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nr. 222 814 van 18 juni 2019

in de zaken RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten H. BOURRY. en

D. VANDENBROUCKE

Steenakker 28

8940 WERVIK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

27 maart 2018 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 28 februari 2018.

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 5 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker in de zaak nr. 218 587 en zijn advocaat P. MAERTENS loco

advocaat D. VANDENBROUCKE, van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat

B. VANDENBROUCKE verschijnt voor verzoekers in de zaken 218 584 en 218 589, en van attaché

L. VANDERVOORT, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaken

1.1. Verzoeker in de zaak nr. X (hierna: tweede verzoeker), die verklaart van Afghaanse nationaliteit te

zijn, komt volgens zijn verklaringen op 2 april 2017 België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 4 april 2017 om internationale bescherming. Op 28 februari 2018 beslist de commissaris-

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

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

beslissing, die op dezelfde dag aan tweede verzoeker aangetekend wordt verzonden. Deze beslissing

luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in het dorp Guzar Amir Mohammad

in het district Khanabad van de provincie Kunduz. Toen u een jaar of anderhalf jaar oud was verhuisde u

met uw familie naar de hoofdstad Kaboel waar u de rest van uw leven in Karta Naw (8ste district)

woonde.

U hield samen met uw oudere broer A. M. (...) en uw jongere broer K. M. (...) een sportwinkel open, in

Shar-e Naw in Kaboel. Jullie zouden regelmatig sportartikelen hebben geleverd aan buitenlandse

organisaties. Dit trok de aandacht van de taliban en uw broer A. M. (...) werd onderweg van Jalalabad

naar Kaboel ontvoerd. De taliban nam contact op met uw vader en eiste dat er video opnames gemaakt

zouden worden tijdens een volgende levering aan een buitenlandse organisatie of dat er op dat moment

een à twee talibs mee zouden gaan. Uw vader vroeg enkele dagen bedenktijd en besliste dat u, uw

broer K. M. (...) en uw neef E. M. (...) – de zoon van uw oudere broer A. M. (...) – het land moesten

verlaten.

Op 13 mizan 1395 (4 oktober 2016) verlieten jullie het land. Via Iran, Turkije, Griekenland en Frankrijk

reisden jullie naar België waar jullie op 4 april 2017 asiel aan vroegen.

Terwijl jullie in België verbleven werd jullie neef, W. (...), door de Taliban vermoord omwille van jullie.

Bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan vreest u de taliban.

Ter staving van uw identiteit, reisweg en asielrelaas legt u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ) volgende documenten neer: drie bankkaarten van AIB (Afghanistan International Bank) (kopie); vijf

foto’s (kopie); uw rijbewijs (kopie); uw taskara (kopie); een pagina van uw paspoort (kopie); twee

documenten betreffende een financiële transactie van Ningbo, China, naar Kabul, Afghanistan (kopie);

een badge van uw zaak, United Sports. Bij het CGVS legde u volgende documenten neer: twee federale

handelsvergunningen (origineel); een gemeentelijke handelsvergunning (origineel); twee cheques van

AIB (origineel); twee bankkaarten van AIB (origineel); twee kredietkaarten van AIB (origineel); een

bankkaart van Kabulbank (origineel); een bankkaart van Azizi Bank (origineel); een kredietkaart van

Azizi Bank (origineel ); een badge van uw zaak, United Sports (origineel); een visitekaartje van uw zaak,

Life Sports (origineel); het legerboekje van uw vader (origineel); een bijlage met de

verkoopsvoorwaarden van een contract met de organisatie ‘Save the Children’ (origineel); een

bestelbon (origineel); een rijbewijs van de staat Florida (USA) op naam van S. (...) (kopie); een foto van

uw medewerkers M. (...) en S. (...) (kopie); een document van Maiwandbank (kopie); vijf foto’s van u in

uw winkel in Kaboel (kopie); een foto van u in China (kopie); een wapenvergunning en de aanvraag

hiertoe (kopie); de taskara van uw broer K. M. (...) (kopie); twee foto’s en een persartikel betreffende de

moord op uw neef W. (...) (kopie); een kennisgeving van beslissing door het CGVS betreffende de

asielaanvraag van uw medewerker T. S. (...) (kopie); uw taskara (kopie); en het paspoort van uw broer

K. M. (...) (kopie).

B. Motivering

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet u niet kan worden

toegekend.

Er wordt geen geloof gehecht aan uw bewering als zou u via uw bedrijven Life Sports en United Sports,

gevestigd in Kaboel, goederen hebben geleverd aan buitenlandse organisaties in Afghanistan. Uw

verklaringen hierover kunnen geenszins overtuigen.

U stelt sportartikelen te hebben geleverd aan buitenlandse organisaties en somt spontaan een aantal

van deze organisaties op. U hebt het onder meer over het World Food Program, de World Bank,

UNAMA, UNHCR, de Amerikaanse ambassade en het Belgische consulaat in Kaboel (DVZ – Vragenlijst

CGVS punt 5; CGVS p. 9). Wanneer u later in het interview meer informatie wordt gevraagd over uw

winkel hebt u het opnieuw over buitenlandse organisaties: “80% van de goederen werd verkocht aan

buitenlanders. Maar ook Afghanen kochten bij ons.” (CGVS p. 16).

U slaagt er echter op geen enkel moment in om concreet over uw professionele contacten met deze

buitenlandse organisaties te vertellen. Gevraagd naar wat u precies bedoelt met buitenlanders somt u
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louter opnieuw op: “World Food Program; World Bank; Red Cross; het Belgisch consulaat ook.” (CGVS

p. 16). U stelt dat er ook nog een aantal kleinere organisaties waren maar dat u niet alle namen kent.

Gevraagd naar uw contactpersoon bij de World Bank stelt u dat het uw buurman N. (...) was maar zijn

functie bij de World Bank kent u niet. De naam van uw contactpersoon bij de Belgische ambassade bent

u vergeten. U blijkt er ook nooit te zijn geweest (CGVS p. 16).

Bovendien blijken de professionele contacten waar u vaagweg over vertelt te dateren van jaren geleden.

Het World Food Program kocht vijf jaar geleden eenmalig een aantal zaken aan (CGVS p. 16); wanneer

u voor het laatst contact had met UNHCR herinnert u zich niet (CGVS p. 17). Gevraagd naar uw laatste,

recente, contact met een buitenlandse organisatie stelt u dat het Cricket Board van Kaboel een grote

aankoop deed (CGVS p. 17-18). Dit is echter geen buitenlandse maar een Afghaanse organisatie, zoals

blijkt uit hun website http://cricket.af/.

Opnieuw aangemaand concreet te vertellen over uw professionele activiteiten in de laatste maanden

voor uw vertrek slaagt u er niet in om ook maar enig concreet contact met een buitenlandse organisatie

te beschrijven. U stelt: “De laatste twee maanden hadden we een gewone winkelroutine. Afghanen

kwamen zaken kopen voor hun fitnesswinkels. De laatste aankoop die ik me herinnerde was de Cricket

Board die een mat kwam kopen voor hun gymnasium. (…) Ik herinner me niets anders. (…) Er zijn veel

dingen, zoals ik zei. Maar die namen, wat ik deed voor die organisaties, welke personen ik ontmoette,

dat weet ik nu niet meer. Het was niet een of twee klanten, maar altijd nieuwe organisaties die zaken

van ons kochten.” (CGVS p. 20). Erop gewezen dat u uw asielaanvraag baseert op uw contact met

buitenlandse organisaties en het dus belangrijk is dat u hierover concrete informatie aanbrengt zegt u:

“Buitenlandse organisaties kochten zaken van ons. Daarom werden we geviseerd door de taliban.”

(CGVS p. 20). Gevraagd wie er precies zaken kocht antwoordt u: “Ik herinner me dat cricket team, maar

dat is alles.” (CGVS p. 20).

Het hoeft weinig betoog dat bovenstaande verklaringen niet overtuigen. Indien u werkelijk professionele

contacten had met buitenlandse organisatie en hierom werd geviseerd door de taliban kan worden

verwacht dat u hierover spontaan, concreet en gedetailleerd kunt vertellen. Dit is duidelijk niet het geval,

wat de geloofwaardigheid van uw verklaringen sterk ondermijnt.

Uw broer, K. M. (...), slaagt er evenmin in om hierover afdoende verklaringen af te leggen. Gevraagd

naar de winkel stelt hij: “We hadden Afghaanse klanten en ook Europeanen en andere buitenlanders. Ze

kopen zaken voor hun organisaties, guesthouses en ambassades. Ook de Wereldbank en WFP.”

(CGVS 17/12553, p. 5). Doorgevraagd stelt hij: “Dit waren de klanten die we hadden. Er waren blonde

Amerikanen en ook Afrikanen. (…) Neen, ik ken hun namen niet. (…) Neen, maar er kwamen zwarte

mensen. Ik weet niet uit welk land.” (CGVS 17/12553, p. 5). Aangespoord in detail te vertellen over een

concrete verkoop aan een bepaalde organisatie die hij zich herinnert komt hij aanvankelijk niet verder

dan: “Ik kan u vertellen welke zaken ze kochten, dat kan ik.” (CGVS 17/12553, p. 5). Opnieuw

aangespoord concreet te vertellen haalt ook hij de aankoop door het Cricket Board aan (CGVS

17/12553, p. 5). Gevraagd of hij zich nog iets anders herinnert stelt hij: “Ik herinner me kleine zaken die

(we) verkochten. Een fiets bijvoorbeeld. Of een loopband.” (CGVS 17/12553, p. 6). Gevraagd aan wie

dat werd verkocht antwoordt hij: “Aan iedereen die er komt. Europeanen en andere buitenlanders.”

(CGVS 17/12553, p. 6). Hij blijft vaag en oppervlakkig. Eens te meer aangemaand om concreet te

vertellen stelt hij: “Dat herinner ik me niet. Wat we allemaal aan wie verkochten. Een buitenlander kocht

bijvoorbeeld een fiets of een loopband. Wat ik me herinner is een grote deal met de cricket board zes

maanden voor ons vertrek.” (CGVS 17/12553, p. 6). Hiernaar gevraagd geeft hij toe dat de Cricket

Board geen buitenlandse maar een Afghaanse organisatie is. Opnieuw gevraagd naar buitenlandse

organisatie sluit hij af met: “Daar herinner ik me niets over.” (CGVS 17/12553, p. 6).

Het hoeft weinig betoog dat deze verklaringen evenmin kunnen overtuigen. Indien uw familie werkelijk

professionele contacten had met buitenlandse organisatie en hierom werd geviseerd door de taliban kan

worden verwacht dat ook uw broer hierover spontaan, concreet en gedetailleerd kan vertellen. Eens te

meer gezien jullie beiden aangeven dat hij verantwoordelijk was voor de winkel in uw afwezigheid

(CGVS p. 15; CGVS 17/12553, p. 5). Dit is duidelijk niet het geval, wat de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen sterk ondermijnt.

Hoewel u veel documenten neerlegt betreffende uw professionele activiteiten dienen twee belangrijke

kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste legt u nagenoeg geen enkel document neer dat enig

contact met internationale organisaties aantoont. U legt een bestelbon (document 13, toegevoegd aan

administratief dossier) neer van de aankoop van een loopband op 01/02/2016 maar u weet niet eens
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welke organisatie deze aankoop deed (CGVS p. 11). De aankoopbon is nochtans afgestempeld door

CONCERN, een internationale NGO met een antenne in Afghanistan (https://www.concern.net/where-

we-work/asia/afghanistan). Het is opvallend dat u de inhoud van uw eigen documenten niet schijnt te

kennen. U legt een document neer dat is afgestempeld door de internationale NGO ‘Save the Children’,

maar dit blijkt enkel een bijlage met verkoopsvoorwaarden te zijn. Het eigenlijke contract legt u niet neer.

Verder legt u geen enkel bewijs neer betreffende uw vermeende contact met buitenlandse organisaties

in Afghanistan. Het hoeft weinig betoog dat dit geenszins kan overtuigen. Indien u werkelijk

professionele contacten onderhield met buitenlandse organisatie, in die mate dat u omwille hiervan

geviseerd werd door de taliban, kan worden verwacht dat u hierover de nodige documenten kunt

neerleggen.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat nagenoeg alle documenten die u neerlegt dateren van de

periode 2011-2014, terwijl u verklaart te zijn vertrokken op 18 september 2016 (CGVS p. 18). U geeft

hiervoor geen afdoende verklaring. Geconfronteerd met het feit dat de bankkaarten van AIB die u

neerlegt (document 4, toegevoegd aan administratief dossier) in respectievelijk 2012 en 2014 vervallen

zijn stelt u dat die vervaldatum er niet toe doet, gezien er nog steeds geld op de rekening staat. De bank

zou hier geen probleem mee maken (CGVS p. 18). De twee Maestrokaarten die u neerlegt (document

5) zijn vervallen in 2013. Erop gewezen dat een Maestro kaart niet langer kan worden gebruikt als de

vervaldatum is overschreden stelt u dat u die kaarten niet gebruikte (CGSV p. 18-19). U wijst erop dat

uw persoonlijke MasterCard (document 8, toegevoegd aan administratief dossier) geldig is tot 2020, wat

inderdaad klopt. Dit is echter geen verschoning voor het feit dat al uw professionele bankkaarten al jaren

niet meer geldig zijn. De badge van United Sports (document 9, toegevoegd aan administratief dossier)

– waarmee u zich naar eigen zeggen legitimeerde wanneer u naar buitenlandse organisaties ging

(CGSV p. 11) – heeft als vervaldatum 30/12/2012. Hiermee geconfronteerd zegt u opnieuw dat dat er

niet toe deed, dat dat in het begin nodig was, maar later niet meer. Erop gewezen dat het moeilijk te

geloven is dat u zich in de specifieke Afghaanse veiligheidscontext bij buitenlandse organisaties zou

legitimeren met een vervallen badge geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 18). Verder legt u

nagenoeg geen enkel document neer betreffende uw recente professionele activiteiten. De twee

federale handelsvergunningen (document 1) dateren van 2004 en 2006; de gemeentelijke

handelsvergunning (document 2) dateert van 2015; de twee cheques (document 3) zijn niet gedateerd;

de bankkaart van Kabulbank en van Azizi bank (document 6 en 7) zijn niet gedateerd; het visitekaartje

van Life Sports (document 11) is niet gedateerd; het (onvolledige, zie infra) contract met Save the

Children (document 12) is niet gedateerd; het document van Maiwandbank (document 16) dateert van

2013; de foto’s (document 17 en 18) zijn niet gedateerd.

U verklaart de afwezigheid van recente documenten door te stellen dat de winkel vernield werd door een

zelfmoordaanslag nabij de Duitse ambassade (CGVS p. 19). Ook uw broer vermeldt deze aanslag

(CGVS 17/12553, p. 9). Het is echter opvallend dat jullie beiden deze aanslag – toch wel belangrijk in

het kader van uw asielrelaas – pas vermelden wanneer gevraagd wordt naar het ontbreken van recente

documenten. Bovendien kan uw broer bijzonder weinig details geven over deze aanslag (CGVS

17/12553, p. 11). Uw neef E. M. (...) ((…); CGVS 17/12513) voegt na jullie interviews via mail nog een

aantal foto’s toe aan zijn dossier (dossier 17/12513, document 3) waarop een aantal ruimtes met

fitnesstoestellen te zien zijn die deels vernield zijn en bedekt onder stof en puin. Deze foto’s vormen

echter geen afdoende verklaring voor het ontbreken van recente documenten. Immers, hiernaar

gevraagd kunt u niet uitleggen hoe het komt dat u wel oude documenten kunt voorleggen maar geen

recente (CGVS p. 19). Bovendien is op de foto’s geenszins een totale vernieling te zien. Er zijn

weliswaar gebroken ramen en er ligt overal stof en puin, maar er kan niet worden gesproken van een

vernieling die alle documenten zou hebben vernietigd. In die zin vormen deze foto’s dus geenszins een

verklaring voor de totale afwezigheid van recente documenten betreffende uw winkel. Verder vormen

deze foto’s evenmin een verklaring voor het feit dat u verklaarde gewoon te functioneren met vervallen

bankaarten, kredietkaarten en badges (zie infra).

Gezien geen geloof wordt gehecht aan uw professionele contacten met buitenlandse organisaties kan

evenmin geloof worden gehecht aan uw problemen met de taliban als gevolg hiervan. Ook uw

verklaringen betreffende deze problemen kunnen echter niet overtuigen.

Vooreerst dient te worden gewezen op twee belangrijke tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en

die van uw broer, K. M. (...). Waar hij verklaart dat u voor de ontvoering van uw broer, A. M. (...), al

verschillende dreigtelefoons kreeg (CGVS 17/12553, p. 8) vermeldt u daar in het geheel niets over, noch

bij de DVZ, noch bij het CGVS. Hiermee geconfronteerd blijft uw broer tot twee maal toe bij zijn

verklaringen (CGVS 17/12553, p. 10). Verder verklaart u dat de taliban na de ontvoering van uw broer,
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A. M. (...), telefonisch contact op nam met uw vader (CGVS p. 14; p. 21). Uw broer daarentegen stelt dat

ze u opbelden (CGVS p. 8). Hiermee geconfronteerd blijft hij opnieuw bij zijn verklaringen (CGVS p. 10).

Deze twee tegenstrijdigheden raken de kern van uw asielrelaas. Indien u werkelijk dreigtelefoons

ontving kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u hier iets over vermeldt in het kader van uw

asielaanvraag. Ook kan worden verwacht dat u en uw broer eenduidige verklaringen afleggen over wie

door de taliban werd gecontacteerd na de ontvoering van A. M. (...). Dergelijke tegenstrijdigheden

ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder wordt ook gewezen op een interne tegenstrijdigheid in uw verklaringen bij het CGVS. Wanneer

wordt gevraagd hoe het komt dat uw familie momenteel geen problemen heeft in Kaboel stelt u dat ze

zijn verhuisd en dat men misschien geen weet heeft van hun nieuwe adres. U stelt dat de taliban na hun

verhuis niet meer persoonlijk langs kwam maar enkel telefonisch contact opnam (CGVS p. 22). Dit is

opvallend gezien u eerder in het gehoor verklaarde dat de taliban nog twee keer in persoon naar uw

vader kwam (p. 21-22). Hiermee geconfronteerd geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 22-23). Er

kan nochtans van u worden verwacht dat u concreet en gedetailleerd kunt vertellen over de problemen

die uw familie kende na uw vertrek uit Afghanistan.

Verder blijft uw asielrelaas op zich ook zeer vaag en oppervlakkig. De taliban zou jullie het volgende

hebben gezegd: “Als je nog eens levert aan buitelanders moet je hun kantoor filmen of moet je iemand

van ons meenemen.” (CGVS p. 14; p. 21). Hiernaar gevraagd blijkt dat de taliban jullie geen

specifiekere instructies gaf. Ze zouden geen specifieke organisatie voor ogen hebben gehad, noch een

bepaald soort organisatie. Toen ze na een week opnieuw contact opnamen met uw vader zeiden ze

opnieuw hetzelfde: “Dat hij werkte voor de buitenlanders, naar al die kantoren ging. Dat hij moest filmen

of iemand meenemen naar binnen.” (CGVS p. 22). U weet niet wat er precies gefilmd moest worden of

wat de persoon die u mee naar binnen zou nemen dan precies zou doen: “Dat weet ik niet. Dat is het

enige wat ze zeiden. ”The rest is our business”, zeiden ze.” (CGVS p. 22). Het is weinig geloofwaardig

dat u zo’n vage instructies zou krijgen van de taliban en dat u ook niet naar meer details zou hebben

gevraagd. Uw broer K. M. (...) kan evenmin meer details geven over de vraag van de taliban (CGVS

17/12553, p. 6)

Het is ook opmerkelijk dat u niets ondernam om uw oudere broer A. M. (...) vrij te krijgen of zelfs maar

uit te zoeken waar hij zich bevond. Hoewel de taliban zei dat ze hem zouden vrij laten als jullie op hun

eisen in gingen probeerde uw vader op geen enkel moment om met de taliban te onderhandelen over

de vrijlating van zijn oudste zoon (CGVS p. 22). Ook nadien hebben jullie niets ondernomen om uw

broer terug te vinden, jullie hebben heden geen nieuws over hem (CGVS p. 14; p. 21). Ook uit de

verklaringen van uw broer K. M. (...) blijkt dat er na de verdwijning van uw broer A. M. (...) niets werd

ondernomen (CGVS 17/12553, p. 9, p. 10). In de gegeven situatie kan nochtans verwacht worden dat

op zijn minst een poging zou worden ondernomen om uit te zoeken waar uw broer zich bevond en om

hem eventueel vrij te krijgen.

Eenzelfde bedenking wordt gemaakt bij de dood van uw neef, W. (...). Ten eerste kunnen zowel u

(CGVS p. 8-9) als uw broer K. M. (...) (CGVS 17/12553, p. 9) nagenoeg geen details vertellen over deze

gebeurtenis. Behalve een krantenartikel en twee foto’s (document 21) leggen jullie hierover geen enkel

officieel document neer, zoals een overlijdensakte. Bovendien verklaarde zowel u (CGVS p. 8-9) als uw

broer K. M. (...) (CGVS 17/12553, p. 9) dat ook na de dood van W. (...) geen klacht werd ingediend.

Dergelijke verklaringen kunnen niet overtuigen. Er wordt verwacht dat u in detail kunt vertellen over de

problemen die uw familie nog kende na uw vertrek uit Afghanistan, temeer daar u verklaart dat W. (...)

werd vermoord omwille van uw problemen (CGVS p. 8). Wat de twee foto’s en het persartikel

betreffende de moord op uw neef W. (...) betreft dient te worden opgemerkt dat op basis van deze

documenten op geen enkele manier een link kan worden gelegd met u, uw familie of uw asielrelaas.

Op basis van voorgaande vaststellingen wordt geconcludeerd dat u de door u ingeroepen feiten die aan

de basis van uw vervolgingsvrees zouden liggen, aannemelijk heeft gemaakt. Zij kunnen aldus niet de

basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de criteria van de Vreemdelingenwet.

De overige documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande conclusie niet ombuigen.

Het legerboekje van uw vader (document 10); het rijbewijs van de staat Florida (USA) op naam van

S. (...) (document 14); de foto van uw medewerkers M. (...) en S. (...) (document 15) en de
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wapenvergunning en de aanvraag hiertoe (document 19) ondersteunen op geen enkele manier uw

professionele activiteiten of uw asielrelaas.

Wat betreft de kennisgeving van beslissing door het CGVS betreffende de asielaanvraag van uw

medewerker T. S. (...) (document 22) dient te worden opgemerkt dat elke asielaanvraag individueel

wordt beoordeeld.

Ter staving van uw identiteit legt u louter een kopie van een pagina van uw rijbewijs; een kopie van uw

taskara en een kopie van een pagina van uw paspoort neer (zie documentenmap). De kopieën zijn

echter van zo’n slechte kwaliteit dat ze quasi onleesbaar zijn. Hierbij dient te worden gewezen op uw

tegenstrijdige verklaringen betreffende uw paspoort. Bij de DVZ verklaarde u dat u uw taskara en

paspoort had achtergelaten in Kaboel (DVZ – Verklaring DVZ punt 28) terwijl u bij het CGVS beweert

dat uw taskara en uw paspoort u in de provincie Farah werden afgenomen door de smokkelaar (CGVS

p. 12). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 13).

Dergelijke verklaringen ondermijnen uw geloofwaardigheid en doen vermoeden dat u de ware toedracht

betreffende uw identiteitsdocumenten trachten achter te houden voor het CGVS. Ook uw broer

K. M. (...) legt enkel een kopie van zijn taskara en een kopie van een pagina van zijn paspoort neer (zie

documenten toegevoegd aan administratief dossier) en legde gelijkaardige tegenstrijdige verklaringen

af. Hij zei bij de DVZ dat hij nooit een paspoort had en zijn taskara achterliet in Afghanstan (Verklaring

DVZ (…), punt 28) terwijl hij bij het CGVS beweerde dat beide documenten hem werden afgenomen

door de smokkelaar in de provincie Farah (CGVS 17/12553 p. 7).

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 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 sinds

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. 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 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 laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te

maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld te Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

C. Conclusie

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

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

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

1.2. Verzoeker in de zaak nr. 218 589 (hierna: derde verzoeker), die de broer is van tweede verzoeker

en verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op 2 april 2017 België

binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 4 april 2017 om internationale bescherming. Op
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28 februari 2018 beslist de commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de derde bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan

derde verzoeker aangetekend wordt verzonden. Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en op 12 oktober 1995 geboren te zijn in de hoofdstad

Kaboel waar u uw hele leven in Karta Naw (8ste district) woonde.

U hield samen met uw oudere broers A. M. (...) F. M. (...) een sportwinkel open, in Shar-e Naw in

Kaboel. Jullie zouden regelmatig sportartikelen hebben geleverd aan buitenlandse organisaties. Dit trok

de aandacht van de taliban en uw broer A. M. (...) werd onderweg van Jalalabad naar Kaboel ontvoerd.

De taliban nam contact op met uw familie en eiste dat er video opnames gemaakt zouden worden

tijdens een volgende levering aan een buitenlandse organisatie of dat er op dat moment een à twee

talibs mee zouden gaan. Uw vader vroeg enkele dagen bedenktijd en besliste dat u, uw broer F. M. (...)

en uw neef E. M. (...) – de zoon van uw oudere broer A. M. (...) – het land moesten verlaten.

Via Iran, Turkije, Griekenland en Frankrijk reisden jullie naar België waar jullie op 4 april 2017 asiel aan

vroegen.

Terwijl jullie in België verbleven werd jullie neef, W. (...), door de Taliban vermoord omwille van jullie.

Bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan vreest u de taliban.

Ter staving van uw identiteit, reisweg en asielrelaas legt u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ) volgende documenten neer: uw taskara (kopie); een pagina van uw paspoort (kopie); en een foto

van u in jullie winkel in Kaboel. Bij het CGVS legde uw broer F. M. (...) ter ondersteuning van jullie

beider asielaanvragen volgende documenten neer: twee federale handelsvergunningen (origineel); een

gemeentelijke handelsvergunning (origineel); twee cheques van AIB (origineel); twee bankkaarten van

AIB (origineel); twee kredietkaarten van AIB (origineel); een bankkaart van Kabulbank (origineel); een

bankkaart van Azizi Bank (origineel); een kredietkaart van Azizi Bank (origineel ); een badge van United

Sports (origineel); een visitekaartje van Life Sports (origineel); het legerboekje van uw vader (origineel);

een bijlage met de verkoopsvoorwaarden van een contract met de organisatie ‘Save the Children’

(origineel); een bestelbon (origineel); een rijbewijs van de staat Florida (USA) op naam van S. (...)

(kopie); een foto van uw medewerkers M. (...) en S. (...) (kopie); een document van Maiwandbank

(kopie); vijf foto’s van hem in de winkel in Kaboel (kopie); een foto van hem in China (kopie); een

wapenvergunning en de aanvraag hiertoe (kopie); uw taskara (kopie); twee foto’s en een persartikel

betreffende de moord op uw neef W. (...) (kopie); een kennisgeving van beslissing door het CGVS

betreffende de asielaanvraag van uw medewerker T. S. (...) (kopie); zijn taskara (kopie); en uw paspoort

(kopie).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig gelijk loopt met deze van uw broer,

F. M. (...) en volledig op dezelfde motieven steunt. In het kader van zijn asielaanvraag werd een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming

genomen die luidt als volgt:

(…)

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een vrees voor vervolging in de

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

de definitie van subsidiaire bescherming. De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen.

C. Conclusie
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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.”

1.3. Verzoeker in de zaak nr. 218 584 (hierna: eerste verzoeker), die de zoon is van de broer van

tweede en derde verzoeker en verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn

verklaringen op 2 april 2017 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig

identiteitsdocument en verzoekt op 4 april 2017 om internationale bescherming. Op 28 februari 2018

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

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan eerste

verzoeker aangetekend wordt verzonden. Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en op 25 maart 2001 geboren te zijn in de hoofdstad

Kaboel waar u uw hele leven in de wijk Karta Naw woonde.

Uw vader, A. M. (...), hield samen met zijn jongere broers F. M. (...) en K. M. (...) een sportwinkel open in

Shar-e Naw in Kaboel. Ze zouden regelmatig sportartikelen hebben geleverd aan buitenlandse

organisaties. Dit trok de aandacht van de taliban en uw vader A. M. (...) werd onderweg van Jalalabad

naar Kaboel ontvoerd. De taliban nam contact op met uw familie en eiste dat er video opnames gemaakt

zouden worden tijdens een volgende levering aan een buitenlandse organisatie of dat er op dat moment

een à twee talibs mee zouden gaan. Uw grootvader vroeg enkele dagen bedenktijd en besliste dat u en

uw ooms F. M. (...) en K. M. (...) het land moesten verlaten.

Via Iran, Turkije, Griekenland en Frankrijk reisden jullie naar België waar jullie op 4 april 2017 asiel aan

vroegen.

Terwijl jullie in België verbleven werd jullie neef, W. (...), door de Taliban vermoord omwille van jullie.

Bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan vreest u de taliban.

Ter staving van uw identiteit, reisweg en asielrelaas legt u volgende documenten neer: twee foto’s van

uw vader (kopie); een foto van uw vader op zakenreis in China (kopie); en twee foto’s van uzelf in de

winkel in Kaboel (kopie). Bij het CGVS legde uw oom F. M. (...) ter ondersteuning van jullie beider

asielaanvragen volgende documenten neer: twee federale handelsvergunningen (origineel); een

gemeentelijke handelsvergunning (origineel); twee cheques van AIB (origineel); twee bankkaarten van

AIB (origineel); twee kredietkaarten van AIB (origineel); een bankkaart van Kabulbank (origineel); een

bankkaart van Azizi Bank (origineel); een kredietkaart van Azizi Bank (origineel ); een badge van United

Sports (origineel); een visitekaartje van Life Sports (origineel); het legerboekje van uw vader (origineel);

een bijlage met de verkoopsvoorwaarden van een contract met de organisatie ‘Save the Children’

(origineel); een bestelbon (origineel); een rijbewijs van de staat Florida (USA) op naam van S. (...)

(kopie); een foto van uw medewerkers M. (...) en S. (...) (kopie); een document van Maiwandbank

(kopie); vijf foto’s van hem in de winkel in Kaboel (kopie); een foto van hem in China (kopie); een

wapenvergunning en de aanvraag hiertoe (kopie); de taskara van uw oom K. M. (...) (kopie); twee foto’s

en een persartikel betreffende de moord op uw neef W. (...) (kopie); een kennisgeving van beslissing

door het CGVS betreffende de asielaanvraag van uw medewerker T. S. (...) (kopie); zijn taskara (kopie);

en het paspoort van uw oom K. M. (...) (kopie).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig gelijk loopt met deze van uw ooms,

F. M. (...) en K. M. (...) en volledig op dezelfde motieven steunt. In het kader van hun asielaanvraag

werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

bescherming genomen die luidt als volgt:

(…)

Bijkomend dient te worden opgemerkt dat u zelf weinig concrete informatie betreffende de problemen

van uw familie kunt aanbrengen (CGVS p. 5-6). Wanneer men u op het einde van het interview op vraag

van uw advocaat enkele concrete vragen stelt betreffende de internationale organisaties waarmee uw
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vader en uw ooms zouden hebben samengewerkt blijkt dat u hierover nagenoeg niets weet (CGVS p. 7-

8). Dit wordt ook geenszins van u verwacht, gezien uw jonge leeftijd en het feit dat u niet in de winkel

werkte, in tegenstelling tot uw beide ooms. Hiermee wordt er louter op gewezen dat u op vraag van uw

advocaat door het CGVS de kans werd geboden om concreet in te gaan op de problemen die uw familie

kreeg naar aanleiding van professionele contacten met buitenlandse organisaties.

U stelt geen andere problemen te hebben gekend dan deze aangehaald door uw ooms (CGVS p. 6).

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een vrees voor vervolging in de

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

de definitie van subsidiaire bescherming. De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen.

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 rechtspleging

Eerste verzoeker, wiens beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gekend

is onder het rolnummer RvV 218 584, is de zoon van de broer van tweede en derde verzoeker. De

beroepen van tweede en derde verzoeker zijn bij de Raad respectievelijk gekend onder de rolnummers

RvV 218 587 en RvV 218 589. Verzoekers beroepen zich op dezelfde asielmotieven en de bestreden

beslissingen die ten aanzien van hen werden genomen zijn gebaseerd op dezelfde weigeringsmotieven.

In de eerste en de derde bestreden beslissing wordt immers verwezen naar en geciteerd uit de tweede

bestreden beslissing. In hun respectieve verzoekschriften vechten verzoekers op identieke wijze (delen

van) de inhoud van de voormelde beslissingen aan. Gelet op het voorgaande dienen de drie zaken,

omwille van hun onderlinge verknochtheid, te worden samengevoegd.

3. Over de gegrondheid van de beroepen

3.1. De verzoekschriften

3.1.1. Het verzoekschrift van tweede verzoeker (zaak RvV 218 587 / IV)

In wat zich aandient als een enig middel voert tweede verzoeker de schending aan van artikel 1, A (2)

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van

het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“1. Vooraf

Verzoeker wenst door de Raad voor Vreemdelingenbetwisting gehoord te worden. Verzoeker wenst

tijdens dit verhoor onduidelijkheden die naar aanleiding van de vorige verhoren zouden gerezen zijn,

recht te zetten. Verzoeker heeft de indruk dat hij misbegrepen is geworden door de beide instanties naar

aanleiding van de door hem afgelegde verklaringen.
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2. Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de vaststelling van het Commissariaat Generaal dat hij

niet voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve

van 28 juli 1951) en hij niet als Vluchteling kan worden erkend en hem evenmin de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend.

3. De beslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

dd. 28.02.2018 is in strijd met de art. 2 en 3 van Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen. Aan de motiveringsplicht die door deze wet wordt opgelegd is

niet op een voldoende wijze voldaan. Tevens schendt de beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. De

Wet van 29 juli 1991 heeft tot doelstelling de betrokkene een zodanig inzicht te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te weren met de middelen die het recht hem of

haar verschaft.

Het moge duidelijk zijn dat het Commissariaat – Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

geenszins Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geenszins inzicht in haar motieven

verschaft en geenszins haar beslissing heeft afgetoetst aan de criteria van de Conventie van Geneve.

Minstens is er sprake van de schending van de materiële motiveringsplicht. Overeenkomstig het

beginsel van de materiële motiveringsplicht moeten er voor elke administratieve beslissing rechtens

aanvaardbare motieven bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijke

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Dit

is in casu geenszins het geval.

4. Verzoeker wijst er vooreerst op dat de verklaringen van de kandidaat-vluchtelingen een voldoende

bewijs kunnen zijn van hun 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. De kandidaat-

vluchteling moet een poging ondernemen het relaas te staven. 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. Verzoeker meent dan ook dat hij hieraan ruimschoots

heel voldaan. Uit het administratief dossier en meer bepaald uit de diverse verhoorverslagen blijkt dat

verzoeker met betrekking tot de door hem aangehaalde feiten steeds eenduidige en coherente

verklaringen heeft afgelegd.

5. Verzoeker volhardt dat hij steeds de waarheid heeft verteld.

Verzoeker verwijst terzake naar de vaste rechtspraak in het kader van het afleggen van bedrieglijke

verklaringen.

Het verzwijgen van een deel van het relaas, zelfs bedrieglijke verklaringen, volstaan op zich niet om

iemand het statuut als vluchteling te weigeren.

Verzoeker verwijst in deze naar het arrest nr. 61.417 van 13 mei 2011:

(…)

Met betrekking tot deze vraag mbt de feitenvaststelling, ook al is het duidelijk dat het frauduleus of

leugenachtig karakter van verklaringen terecht als gevolg kan hebben dat de verwerende partij de

goede trouw van een asielzoeker in twijfel trekt, herhaalt de Raad haar constante rechtspraak volgens

dewelke deze omstandigheid de asielinstanties er niet van ontslaat zich in fine de vraag te stellen naar

het bestaan, voor de asielzoeker, van een vrees tot vervolging of een reëel risico ernstige schade te

ondergaan, die voldoende zouden kunnen aangetoond, ondanks deze twijfel, op grond van zekere

elementen in de zaak (eigen vertaling)

Tevens verwijst verzoeker naar § 198 en §199 Handbook on Procedures and Criteria for Determining

Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

A person who, because of his experiences, was in fear of the authorities in his own country may still feel

apprehensive vis-à-vis any authority. He may therefore be afraid to speak freely and give a full and

accurate account of his case.

While an initial interview should normally suffice to bring an applicant's story to light, it may be necessary

for the examiner to clarify any apparent inconsistencies and to resolve any contradictions in a further

interview, and to find an explanation for any misrepresentation or concealment of material facts. Untrue
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statements by themselves are not a reason for refusal of refugee status and it is the examiner's

responsibility to evaluate such statements in the light of all the circumstances of the case.

6. De authenticiteit van de door verzoeker voorgelegde documenten wordt door verwerende partij in

twijfel getrokken. Dat verzoeker de inhoud van deze stukken niet in detail kende, kan hem niet verweten

worden

Verwerende partij heeft de documenten niet op een correcte manier op haar authenticiteit gecontroleerd.

Er is geen enkel aanwijzen dat dit werd voorgelegd aan specialisten. Verzoeker verwijst naar een arrest

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake M.A. uit Iran tegen Zwitserland,

d.d. 18 nov 2014, zaaknr 52589/13:

The one and only party to challenge the authenticity of the summons was the Swiss Government in their

observations before this Court, in which they called into question the authenticity of the summons with

the generalised allegation that documents of such kind could be purchased in Iran. The Government did

not provide any reasons as to why they believed that the summons in question was falsified, however,

alleging merely that the applicant’s story was not credible. As noted above, the Court does not share the

view that the discrepancies in the applicant’s accounts were of such a serious nature that they could

allow the documents submitted by the applicant to be ignored, but considers that they could to a

considerable degree in fact be dispelled by the applicant’s further explanations. Consequently, as there

is no indication that the Government tried to verify the authenticity of the summons through specialists or

with the help of the Swiss embassy in Teheran, the Government did not challenge the authenticity of the

documents in a proper manner. The Court is therefore of the view that the summons of 10 May 2011

cannot reasonably be disregarded. The summons matches the applicant’s account of the events of

10 May 2011 in Iran and therefore adds to the plausibility of his story.

Tevens wordt op die manier geen rekening gehouden met de zwakke positie waarin een asielzoeker

zich bevindt:

Furthermore, the Court does not agree with the Swiss Government that, merely because some of the

documents were copies and on the ground of a generalised allegation that such documents could

theoretically have been bought in Iran, the question of whether or not the applicant was able to prove

that he would face treatment contrary to Article 3 of the Convention could be decided solely on the basis

of the accounts he gave during the two interviews, without having regard to the documents submitted in

support. This approach disregards the particular situation of asylum seekers and their special difficulties

in providing full proof of the persecution in their home countries. The veracity of the applicant’s story

must therefore also be assessed in the context of the documents submitted. (Arrest van het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens inzake M.A. uit Iran tegen Zwitserland, d.d. 18 nov 2014, zaaknr

52589/13)

7. Verzoeker kan niet aanvaarden dat er geen geloof kan worden gehecht aan de professionele

contacten met buitenlandse organisaties. Verwerende partij heeft zelf vastgesteld dat verzoekers een

aankoopbon hebben voorgelegd die was afgestempeld door CONCERN, een internationale NGO. Ook

was er een document die was afgestempeld door de NGO Save the Children. Verwerende partij is dan

ook geenszins geloofwaardig als zij deze contacten in vraag stelt.

Verzoeker heeft de nodige inspanningen geleverd om documenten voor te leggen. Er kan toch niet van

verzoeker verwacht worden dat hij zijn ganse boekhouding voorlegt, nu hij enerzijds genoodzaakt was

zijn land te ontvluchten en anderzijds zijn winkel vernield werd door een zelfmoordaanslag bij de Duitse

ambassade. Ook hiervan werden door verzoeker foto’s voorgelegd.

De argumentatie van verwerende partij dat de vernieling van de shop geen bewijs is voor het niet

voorleggen van documenten, is ronduit belachelijk.

Het zal de Raad niet ontgaan dat een medewerker van verzoeker omwille van dezelfde problematiek

WEL werd erkend als vluchteling. Verwerende partij verschuilt zich hier maar al te makkelijk achter de

individuele beoordeling van iedere asielaanvraag. Deze motivering is in deze tegenstijdig, gezien zij

vooreerst de aanvraag van verzoeker en zijn familieleden gezamenlijk behandeld. Anderzijds is het

nogal tegenstrijdig dat een medewerker van dezelfde shop met dezelfde vrees voor vervolging, wel

erkend wordt als vluchteling terwijl de uitbaters van deze shop geen statuut worden toegekend.

Begrijpen wie begrijpen kan!
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8. Verzoeker wijst erop dat hij alles heeft verteld wat hij wist. Meer kan hij niet vertellen. Verzoeker wijst

erop zo er sprake zou zijn van tegenstrijdigheden, deze tegenstrijdigheden pas gevonden kunnen

worden na een minutieus vergelijken van beide verklaringen. Deze kleine tegenstrijdigheden zullen niet

zwaarwichtig genoeg zijn om daaruit af te leiden dat het relaas van verzoeker weinig aannemelijk zou

zijn. Verzoeker wijst er tevens op dat in zoverre er sprake is van incoherenties, quod non, deze

incoherenties geenszins de kern van zijn asielrelaas raken. Zij verhinderen helemaal niet om aan dit

relaas geloof te hechten

9. Verzoeker is de mening toegedaan, dat hij in weerwil tot de beslissing van het Commissaris–

Generaal wel in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut. Verzoeker is dan ook de mening

toegedaan dat er in casu sprake is van schending van artikel 1, A (2), van de Conventie van Genève en

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van artikel 48/4 van de voormelde wet

van 15 december 1980.

Artikel 1, A, §2 van het Vluchtelingenverdrag van 1951 bepaalt dat een vluchteling een persoon is die:

‘(...) Uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of (...) niet wil inroepen (...)

Verzoeker vraagt dan ook met aandrang rekening te houden met zijn profiel. Er kan niet ontkend worden

dat verzoeker een risicoprofiel heeft.

Verzoeker wordt geassocieerd met buitenlandse organisaties. Verzoeker legt in het kader van zijn

procedure hieromtrent duidelijke stukken voor. Deze stukken tonen onomstotelijk aan dat verzoeker

weldegelijk gelinkt kan worden aan de door de taliban ongewenste buitenlandse aanwezigheid.

Verzoeker verwijst tevens naar de beleidsnota van het CGVS:

Hieronder wordt een niet-limitatief overzicht gegeven van de risicogroepen in Afghanistan, waarbij de

aandacht uit gaat naar de risicoprofielen waar het CGVS in haar dagelijkse werking voornamelijk mee in

aanraking komt.

• personen die rechtstreeks werkzaam waren voor (of samenwerken met) de Internationale

strijdkrachten;

• mensenrechtenactivisten

• ngo-medewerkers;

• personen die opkomen voor de rechten van de vrouw;

• vrouwen die een publieke, openbare functie of rol bekleden;

• alleenstaande vrouwen en minderjarigen;

• personen die vervolging riskeren omwille van hun seksuele geaardheid;

• religieuze minderheden, zoals christenen, bahai, hindoes en sikhs;

• personen die beschuldigd worden van spionage voor de Afghaanse overheid;

• personen die geassocieerd worden met de buitenlandse aanwezigheid in het land;

• personen die activiteiten hebben die niet binnen de geloofsovertuiging van extremistische

groeperingen passen;

• personen die eergerelateerd geweld vrezen;

• journalisten of personen werkzaam in de media;

• mannen die gedwongen rekrutering vrezen;

• … .

http://www.cgvs.be/sites/default/files/beleidsnotas/com_website_beleidsnota_afghanistan_20150602.pdf

10. Verzoeker is de mening toegedaan dat hem minstens het voordeel van de twijfel dient te worden

toegekend.

De Europese kwalificatie richtlijn bepaalt in z’n artikel art. 4, 5:

“(…)”

Welnu, verzoeker legde thans coherente verklaringen af, die niet in tegenstelling zijn met gekende

feiten. Indien er nog enige twijfel zou bestaan over bepaalde verklaringen, is verzoeker van oordeel dat

er in ieder geval genoeg elementen zijn die wijzen op de gegrondheid van de vrees, om te

rechtvaardigen dat het voordeel van de twijfel hem zou profiteren.
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11. Verzoeker wijst erop dat hij in ondergeschikte orde meent aanspraak te kunnen maken op de

subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is het geval indien er "zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land

van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef,

terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat

land kan of, wegens dat risico, wil stellen"

De subsidiaire bescherming is onderverdeeld in 3 subgronden die elk een aparte categorie uitmaken

met telkens een eigen interpretatie. Er is sprake van ernstige schade indien de persoon:

a) Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie

b) Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

c) Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt

te ondergaan

Verzoeker wijst erop dat – in tegenstelling tot de beweringen van de verwerende partij – er geen intern

er geen intern vluchtalternatief is.

Volgens UNCHR kan er geen sprake zijn van intern vluchtalternatief in regio’s onder de controle van

anti-regeringsgroeperingen of in regio’s waar het conflict actief is. Bovendien moet een intern

vluchtalternatief redelijk zijn. Om dit laatste te bepalen, moeten de asielinstanties nagaan of de

asielzoeker daar een normaal leven kan leiden. De asielinstanties moeten hiervoor rekening houden

met de persoonlijke situatie en het profiel van de asielzoeker, zoals leeftijd, geslacht, gezondheid,

familiebanden en etnische of culturele banden. Hiermee werd door de verwerende partij afdoende

rekening gehouden worden.

Voor Afghanistan oordeelt UNCHR dat het niet is omdat de asielzoeker familiebanden of etnische en

culturele banden heeft in een bepaald gebied, dat er daar ook een intern vluchtalternatief bestaat.

Asielinstanties moeten namelijk ook nagaan of de familie of etnische groep bereid en in staat is om de

asielzoeker effectief te ondersteunen. Dit werd geenszins afdoende onderzocht.

Verzoeker wenst in te gaan op de subgronden b en c van de subsidiaire bescherming.

Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Verzoeker is van oordeel dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming, vooreerst omdat Kaboul als zeer gevaarlijk dient beschouwd te worden.

Artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG voorziet dat een asielzoeker in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming als er gegronde redenen zijn dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, door ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict.

Arrest nr. C-285/12 van het Hof van Justitie (Aboubacar Diakité tegen CGVS) van 30 januari 2014

preciseert dat de term “binnenlands gewapend conflict” in het kader van subsidiaire bescherming

geïnterpreteerd moet worden volgens zijn gewoonlijke betekenis in alledaagse taal: gewapende

groeperingen die elkaar of militaire troepen van de Staat bevechten. De term “binnenlands gewapend

conflict” moet dus niet geïnterpreteerd worden naar internationaal humanitair recht.

Volgens de Kwalificatierichtlijn kan een binnenlands gewapend conflict enkel leiden tot toekenning van

subsidiaire bescherming als er gegronde redenen bestaan dat de asielzoeker bij terugkeer naar zijn land

van herkomst blootgesteld zou worden aan een reëel risico op een ernstige en individuele bedreiging

van zijn leven. Het Hof meent dat er bij de beoordeling van mogelijke toekenning van subsidiaire

bescherming geen bijkomende voorwaarden gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de intensiteit

van het gewapend conflict, het niveau van organisatie van de gewapende troepen noch de duur van het

conflict.
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Verzoeker is van oordeel dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming, vooreerst omdat de Kaboul als zeer gevaarlijk kan beschouwd worden:

Centraal (Parwan, Wardak, Pansjir, Kapisa, Bamyan, Daikundi, Ghazni, Kaboel) In het eerste kwartaal

van 2014 was er ten opzichte van 2011 en 2013 een stijging te zien van het aantal veiligheidsincidenten

in Kaboel, Ghazni en relatief rustige provincies als Kapisa en Parwan. Ghazni blijft de meest onveilige

provincie in de centrale regio, vergelijkbaar met het niveau van onveiligheid in Kandahar. Onveiligheid in

deze provincie heeft onder andere te maken met de centrale strategische ligging, dichtbij Kaboel. In de

provincie Kapisa is het minst veilige district Taghab. Opstandelingen in districten Tagab en Alah Say

blijven actief ondanks toegenomen controle van de ANSF in delen van deze districten. Opstandelingen

blijven dorpelingen lastigvallen, uitbuiten en uit hun huizen verdijven. Ook komt het voor dat kinderen

worden ontvoerd als dorpelingen de opstandelingen niet kunnen betalen. Ook Parwan laat de afgelopen

jaren een verslechterende veiligheidssituatie zien. Tussen 2010 en 2013 ging het aantal

veiligheidsincidenten door AGE’s omhoog met 37%, waarvan veel geconcentreerd waren in de

Ghorband Valley. Begin januari 2014 had de ANSF, ondersteund door ISAF, een aanval gedaan op

Talibanstrijders in district Ghorband, inclusief aanvallen op het Bagram vliegveld. Doelwit was een aan

het Haqqani-netwerk geliëerde Talibanleider die ook de schaduwgouverneur van Parwan was. Hij werd

ervan verdacht wapens, strijders en zelfmoordenaars naar de provincie te halen en naar Kaboel te

sturen. Gebieden van Parwan blijven onder controle en invloed van de Taliban. Opstandelingen in dit

gebied kunnen zich vrij bewegen waardoor ze burgers kunnen bedreigen en lastig vallen en aanvallen

kunnen voorbereiden en uitvoeren. Evenals eerder voor Badghis gemeld, is in Wardak in het eerste

kwartaal van 2014 een daling van het aantal incidenten te melden, maar blijft het aantal incidenten

relatief hoog. In Wardak is sprake van onbelemmerde toegang van gewapende opstandelingen.

Opstandelingen gebruiken districten in Wardak die onder hun invloed staan om aanvallen op de

hoofdstad uit te voeren. Daykundi, Pansjir en Bamyan zijn de meest rustige provincies, alhoewel ook

hier af en toe incidenten plaatsvinden. De veiligheidssituatie in de provincie Bamyan is sinds de transitie

in 2011 enigszins verslechterd, vooral in twee districten aan de grens met Baghlan, Shibar en Kahmard.

Dit heeft voor een deel te maken met grensoverschrijdende AGE-activiteiten vanuit Baghlan en

Samangan en kan ook deels te maken hebben met de sluiting van twee mijnen in Baghlan, de Kilij en

Eshposhta. Dit laatste heeft gezorgd voor veel werklozen en leidde tot inkomstenverlies voor lokale

milities. Dit vormde een vruchtbare grond voor recrutering door de Taliban en Hezb-i-Islami. De meeste

incidenten in Daykundi vinden plaats in het district Kajran vanwege de activiteiten van AGE’s in de

aangrenzende provincies Helmand en Uruzgan.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2014/09/17/afghanistan.html

Verzoeker verwijst naar het rapport van Amnesty International (Rapport: Forced back to danger asylum-

seekers returned from Europe to Afghanistan):

The conflict gripping Afghanistan is widespread and volatile. Tens of thousands of civilians have been

killed or injured, and a wide range of people are at additional risk of other serious human rights

violations such as persecution or torture. No part of the country can be considered safe.

European countries and the European Union have remained wilfully blind to these dangers, and are

putting tremendous pressure on Afghanistan to accept large numbers of returns. Returns are increasing,

even as dangers in the country have become more severe. To effect these returns, European countries

have arbitrarily called some areas of Afghanistan “safe,” including Kabul, which is currently the most

dangerous part of the country for civilians.

The returns from Europe, happening despite the evidence on the ground in Afghanistan, amount to

refoulement – that is, transfers to a risk of serious human rights violations. At present, given the grave

security and human rights situation across the country, all returns violate the international legal principle

of non-refoulement.

(…)

Between 1 January and 30 June 2017, UNAMA documented 5,243 civilian casualties (1,662 deaths and

3,581 people injured).38 Some of the key trends noted by UNAMA in the first six months of 2017

include:39 In the first half of 2017, the UN agency recorded more civilian deaths and injuries from

suicide and complex attacks than in any previous six month period since the mission began systematic

documentation of civilian casualties in 2009.

The majority of these casualties resulted from Anti-Government Elements using Improvised Explosive

Device tactics in civilian-populated areas – particularly suicide bombs and pressure-plate devices.

19% of all civilian casualties occurred in Kabul city.

Civilian casualties increased in 15 of Afghanistan’s 34 provinces, mainly due to increased attacks by

Anti-Government Elements.

UNAMA also stated that “of extreme concern” was the fact that “suicide and complex attacks caused

1,151 civilian casualties (259 deaths and 892 injured), a 15% increase compared to the first six months
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of 2016.”40 The UNAMA report went on to state that: “Of the 1,048 civilian casualties (219 deaths and

829 injured) documented in Kabul province, 94 per cent resulted from suicide and complex attacks

carried out by Anti-Government Elements in Kabul city.”

(…)

To effect these returns, European countries have arbitrarily called some areas of Afghanistan “safe,”

relying on the idea of an “Internal Flight Alternative” (IFA). In other words, the authorities recognise that

the person’s province of origin is dangerous, but expect them to live elsewhere in the country. For

example, several European countries consider Kabul to be a safe place. However, UNAMA reports that

the province continues to be the site of the highest number of civilian casualties, mainly in Kabul city,

accounting for 19% of all civilian casualties in the entire country.

(…)

Kabul city, eastern Afghanistan, May-August 2017

A bomb attack in Kabul on 31 May 2017 killed more than 150 people and wounded over 300.56 The

suicide truck-bomb explosion, which took place in one of the most securitized areas of the city, severely

damaged several embassies and injured staff from the German, Japanese, and Pakistani embassies, as

well as US citizens working as contractors. The attack precipitated several days of protests, during

which protesters were killed, followed by more deaths after suicide bombers at the funeral ceremony for

the victims killed six people and injured 87 others.57

A suicide bomb in Kabul on 24 July 2017 killed 30 people and injured at least 42 in an attack claimed by

the Taliban.58

The group calling itself the Islamic State claimed responsibility for an attack on a Shia mosque in Kabul

on 25 August 2017. Over 30 people were killed by the three attackers, including two who detonated

themselves.

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/10/ASA1168662017ENGLISH.pdf?x63723

Verzoeker verwijst tevens naar het recent rapport van UNAMA FIRST QUARTER 2017 CIVILIAN

CASUALTY DATA

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/27_april_2017_unama_first_quarter_2017_civilian_casu

alty_data_english.pdf

In the first quarter of 2017, UNAMA documented 2,181 civilian casualties (715 dead and 1,466 injured),

a four per cent decrease compared to the same period in 2016. Civilian deaths decreased by two per

cent while civilian injuries decreased by five per cent.

Consistent with trends in 2016, ground engagements continued to cause most civilian casualties,

followed by improvised explosive devices, as well as suicide and complex attacks.

The decrease in civilian casualties recorded by UNAMA is chiefly attributable to a 19 per cent reduction

in civilian deaths and injuries caused by ground engagements between Pro-Government Forces and

Anti-Government Elements. While UNAMA welcomes such a decrease and all efforts to protect civilians,

it notes the record levels of internal displacement within Afghanistan during 2016 and that the reduction

in numbers may be related to the movement of civilians from several areas severely affected by conflict.

Notwithstanding this decrease, ground fighting remained the leading cause of civilian casualties -

accounting for 35 per cent of all civilian casualties.

Geographically, Kabul province had the highest number of civilian casualties due to suicide and complex

attacks in Kabul city, followed by Helmand, Kandahar, Nangarhar and Uruzgan provinces.

Verzoeker wijst erop dat er geen twijfels bestaan over zijn woonplaats en de datum van vertrek uit

Afghanistan. Gezien zijn afkomst uit Kaboul, zijn positie en situatie in deze regio, zijn hoedanigheid van

burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief, dient aan verzoeker de

subsidiaire bescherming worden toegekend.

Ondergeschikt wijst verzoeker op het volgende:

Twijfels over de woonplaats en de datum van vertrek uit Afghanistan zijn vaak maar een louter

vermoeden dat voortvloeit uit het verhoor door de verwerende partij, en niet rechtstreeks uit

bewijselementen. Uit een eerste vermoeden een tweede afleiden, namelijk de mogelijkheid dat de

aanvragers reëel verblijfsalternatief hebben in een derde land, is een argument dat niet kan worden

opgenomen in de wet.

Een vestigingsalternatief is quasi onmogelijk, gelet op het feit dat de traditionele en uitgebreide familie

alsook de gemeenschapsbanden van clan en stam er de belangrijkste beschermingsmechanismen

vormen voor het individu.
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(c) Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt

te ondergaan

De verwijdering van een vreemdeling door een contracterende staat kan, in voorkomend geval, een

probleem opleveren in het licht van art. 3 E.V.R.M. wanneer er ernstige en bewezen redenen zijn om te

geloven dat de betrokkene, indien men hem uitwijst naar het land van bestemming, er een daadwerkelijk

risico loopt om te worden onderworpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling. De

bescherming die in dit opzicht wordt verzekerd door art. 3 E.V.R.M. is ruimer dan die welke wordt

voorzien door het Internationaal Verdrag van Genève 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen. De door art. 3 E.V.R.M. geboden bescherming heeft ook een absoluut karakter en lijdt

geen enkele uitzondering. (R.v.St. nr. 97.536, 6 juli 2001 http://www.raadvst-consetat.be (6 april 2002); ,

Rev. dr. étr. 2001, 469, noot -.)

Verzoeker wijst erop dat hij ingeval van terugkeer het slachtoffer zal worden van een onmenselijke of

vernederende behandeling die in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de

Mens (EVRM). Het recht op een menswaardig bestaan wordt verzekerd in artikel 3 van het EVRM. Dit

recht kan ingeroepen worden wanneer de asielprocedure nog hangende is op het moment van de

behandeling van huidige regularisatie aanvraag. Maar ook wanneer de asielprocedure negatief zou

beoordeeld worden, kan verzoeker nog steunen op artikel 3 EVRM om zijn buitengewone

omstandigheden te funderen. Indien verzoeker geen verblijfsstatuut zou verkrijgen en een repatriëring

naar herkomstland het gevolg zou zijn, moet gegarandeerd worden dat de ontvangende staat effectief

en in praktijk in staat zal zijn verzoeker te beschermen tegen het risico op een onmenswaardig bestaan,

wetende dat er geen overname overeenkomst bestaat tussen de landen in kwestie (België en

Afghanistan). Het UNHCR rapport van 2013 stelt duidelijk dat jonge Afghaanse mannen, die duidelijk

verwesterd zijn, een risico profiel vormen bij terugkeer. Verzoeker voldoet aan deze beschrijving en

loopt het risico ingelijfd te worden in gewapende bendes en aanzien te worden als afvallige van zijn

geloof. Dit risico kan niet objectief becijferd worden. Echter, er kan dus sprake zijn van ‘forseeable

personal circumstances’ die relevant zijn in het kader van art. 3 EVRM (zie NA vs UK 25904/07 2008

ECHR). Zeker in het geval van Afghanistan, dat effectief nog steeds als een failed staat aanzien wordt

en waar de Taliban en andere groeperingen voor permanente onrust en onzekerheid bij de bevolking

zorgen.

Verzoeker verwijst naar de problematische situaties van ontheemden en terugkeerders:

Deeply inadequate shelter is another risk faced by IDPs and returnees. The living situation in some

provinces is particularly horrendous. For example, IOM reports that in Jalalabad, the capital of

Nangarhar province, approximately a third of IDPs and returnees are effectively homeless and are living

outdoors without even a tent to shelter under. In Kabul city, many IDPs and returnees squat in

abandoned buildings without any doors, windows or roofs. In Kabul province’s Dehsabz and

Mirbachakot districts, returnees and IDPs live in unstable accommodation made of mud bricks, straw

and stones. Shelter is a problem across the country, with IOM stating:

“A huge number of Returnees spent abroad more than 20 years (or were even born abroad) and they

have lost their properties in their places of origin. The existing options upon return are: 1) going back to

their own properties (if they still exist though often in ruins); 2) being accepted by host families (the hosts

are usually relatives of the Returnee(s) or IDP(s) but not limited to this only); 3) renting accommodation

in urban or semi-urban situation (those who have lost their network and linkages to the place of origin

and could afford the price of it, i.e. either employed or in a possession of savings); 4) the poorest seek

refuge in caves, build basic constructs with mud bricks and wooden material, erect tents or dig holes in

the ground that they cover with tarpaulins.”10

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/10/ASA1168662017ENGLISH.pdf?x63723

In elk geval kan, tegenover het risico op het verlies van een menswaardig bestaan bij het niet toekennen

van een verblijfsstatuut, huidig bestaan van verzoeker gespiegeld worden. Momenteel heeft verzoeker

op zelfstandige wijze een stabiel bestaan uitgebouwd en draagt hij positief draagt aan onze

samenleving.

Indien verzoeker teruggewezen zou worden naar Afghanistan, zal dit tevens een zodanige

psychologische ontreddering teweegbrengen bij hem. Een gedwongen terugkeer zal in dit geval

overeenstemmen met een behandeling die door art. 3 E.V.R.M. verboden is.”

3.1.2. De verzoekschriften van eerste en derde verzoeker zijn inhoudelijk identiek aan dat van tweede

verzoeker.
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3.2. Stukken

3.2.1. Aan de verzoekschriften worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

3.2.2. Op 30 april 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad drie aanvullende nota’s bij met referenties naar het rapport “UNHCR

Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO Country of Origin Information Report

“Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-74, en de update van mei 2018 van dit

rapport, p. 1-34, de COI Focus “Afghansitan: Security situation in Kabul city” van 24 april 2018, en de

“Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1,

71-77 en 83-84.

3.3. Beoordeling

3.3.1. Preliminaire opmerking

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de procedure voor de Raad overeenkomstig artikel 39/60,

eerste lid, van de Vreemdelingenwet schriftelijk verloopt. Verzoekers hadden overeenkomstig deze

bepaling de mogelijkheid om middels de onderhavige verzoekschriften de nodige onduidelijkheden recht

te zetten. Overeenkomstig het tweede lid van voormeld artikel mogen verzoekers en hun advocaten

bovendien hun opmerkingen ter terechtzitting mondeling voordragen.

3.3.2. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

de bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van verzoekers daarop.

3.3.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming van verzoekers in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.3.3. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn
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verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.4. Ontvankelijkheid van het middel

3.3.4.1. Aangaande de verwijzing van verzoekers naar artikel 15 van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn) wordt opgemerkt dat deze bepaling is

overgenomen in de Vreemdelingenwet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op

dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale

omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-

258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens: HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-

279/91, Suffritti, punt 13, en RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoekers tonen dit in casu evenwel niet

aan. Zij kunnen derhalve de schending van artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn niet op ontvankelijke

wijze aanvoeren.

3.3.4.2. In de mate dat verzoekers aanvoeren dat artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950

en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

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

3.3.4.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.
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3.3.5. De motieven van de bestreden beslissingen

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

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

Tevens bevat deze beslissing een motivering in feite, met name dat aan tweede verzoeker de

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

wordt gehecht aan zijn bewering als zou hij via zijn bedrijven Life Sports en United Sports, gevestigd in

Kaboel, goederen hebben geleverd aan buitenlandse organisaties in Afghanistan, nu (i) hij er op geen

enkel moment in slaagt om concreet over zijn professionele contacten met deze buitenlandse

organisaties te vertellen, (ii) zijn broer – derde verzoeker – er evenmin in slaagt om hierover afdoende

verklaringen af te leggen, (iii) hij nagenoeg geen enkel document neerlegt dat enig contact met

internationale organisaties aantoont en nagenoeg alle voorgelegde documenten dateren van de periode

2011-2014, terwijl hij verklaart te zijn vertrokken op 18 september 2016 en hij hiervoor geen afdoende

verklaring geeft, (iv) er twee belangrijke tegenstrijdigheden worden vastgesteld tussen zijn verklaringen

en die van zijn broer – derde verzoeker –, (v) er ook een tegenstrijdigheid wordt vastgesteld in zijn

verklaringen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS),

(vi) zijn asielrelaas op zich ook zeer vaag en oppervlakkig blijft, (vii) het ook opmerkelijk is dat hij niets

ondernam om zijn oudere broer A. M. – de vader van eerste verzoeker – vrij te krijgen of zelfs maar uit

te zoeken waar hij zich bevond, (viii) hij en derde verzoeker nagenoeg geen details kunnen vertellen

over de dood van zijn neef W. en zij hiervan geen enkel officieel document neerleggen, en (ix) de

overige documenten die hij neerlegt bovenstaande conclusie niet kunnen ombuigen, en omdat (B) er

actueel voor burgers in de hoofdstad Kabul geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Al deze vaststellingen worden in de tweede bestreden

beslissing omstandig toegelicht.

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

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

bevatten ook deze beslissingen een motivering in feite, met name dat de asielaanvragen van eerste en

derde verzoeker volledig gelijk lopen met deze van tweede verzoeker en zij zich volledig op dezelfde

motieven steunen en dat in het kader van de asielaanvraag van tweede verzoeker een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming werd genomen,

waarbij de motieven van de tweede bestreden beslissing worden hernomen.

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

beslissingen worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hierdoor tevens

hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij

in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

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

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze

formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke

gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het middel

dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in deze mate

niet worden aangenomen.

3.3.6. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Na lezing van de administratieve dossiers kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal

slechts vaststellen dat verzoekers er niet in slagen om hun vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken.
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Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze geen geloof hecht aan de bewering

van tweede en derde verzoeker als zouden zij via hun bedrijven Life Sports en United Sports goederen

hebben geleverd aan buitenlandse organisaties in Afghanistan.

Zij legden weliswaar vele documenten neer met betrekking tot hun professionele activiteiten, doch

nagenoeg geen enkel document dat enig contact met internationale organisaties aantoont. Bovendien

dateren nagenoeg alle neergelegde documenten van de periode 2011-2014, terwijl zij verklaren te zijn

vertrokken op 18 september 2016, en hebben zij hiervoor geen afdoende verklaring. In de bestreden

beslissingen wordt dit als volgt toegelicht:

“Ten eerste legt u nagenoeg geen enkel document neer dat enig contact met internationale organisaties

aantoont. U legt een bestelbon (document 13, toegevoegd aan administratief dossier) neer van de

aankoop van een loopband op 01/02/2016 maar u weet niet eens welke organisatie deze aankoop deed

(CGVS p. 11). De aankoopbon is nochtans afgestempeld door CONCERN, een internationale NGO met

een antenne in Afghanistan (https://www.concern.net/where-we-work/asia/afghanistan). Het is opvallend

dat u de inhoud van uw eigen documenten niet schijnt te kennen. U legt een document neer dat is

afgestempeld door de internationale NGO ‘Save the Children’, maar dit blijkt enkel een bijlage met

verkoopsvoorwaarden te zijn. Het eigenlijke contract legt u niet neer. Verder legt u geen enkel bewijs

neer betreffende uw vermeende contact met buitenlandse organisaties in Afghanistan. Het hoeft weinig

betoog dat dit geenszins kan overtuigen. Indien u werkelijk professionele contacten onderhield met

buitenlandse organisatie, in die mate dat u omwille hiervan geviseerd werd door de taliban, kan worden

verwacht dat u hierover de nodige documenten kunt neerleggen.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat nagenoeg alle documenten die u neerlegt dateren van de

periode 2011-2014, terwijl u verklaart te zijn vertrokken op 18 september 2016 (CGVS p. 18). U geeft

hiervoor geen afdoende verklaring. Geconfronteerd met het feit dat de bankkaarten van AIB die u

neerlegt (document 4, toegevoegd aan administratief dossier) in respectievelijk 2012 en 2014 vervallen

zijn stelt u dat die vervaldatum er niet toe doet, gezien er nog steeds geld op de rekening staat. De bank

zou hier geen probleem mee maken (CGVS p. 18). De twee Maestrokaarten die u neerlegt (document

5) zijn vervallen in 2013. Erop gewezen dat een Maestro kaart niet langer kan worden gebruikt als de

vervaldatum is overschreden stelt u dat u die kaarten niet gebruikte (CGSV p. 18-19). U wijst erop dat

uw persoonlijke MasterCard (document 8, toegevoegd aan administratief dossier) geldig is tot 2020, wat

inderdaad klopt. Dit is echter geen verschoning voor het feit dat al uw professionele bankkaarten al jaren

niet meer geldig zijn. De badge van United Sports (document 9, toegevoegd aan administratief dossier)

– waarmee u zich naar eigen zeggen legitimeerde wanneer u naar buitenlandse organisaties ging

(CGSV p. 11) – heeft als vervaldatum 30/12/2012. Hiermee geconfronteerd zegt u opnieuw dat dat er

niet toe deed, dat dat in het begin nodig was, maar later niet meer. Erop gewezen dat het moeilijk te

geloven is dat u zich in de specifieke Afghaanse veiligheidscontext bij buitenlandse organisaties zou

legitimeren met een vervallen badge geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 18). Verder legt u

nagenoeg geen enkel document neer betreffende uw recente professionele activiteiten. De twee

federale handelsvergunningen (document 1) dateren van 2004 en 2006; de gemeentelijke

handelsvergunning (document 2) dateert van 2015; de twee cheques (document 3) zijn niet gedateerd;

de bankkaart van Kabulbank en van Azizi bank (document 6 en 7) zijn niet gedateerd; het visitekaartje

van Life Sports (document 11) is niet gedateerd; het (onvolledige, zie infra) contract met Save the

Children (document 12) is niet gedateerd; het document van Maiwandbank (document 16) dateert van

2013; de foto’s (document 17 en 18) zijn niet gedateerd.

U verklaart de afwezigheid van recente documenten door te stellen dat de winkel vernield werd door een

zelfmoordaanslag nabij de Duitse ambassade (CGVS p. 19). Ook uw broer vermeldt deze aanslag

(CGVS 17/12553, p. 9). Het is echter opvallend dat jullie beiden deze aanslag – toch wel belangrijk in

het kader van uw asielrelaas – pas vermelden wanneer gevraagd wordt naar het ontbreken van recente

documenten. Bovendien kan uw broer bijzonder weinig details geven over deze aanslag (CGVS

17/12553, p. 11). Uw neef E. M. (...) ((…); CGVS 17/12513) voegt na jullie interviews via mail nog een

aantal foto’s toe aan zijn dossier (dossier 17/12513, document 3) waarop een aantal ruimtes met

fitnesstoestellen te zien zijn die deels vernield zijn en bedekt onder stof en puin. Deze foto’s vormen

echter geen afdoende verklaring voor het ontbreken van recente documenten. Immers, hiernaar

gevraagd kunt u niet uitleggen hoe het komt dat u wel oude documenten kunt voorleggen maar geen

recente (CGVS p. 19). Bovendien is op de foto’s geenszins een totale vernieling te zien. Er zijn

weliswaar gebroken ramen en er ligt overal stof en puin, maar er kan niet worden gesproken van een

vernieling die alle documenten zou hebben vernietigd. In die zin vormen deze foto’s dus geenszins een

verklaring voor de totale afwezigheid van recente documenten betreffende uw winkel. Verder vormen

deze foto’s evenmin een verklaring voor het feit dat u verklaarde gewoon te functioneren met vervallen

bankaarten, kredietkaarten en badges (zie infra).”



RvV X, RvV X en RvV X - Pagina 22

Verzoekers stellen niet te kunnen aanvaarden dat er geen geloof kan worden gehecht aan hun

professionele contacten met buitenlandse organisaties, nu de commissaris-generaal zelf vastgesteld

heeft dat de door hen voorgelegde aankoopbon was afgestempeld door CONCERN, een internationale

NGO, en er tevens een document was dat was afgestempeld door de NGO Save the Children. Zij gaan

evenwel niet in op de concrete motieven van de bestreden beslissing hierover, met name dat tweede

verzoeker niet eens wist welke organisatie de aankoop van de loopband deed, dat het neergelegde

document van de internationale NGO Save the Children enkel een bijlage met verkoopsvoorwaarden

blijkt te zijn waarvan het eigenlijke contract niet werd neergelegd en dat verder geen enkel bewijs over

hun vermeend contact met buitenlandse organisaties in Afghanistan wordt neergelegd. Aldus slagen

verzoekers er niet in de overweging in de bestreden beslissing dat zij nagenoeg geen enkel document

neerleggen dat enig contact met internationale organisaties aantoont en dat, indien zij werkelijk

professionele contacten onderhielden met buitenlandse organisaties, in die mate dat zij omwille hiervan

door de taliban geviseerd werden – tweede verzoeker verklaarde dat “80% van de goederen werd

verkocht aan buitenlanders” (administratief dossier (hierna: adm. doss.) tweede verzoeker, stuk 6,

gehoorverslag, p. 16) –, kan worden verwacht dat zij hierover de nodige documenten kunnen

neerleggen, te weerleggen of te ontkrachten.

Ook door in hun verzoekschriften te herhalen dat van hen niet kan worden verwacht dat zij nog hun

“ganse boekhouding” voorleggen nu zij genoodzaakt waren het land te ontvluchten en dat hun winkel

werd vernield door een zelfmoordaanslag bij de Duitse ambassade slagen verzoekers er niet in de

voormelde motieven waarom zij geen afdoende verklaring geven voor het gegeven dat nagenoeg alle

voorgelegde documenten dateren van de periode 2011-2014, terwijl zij verklaren op 18 september 2016

te zijn vertrokken uit Afghanistan, te weerleggen of te ontkrachten. Het louter herhalen van de eerder

afgelegde verklaringen is immers niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten (cf. RvS 10 maart 2006, nr. 156.221 en RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt aan

verzoekers toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander

daglicht te stellen. Zij blijven hiertoe echter in gebreke.

Waar verzoekers betogen dat het hen niet kan worden verweten dat zij de inhoud van de door hen

voorgelegde stukken niet in detail kenden, wijst de Raad erop dat de omstandigheid dat tweede

verzoeker van de inhoud van een document dat hij aan de asielinstanties overlegt om een element van

zijn vluchtrelaas te staven dermate weinig op de hoogte is, niet enkel afbreuk doet aan zijn

geloofwaardigheid, maar ook aan de ernst van zijn beweerde vrees. Van verzoekers om internationale

bescherming wordt immers verwacht dat zij zich in redelijke mate interesseren voor aspecten die

betrekking hebben op hun vluchtrelaas. Bijgevolg mag van verzoekers verwacht worden dat zij een

degelijke kennis verwerven over de inhoud van de door hen overgelegde stavingstukken.

Bovendien wordt er nog op gewezen dat de bestreden beslissingen moeten worden gelezen als een

geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissingen

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de weigering van de

vluchtelingenstatus. Zo stelt de commissaris-generaal, naast dit gebrek aan (voldoende) documenten

om aan te tonen dat verzoekers professionele contacten hadden met buitenlandse organisaties

waardoor zij door de taliban werden geviseerd, tevens op goede gronden vast dat tweede verzoeker en

derde verzoeker er niet in slaagden om concreet over hun professionele contacten met deze

buitenlandse organisaties te vertellen. De tweede bestreden beslissing bevat hierover de volgende

motieven:

“U slaagt er echter op geen enkel moment in om concreet over uw professionele contacten met deze

buitenlandse organisaties te vertellen. Gevraagd naar wat u precies bedoelt met buitenlanders somt u

louter opnieuw op: “World Food Program; World Bank; Red Cross; het Belgisch consulaat ook.” (CGVS

p. 16). U stelt dat er ook nog een aantal kleinere organisaties waren maar dat u niet alle namen kent.

Gevraagd naar uw contactpersoon bij de World Bank stelt u dat het uw buurman N. (...) was maar zijn

functie bij de World Bank kent u niet. De naam van uw contactpersoon bij de Belgische ambassade bent

u vergeten. U blijkt er ook nooit te zijn geweest (CGVS p. 16).

Bovendien blijken de professionele contacten waar u vaagweg over vertelt te dateren van jaren geleden.

Het World Food Program kocht vijf jaar geleden eenmalig een aantal zaken aan (CGVS p. 16); wanneer

u voor het laatst contact had met UNHCR herinnert u zich niet (CGVS p. 17). Gevraagd naar uw laatste,

recente, contact met een buitenlandse organisatie stelt u dat het Cricket Board van Kaboel een grote

aankoop deed (CGVS p. 17-18). Dit is echter geen buitenlandse maar een Afghaanse organisatie, zoals

blijkt uit hun website http://cricket.af/.
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Opnieuw aangemaand concreet te vertellen over uw professionele activiteiten in de laatste maanden

voor uw vertrek slaagt u er niet in om ook maar enig concreet contact met een buitenlandse organisatie

te beschrijven. U stelt: “De laatste twee maanden hadden we een gewone winkelroutine. Afghanen

kwamen zaken kopen voor hun fitnesswinkels. De laatste aankoop die ik me herinnerde was de Cricket

Board die een mat kwam kopen voor hun gymnasium. (…) Ik herinner me niets anders. (…) Er zijn veel

dingen, zoals ik zei. Maar die namen, wat ik deed voor die organisaties, welke personen ik ontmoette,

dat weet ik nu niet meer. Het was niet een of twee klanten, maar altijd nieuwe organisaties die zaken

van ons kochten.” (CGVS p. 20). Erop gewezen dat u uw asielaanvraag baseert op uw contact met

buitenlandse organisaties en het dus belangrijk is dat u hierover concrete informatie aanbrengt zegt u:

“Buitenlandse organisaties kochten zaken van ons. Daarom werden we geviseerd door de taliban.”

(CGVS p. 20). Gevraagd wie er precies zaken kocht antwoordt u: “Ik herinner me dat cricket team, maar

dat is alles.” (CGVS p. 20).

Het hoeft weinig betoog dat bovenstaande verklaringen niet overtuigen. Indien u werkelijk professionele

contacten had met buitenlandse organisatie en hierom werd geviseerd door de taliban kan worden

verwacht dat u hierover spontaan, concreet en gedetailleerd kunt vertellen. Dit is duidelijk niet het geval,

wat de geloofwaardigheid van uw verklaringen sterk ondermijnt.

Uw broer, K. M. (...), slaagt er evenmin in om hierover afdoende verklaringen af te leggen. Gevraagd

naar de winkel stelt hij: “We hadden Afghaanse klanten en ook Europeanen en andere buitenlanders. Ze

kopen zaken voor hun organisaties, guesthouses en ambassades. Ook de Wereldbank en WFP.”

(CGVS 17/12553, p. 5). Doorgevraagd stelt hij: “Dit waren de klanten die we hadden. Er waren blonde

Amerikanen en ook Afrikanen. (…) Neen, ik ken hun namen niet. (…) Neen, maar er kwamen zwarte

mensen. Ik weet niet uit welk land.” (CGVS 17/12553, p. 5). Aangespoord in detail te vertellen over een

concrete verkoop aan een bepaalde organisatie die hij zich herinnert komt hij aanvankelijk niet verder

dan: “Ik kan u vertellen welke zaken ze kochten, dat kan ik.” (CGVS 17/12553, p. 5). Opnieuw

aangespoord concreet te vertellen haalt ook hij de aankoop door het Cricket Board aan (CGVS

17/12553, p. 5). Gevraagd of hij zich nog iets anders herinnert stelt hij: “Ik herinner me kleine zaken die

(we) verkochten. Een fiets bijvoorbeeld. Of een loopband.” (CGVS 17/12553, p. 6). Gevraagd aan wie

dat werd verkocht antwoordt hij: “Aan iedereen die er komt. Europeanen en andere buitenlanders.”

(CGVS 17/12553, p. 6). Hij blijft vaag en oppervlakkig. Eens te meer aangemaand om concreet te

vertellen stelt hij: “Dat herinner ik me niet. Wat we allemaal aan wie verkochten. Een buitenlander kocht

bijvoorbeeld een fiets of een loopband. Wat ik me herinner is een grote deal met de cricket board zes

maanden voor ons vertrek.” (CGVS 17/12553, p. 6). Hiernaar gevraagd geeft hij toe dat de Cricket

Board geen buitenlandse maar een Afghaanse organisatie is. Opnieuw gevraagd naar buitenlandse

organisatie sluit hij af met: “Daar herinner ik me niets over.” (CGVS 17/12553, p. 6).

Het hoeft weinig betoog dat deze verklaringen evenmin kunnen overtuigen. Indien uw familie werkelijk

professionele contacten had met buitenlandse organisatie en hierom werd geviseerd door de taliban kan

worden verwacht dat ook uw broer hierover spontaan, concreet en gedetailleerd kan vertellen. Eens te

meer gezien jullie beiden aangeven dat hij verantwoordelijk was voor de winkel in uw afwezigheid

(CGVS p. 15; CGVS 17/12553, p. 5). Dit is duidelijk niet het geval, wat de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen sterk ondermijnt.”

De voormelde motieven vinden steun in de administratieve dossiers, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoekers volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande, hecht ook de Raad geen geloof aan de professionele contacten van

verzoekers met buitenlandse organisaties. Gezien er geen geloof wordt gehecht aan de professionele

contacten van verzoekers met buitenlandse organisaties, kan er evenmin geloof worden gehecht aan

hun problemen met de taliban als gevolg hiervan.

Dat geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden problemen van verzoekers met de taliban

omwille van hun professionele contacten met buitenlandse organisaties, blijkt eens te meer uit de

volgende in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen inzake hun verklaringen over deze

problemen:

“Vooreerst dient te worden gewezen op twee belangrijke tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en

die van uw broer, K. M. (...). Waar hij verklaart dat u voor de ontvoering van uw broer, A. M. (...), al

verschillende dreigtelefoons kreeg (CGVS 17/12553, p. 8) vermeldt u daar in het geheel niets over, noch

bij de DVZ, noch bij het CGVS. Hiermee geconfronteerd blijft uw broer tot twee maal toe bij zijn

verklaringen (CGVS 17/12553, p. 10). Verder verklaart u dat de taliban na de ontvoering van uw broer,

A. M. (...), telefonisch contact op nam met uw vader (CGVS p. 14; p. 21). Uw broer daarentegen stelt dat

ze u opbelden (CGVS p. 8). Hiermee geconfronteerd blijft hij opnieuw bij zijn verklaringen (CGVS p. 10).

Deze twee tegenstrijdigheden raken de kern van uw asielrelaas. Indien u werkelijk dreigtelefoons

ontving kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u hier iets over vermeldt in het kader van uw
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asielaanvraag. Ook kan worden verwacht dat u en uw broer eenduidige verklaringen afleggen over wie

door de taliban werd gecontacteerd na de ontvoering van A. M. (...). Dergelijke tegenstrijdigheden

ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder wordt ook gewezen op een interne tegenstrijdigheid in uw verklaringen bij het CGVS. Wanneer

wordt gevraagd hoe het komt dat uw familie momenteel geen problemen heeft in Kaboel stelt u dat ze

zijn verhuisd en dat men misschien geen weet heeft van hun nieuwe adres. U stelt dat de taliban na hun

verhuis niet meer persoonlijk langs kwam maar enkel telefonisch contact opnam (CGVS p. 22). Dit is

opvallend gezien u eerder in het gehoor verklaarde dat de taliban nog twee keer in persoon naar uw

vader kwam (p. 21-22). Hiermee geconfronteerd geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 22-23). Er

kan nochtans van u worden verwacht dat u concreet en gedetailleerd kunt vertellen over de problemen

die uw familie kende na uw vertrek uit Afghanistan.”

Verzoekers beperken zich in het verzoekschrift tot het stellen dat de vastgestelde tegenstrijdigheden

niet zwaarwichtig genoeg zijn en dat deze de kern van hun asielrelaas niet raken, zonder evenwel de in

de bestreden beslissingen aangehaalde tegenstrijdigheden, die allen steun vinden in de administratieve

dossiers, te ontkrachten of te weerleggen. De tegenstrijdigheden hebben betrekking op dreigtelefoons

die zij ontvingen van de taliban en over de problemen van hun familie met de taliban na hun vertrek, en

zijn dan ook terdege van belang voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van hun vluchtrelaas.

Voorts kan worden opgemerkt dat verzoekers de volgende in de bestreden beslissingen opgenomen

motieven volledig ongemoeid laten:

“Verder blijft uw asielrelaas op zich ook zeer vaag en oppervlakkig. De taliban zou jullie het volgende

hebben gezegd: “Als je nog eens levert aan buitelanders moet je hun kantoor filmen of moet je iemand

van ons meenemen.” (CGVS p. 14; p. 21). Hiernaar gevraagd blijkt dat de taliban jullie geen

specifiekere instructies gaf. Ze zouden geen specifieke organisatie voor ogen hebben gehad, noch een

bepaald soort organisatie. Toen ze na een week opnieuw contact opnamen met uw vader zeiden ze

opnieuw hetzelfde: “Dat hij werkte voor de buitenlanders, naar al die kantoren ging. Dat hij moest filmen

of iemand meenemen naar binnen.” (CGVS p. 22). U weet niet wat er precies gefilmd moest worden of

wat de persoon die u mee naar binnen zou nemen dan precies zou doen: “Dat weet ik niet. Dat is het

enige wat ze zeiden. ”The rest is our business”, zeiden ze.” (CGVS p. 22). Het is weinig geloofwaardig

dat u zo’n vage instructies zou krijgen van de taliban en dat u ook niet naar meer details zou hebben

gevraagd. Uw broer K. M. (...) kan evenmin meer details geven over de vraag van de taliban (CGVS

17/12553, p. 6)

Het is ook opmerkelijk dat u niets ondernam om uw oudere broer A. M. (...) vrij te krijgen of zelfs maar

uit te zoeken waar hij zich bevond. Hoewel de taliban zei dat ze hem zouden vrij laten als jullie op hun

eisen in gingen probeerde uw vader op geen enkel moment om met de taliban te onderhandelen over

de vrijlating van zijn oudste zoon (CGVS p. 22). Ook nadien hebben jullie niets ondernomen om uw

broer terug te vinden, jullie hebben heden geen nieuws over hem (CGVS p. 14; p. 21). Ook uit de

verklaringen van uw broer K. M. (...) blijkt dat er na de verdwijning van uw broer A. M. (...) niets werd

ondernomen (CGVS 17/12553, p. 9, p. 10). In de gegeven situatie kan nochtans verwacht worden dat

op zijn minst een poging zou worden ondernomen om uit te zoeken waar uw broer zich bevond en om

hem eventueel vrij te krijgen.

Eenzelfde bedenking wordt gemaakt bij de dood van uw neef, W. (...). Ten eerste kunnen zowel u

(CGVS p. 8-9) als uw broer K. M. (...) (CGVS 17/12553, p. 9) nagenoeg geen details vertellen over deze

gebeurtenis. Behalve een krantenartikel en twee foto’s (document 21) leggen jullie hierover geen enkel

officieel document neer, zoals een overlijdensakte. Bovendien verklaarde zowel u (CGVS p. 8-9) als uw

broer K. M. (...) (CGVS 17/12553, p. 9) dat ook na de dood van W. (...) geen klacht werd ingediend.

Dergelijke verklaringen kunnen niet overtuigen. Er wordt verwacht dat u in detail kunt vertellen over de

problemen die uw familie nog kende na uw vertrek uit Afghanistan, temeer daar u verklaart dat W. (...)

werd vermoord omwille van uw problemen (CGVS p. 8). Wat de twee foto’s en het persartikel

betreffende de moord op uw neef W. (...) betreft dient te worden opgemerkt dat op basis van deze

documenten op geen enkele manier een link kan worden gelegd met u, uw familie of uw asielrelaas.”

De voormelde motieven vinden steun in de administratieve dossiers, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoekers volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

In zoverre verzoekers in hun verzoekschriften verwijzen naar de artikelen 198 en 199 van het

“Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status” van UNHCR,

gaan zij er aan voorbij dat de proceduregids geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat zij er niet

kunnen op steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissingen te besluiten. Bovendien hoeft

het geen betoog dat verzoekers, door louter te stellen dat zij steeds de waarheid hebben verteld en dat
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zij alles hebben verteld wat zij wisten, de vaststellingen van de bestreden beslissingen niet vermogen te

weerleggen of te ontkrachten.

De door verzoekers bijgebrachte documenten die hierboven nog niet werden besproken en die zijn

opgenomen in de administratieve dossiers kunnen omwille van de in de bestreden beslissingen

opgenomen pertinente en terechte redenen geen afbreuk doen aan het voorgaande. De bestreden

beslissingen luiden met betrekking tot deze documenten als volgt:

“Het legerboekje van uw vader (document 10); het rijbewijs van de staat Florida (USA) op naam van

S. (...) (document 14); de foto van uw medewerkers M. (...) en S. (...) (document 15) en de

wapenvergunning en de aanvraag hiertoe (document 19) ondersteunen op geen enkele manier uw

professionele activiteiten of uw asielrelaas.

Wat betreft de kennisgeving van beslissing door het CGVS betreffende de asielaanvraag van uw

medewerker T. S. (...) (document 22) dient te worden opgemerkt dat elke asielaanvraag individueel

wordt beoordeeld.

Ter staving van uw identiteit legt u louter een kopie van een pagina van uw rijbewijs; een kopie van uw

taskara en een kopie van een pagina van uw paspoort neer (zie documentenmap). De kopieën zijn

echter van zo’n slechte kwaliteit dat ze quasi onleesbaar zijn. Hierbij dient te worden gewezen op uw

tegenstrijdige verklaringen betreffende uw paspoort. Bij de DVZ verklaarde u dat u uw taskara en

paspoort had achtergelaten in Kaboel (DVZ – Verklaring DVZ punt 28) terwijl u bij het CGVS beweert

dat uw taskara en uw paspoort u in de provincie Farah werden afgenomen door de smokkelaar (CGVS

p. 12). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid geeft u geen afdoende verklaring (CGVS p. 13).

Dergelijke verklaringen ondermijnen uw geloofwaardigheid en doen vermoeden dat u de ware toedracht

betreffende uw identiteitsdocumenten trachten achter te houden voor het CGVS. Ook uw broer

K. M. (...) legt enkel een kopie van zijn taskara en een kopie van een pagina van zijn paspoort neer (zie

documenten toegevoegd aan administratief dossier) en legde gelijkaardige tegenstrijdige verklaringen

af. Hij zei bij de DVZ dat hij nooit een paspoort had en zijn taskara achterliet in Afghanstan (Verklaring

DVZ (…), punt 28) terwijl hij bij het CGVS beweerde dat beide documenten hem werden afgenomen

door de smokkelaar in de provincie Farah (CGVS 17/12553 p. 7).”

Verzoekers voeren aan dat de documenten niet op een correcte manier op hun authenticiteit werden

gecontroleerd en dat er geen aanwijzing is dat deze werden voorgelegd aan specialisten. Zij gaan

hiermee evenwel volledig voorbij aan de motieven van de bestreden beslissingen met betrekking tot de

door hen voorgelegde documenten.

Voorts wijzen verzoekers er nogmaals op dat een medewerker van hen omwille van dezelfde

problematiek wel werd erkend als vluchteling. Zij menen dat de commissaris-generaal zich “al te

makkelijk achter de individuele beoordeling van iedere asielaanvraag” verschuilt. Zo de betrokkene van

wie verzoekers de beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus voorlegden effectief een

medewerker van verzoekers was, dan nog dient te worden vastgesteld dat uit de voorgelegde beslissing

niet blijkt dat hij om dezelfde redenen/problematiek als verzoekers uit Afghanistan gevlucht is. Uit de

loutere omstandigheid dat deze persoon in de zaak van verzoekers gewerkt zou hebben, kan immers

niet worden afgeleid dat hij dezelfde problemen als verzoekers heeft gehad, temeer nu deze persoon op

28 mei 2013 erkend werd als vluchteling, terwijl verzoekers pas op 4 oktober 2016 Afghanistan verlieten

en het weinig aannemelijk is dat de taliban in de winkel een medewerker zouden bedreigen omdat er

artikelen geleverd werden aan buitenlandse organisaties, doch pas jaren later om dezelfde redenen de

uitbater van deze winkel zouden ontvoeren. Voorts is het opmerkelijk dat verzoekers over de bedreiging

van hun medewerker door de taliban met geen woord gerept hebben bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Gezien deze overwegingen en het geheel van de voorgaande vaststellingen, oordeelt de commissaris-

generaal in de bestreden beslissingen dan ook terecht “dat elke asielaanvraag individueel wordt

beoordeeld”.

Waar verzoekers de in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen in hun verzoekschriften nog

trachten toe te schrijven aan hun zwakke positie als asielzoeker en menen dat hiermee door de

commissaris-generaal geen rekening werd gehouden, beperken zij zich tot een louter theoretisch

betoog. Zij tonen niet in concreto aan dat – en lichten niet toe op welke wijze – hun zwakke positie als

verzoekers om internationale bescherming kan gelden als verschoning voor de in de bestreden

beslissingen gedane vaststellingen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.
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Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in

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

3.3.7. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

3.3.7.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekers op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vragen.

3.3.7.2. In zoverre verzoekers zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij hun

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk hebben gemaakt.

Waar verzoekers menen dat zij tot een risicogroep behoren omdat zij verwesterde jongemannen zouden

zijn, beperken zij zich tot blote beweringen. Verzoekers tonen op geen enkele manier aan dat hun

verblijf in Europa sinds begin 2017 van hen dusdanig verwesterde mannen zou hebben gemaakt dat zij

hun leven in Afghanistan niet opnieuw zouden kunnen opnemen. De loutere verwijzing dienaangaande

naar een artikel van onder meer het UNHCR toont geen persoonlijke vervolging in de zin van het

Verdrag van Genève of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet aan. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier in

gebreke.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekers geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

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

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoekers maakten immers doorheen hun opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zouden hebben gekend.

3.3.7.3. Opdat aan verzoekers de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting naar Belgisch recht betreft van artikel 15, sub c, van de

richtlijn 2011/95/EU, kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van het

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

internationaal of binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert er aan dat hij in casu met volheid

van rechtsmacht oordeelt, hetgeen een volledig en ex nunc onderzoek omvat, zowel van de juridische

als van de feitelijke gronden. De Raad stipt aan dat hij bij de beoordeling van ernstige schade, zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, een alomvattende benadering hanteert

waarbij in de risicoanalyse rekening wordt gehouden met alle vormen van geweld en andere indicatoren

die in deze van belang kunnen zijn.

Er dient rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van Justitie

van de Europese Unie (hierna: het Hof) een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

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

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07,

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het Hof heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het
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betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

Gelet op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt.

In het administratief dossier bevindt zich het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan.

Security Situation” van december 2017.

In de aanvullende nota’s die door haar werden neergelegd op 30 april 2019 refereert verwerende partij

naar de volgende rapporten:

(i) het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018;

(ii) de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018

(hierna: EASO Guidance note).

(iii) het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation – Update” van

mei 2018;

(iv) de COI Focus “Afghanistan: Security situation in Kabul city” van 24 april 2018.

Uit de EASO Guidance note blijkt dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de

impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn. Gelet op het gegeven dat

verzoekers gedurende (quasi) gans hun leven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben gewoond en

gewerkt, dient de situatie in deze stad onderzocht te worden.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie in Kaboel op basis van voormelde recente rapporten waarnaar

verwerende partij refereert, blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig

zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger en de Afghaanse Nationale

Politie de situatie in Kaboel 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 Kaboel van de

situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies.

Niettegenstaande het geweld in de stad Kaboel 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 deze stad daar 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 Kaboel te verlaten.

Uit voormelde informatie blijkt dat de stad Kaboel 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 worden toegeschreven aan de

Anti-Gouvernementele Elementen 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 Kaboel, 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”, 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 Kaboel. Daarnaast heeft Islamitische Staat (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.



RvV X, RvV X en RvV X - Pagina 28

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

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

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

aanslagen in januari 2018. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van die 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 Kaboel 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. Er dient te worden besloten dat de mate van willekeurig geweld in de stad

Kaboel niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger

die terugkeert naar deze stad daar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

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

Uit de meer recente landeninformatie blijkt dat EASO de provincie Kaboel, met inbegrip van de

hoofdstad Kaboel, indeelt bij “(t)erritories where indiscriminate violence is taking place and real risk of

serious harm under Article 15(c) QD may be established where the applicant is specifically affected by

reason of factors particular to his or her personal circumstances”.

In andere woorden, Kaboel is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld plaatsvindt en een

reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan worden vastgesteld indien

verzoekers specifiek worden geraakt om redenen die te maken hebben met hun persoonlijke

omstandigheden.

In hun verzoekschriften verwijzen verzoekers naar informatie van diverse bronnen betreffende de

veiligheidssituatie in Afghanistan en Kaboel in de periode tot augustus 2017. De Raad wijst erop dat

door verwerende partij informatie van recentere datum werd bijgebracht en dat de informatie waarnaar

verzoekers verwijzen hoe dan ook in dezelfde lijn ligt als deze waarop hoger weergegeven analyse is

gestoeld. Waar verzoekers nog stellen dat er voor hen geen intern vestigingsalternatief is, wijst de Raad

erop dat dit in casu niet aan de orde is. Aldus brengen verzoekers geen informatie bij waaruit kan blijken

dat het willekeurig geweld dat in de hoofdstad Kaboel plaatsvindt dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die er terugkeert louter door zijn aanwezigheid een

reëel risico loopt op ernstige bedreigingen voor zijn leven of zijn persoon.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat de Afghaanse hoofdstad Kaboel geen gebied is waar

de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico op de in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Bijgevolg bevinden verzoekers zich in de tweede hypothese. Deze hypothese betreft situaties waar er

willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name zonder

dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke

burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico loopt

op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof heeft geoordeeld dat in zulke situatie

rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die

in zijn hoofde het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

Te dezen tonen verzoekers evenwel geen persoonlijke omstandigheden aan die in hun hoofde het risico

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

3.3.7.4. Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land (en regio) van herkomst een reëel

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

3.3.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekers niet als vluchteling worden erkend in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers tonen evenmin aan dat zij in aanmerking

komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

3.3.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te
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stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekers door het

CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens aparte interviews kregen zij de mogelijkheid hun asielmotieven

uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk

die het Dari machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van

de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de administratieve dossiers, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekers en op alle

dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden.

3.3.10. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maakten dat de commissaris-generaal

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

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

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

3.3.11. Waar verzoekers in uiterst ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te

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

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

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

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

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

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

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

moeten bevelen. De verzoeken tot vernietiging kunnen bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend negentien door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


