet.

Verzoekende partij bemerkt in dit verband dat verwerende partij zich dienaangaande baseert op een

rapport d.d. 6 juni 2017, terwijl recent, meer bepaald in januari 2018, nog een ernstig veiligheidsincident

in Kabul plaatsvond waarbij een hotel werd aangevallen door de taliban. Verzoekende partij

onderstreept verder dat uit de informatie van verwerende partij blijkt dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is. Ten slotte wijst verzoekende partij er nog op dat de

concrete problemen in Qala-e Kajal niet onderzocht werden.

Waar verzoekende partij verwijst naar de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan sinds begin

2013, bemerkt de Raad evenwel dat zowel uit de UNHCR Guidelines d.d. 30 augustus 2018 als uit de

EASO Guidance note d.d. juni 2018, waarnaar verwezen wordt in de aanvullende nota van verwerende

partij d.d. 8 april 2019 (rechtsplegingsdossier, stuk 13), blijkt dat het geweldsniveau en de impact van

het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is en dat deze sterk regionale verschillen het conflict in

Afghanistan typeren. Nergens in voornoemde UNHCR Guidelines wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van

bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming

op eigen merites dient beoordeeld te worden. Er dient dan ook niet alleen rekening te worden gehouden

met de actuele situatie in Afghanistan, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

verzoekende partij afkomstig is.

De Raad wijst erop dat verzoekende partij verklaart dat zij en haar familie de laatste vier jaar voor haar

vertrek in Qala-e Kajal woonden, wat volgens haar verklaringen behoort tot Bini Hesar (gehoorverslag

CGVS, p. 4-5). Verzoekende partij geeft aan te denken dat Qala-e Kajal een deel is van het achtste

stadsdistrict van Kabul óf een deel van het district Chahar Asyab (gehoorverslag CGVS, p. 5). Uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Bini Hesar, waartoe haar dorp behoort,

inderdaad tot het achtste district van Kabul stad behoort (administratief dossier, stuk 15, deel 2).

Derhalve dient in casu dan ook de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Voor wat betreft de actuele veiligheidssituatie in de stad Kabul, verwijst de Raad naar het door

verwerende partij geformuleerde antwoord in haar aanvullende nota d.d. 8 april 2019

(rechtsplegingsdossier, stuk 13) en sluit zich hierbij aan: “Uit een grondige analyse van de

veiligheidssituatie 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.

Niettegenstaande het geweld in Kabul stad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het

aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in

het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om de stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

aanslagen. 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 terreur aanslagen die zij in de

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

gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul.

Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale

leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd.

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde

plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomen in de stad, ook tijdens piek van

aanslagen in januari 2018. De impact van de 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kabul stad aldaar

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, §

2, c) van de vreemdelingenwet.”. Door verzoekende partij worden geen concrete elementen bijgebracht

die voormelde motivering in een ander daglicht stellen.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.15. Per aangetekend schrijven d.d. 16 februari 2018 brengt verzoekende partij nog “een

elektronische kopie van een dreigdocument” bij. Per aangetekend schrijven d.d. 27 maart 2018 brengt

verzoekende partij nog volgende stukken bij: “1. Een omslag DHL express opgestuurd naar A. S. (…),

(…) op datum 19 februari 2018 (origineel) 2. Een dreigbrief Taliban (origineel) 3. De vertaling in het

Engels van bovengenoemd stuk onder 2; 4. Een attest van woonst in Kabul van de vader van A. S. (…)

(kopie) 5. Een omslag H. (…) gericht aan A. S. (…) opgestuurd door zijn vader N. A. S. (…) (origineel) 6.

Omslag met de verzending van stuk 5 vanuit Pehawar op 5 maart 2018 (origineel) 7. Beëdigde

verklaring van de vader van A. S. (…) (origineel); 8. Vertaling in het Engels van stuk 7 9. Bericht voogd

aan dienst Tracing”.

De Raad bemerkt dienaangaande vooreerst op dat het “attest van woonst in Kabul van de vader van A.

S. (…)” niet gesteld is in de taal van de rechtspleging en niet vergezeld is van een vertaling. Wat betreft

de bijgebrachte “dreigbrief”, waarvan verzoekende partij zowel een kopie als een origineel bijbrengt, en

de “Beëdigde verklaring van de vader van A. S.”, dient te worden vastgesteld dat deze documenten

evenmin gesteld zijn in de taal van de rechtspleging en dat de bijgevoegde vertaling geen voor

eensluidend verklaarde vertaling betreft. In toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit houdende

de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006 neemt de Raad

bij gebreke aan een voor eensluidend verklaarde vertaling naar de taal van de rechtspleging toe deze

stukken niet in overweging.

De Raad is verder van oordeel dat de overige stukken niet van aard zijn de door verzoekende partij

voorgehouden problemen in Afghanistan aan te tonen en de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar

verklaringen in een ander daglicht te stellen.

Uit de neergelegde enveloppes (stukken 1, 5 en 6 van het aangetekend schrijven d.d. 27 maart 2018)

blijkt slechts dat verzoekende partij post heeft ontvangen uit Kabul (Afghanistan) van “Na. (…) s/o F. M.

(…)”, waarvan verzoekende partij stelt dat het de zoon van Na. betreft, en uit Peshawar (Pakistan) van

N. A. S., haar vader. De door verzoekende partij voorgehouden problemen in Afghanistan worden

hiermee op geen enkele wijze aangetoond. Evenmin volstaat het louter gegeven dat haar vader vanuit

Pakistan post verstuurt naar verzoekende partij om aan te tonen dat ook haar familie gevlucht is uit

Afghanistan en thans verblijft in een vluchtelingenkamp in Pakistan. Dit geldt des te meer nu, aangezien

haar vader blijkbaar in staat is om vanuit Pakistan documenten aan verzoekende partij over te maken,

verwacht mag worden dat verzoekende partij concretere bewijsstukken zou kunnen bijbrengen van het

verblijf van haar familie in een vluchtelingenkamp in Pakistan, quod non.

Omtrent het bericht d.d. 26 maart 2018 van de (toenmalige) voogd van verzoekende partij aan de dienst

Tracing, waarin verzocht wordt de tracing stop te zetten aangezien verzoekende partij en haar broer S.
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hun ouders hebben teruggevonden, die thans in een vluchtelingenkamp in Peshawar (Pakistan) zouden

verblijven, en hun broer N. vermoord is door de Taliban, bemerkt de Raad dat uit niets blijkt dat de

voogd zich dienaangaande op meer baseert dan op de loutere verklaringen van verzoekende partij (en

haar broer S.). Dit bericht is dan ook niet van aard om de door verzoekende partij voorgehouden

problemen en haar bewering dat haar ouders thans verblijven in een vluchtelingenkamp in Pakistan aan

te tonen.

2.2.16. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landeninformatie

(administratief dossier, stuk 15), en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal d.d. 20 november 2017 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om

internationale bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit

met de hulp van een tolk Dari en bijgestaan door haar advocaat en haar voogd. De commissaris-

generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij op een objectieve en

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus

werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.17. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.18. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.”

Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat ook verzoekende partij bij het persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal van 20 november 2017 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen

te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Dari en bijgestaan

door haar advocaat en voogd.

Derhalve kan ook ten aanzien van verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend negentien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


