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nr. 226 877 van 30 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X, vertegenwoordigd in rechte door zijn voogd X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in rechte vertegenwoordigd door zijn voogd X, die verklaren van

Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 24 mei 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 2019.

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

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

C. VAN CUTSEM, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen op 8 augustus 2018 België zijn binnengekomen als niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen, dienden op 10 augustus 2018 een verzoek om internationale

bescherming in.

1.2. Op 11 oktober 2018 nam de dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing tot aanwijzing van een

voogd in hoofde van de verzoekers. Eerste verzoekers voogdij werd van rechtswege beëindigd op 28 mei

2019.

1.3. Op 24 mei 2019 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen, die
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verzoekers bij aangetekende brief van 27 mei 2019 ter kennis werden gebracht, zijn de bestreden

beslissingen.

- De beslissing genomen in hoofde van A.Bai.P. luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 10/08/2018

Overdracht CGVS: 06/03/2019

Je werd op 18 april 2019 gehoord op het CGVS van 09.20h tot 13h, bijgestaan door een tolk die het Dari

machtig is. Uw voogd Dhr. DADZIE, Komlan Gildas en uw advocaat meester VAN CUTSEM, Catherine

in loco meester ASSELMAN, Hélène waren het gehele persoonlijke onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

Je verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken, van Tadjiekse origine te zijn, geboren in de

provincie Kabul, district Paghman en getogen in het dorp Parachi. Je bent geboren in 1380 (2001) en nog

minderjarig tot 28/05/2019. In Afghanistan liep je school tot de 11de graad (komt overeen met het 5de

middelbaar). Je kwam samen met je jongere broer P. A. Bas. (CG (…)), geboren in 1381 (2002) naar

België. In je regio verblijven je moeder, 2 jongere zussen en 2 jongere broers in jullie dorp Parachi. Jij en

je broer verklaren dat zowel jullie vader M. D. als jullie oudste broer, S., gedood werden door de Taliban.

Je verklaart dat je vader een bekende commandant was in het Afghaanse leger. Hij had een hoge graad,

dagarman (komt overeen met Luitenant Colonel, LTC). Je vader was afgestudeerd van de politieacademie

en had carrière gemaakt in het leger. Hij werkte in verschillende provincies, maar was gestationeerd in

Maidan Wardak toen hij op 8 mizan 1394 (30 september 2015) om het leven kwam in een hinderlaag in

Kote Ashrauw, Jalrez. Je vader was op weg met enkele bodyguards naar het front, toen hun ranger onder

vuur werd genomen door Taliban. Omwille van zijn hoge functie had je vader geregeld bedreigingen

gekregen van de Taliban. Je vader diende te stoppen met zijn werk of hij en zijn familie zouden de

gevolgen dragen. Twee jaar na de dood van je vader, werd uw oudste broer S. gedood door de Taliban.

Op een avond van 14 mizan 1396 (06 oktober 2017) werd er herhaaldelijk geklopt. Je broer ging de deur

opendoen. Hij keerde niet terug en omdat je moeder lawaai hoorde, vroeg ze aan jou en je broer om te

gaan kijken. Niet ver van het districtshuis vonden jullie het lichaam van jullie broer. Hij was omgebracht

met een mes. Het districtshuis deed onderzoek maar kon geen sporen vinden van de daders. In de maand

saur 1397 (april 2018) vond je broer Bas. onder de deur een dreigbrief van de Taliban. Daarin werd uw

familie opgeroepen om u en uw broer Bas. aan de Taliban te overhandigen, anders zouden ze de hele

familie vermoorden. Deze brief was de aanleiding voor je vertrek, samen met Bas., op 14 saratan 1397 (05

juli 2018). Jullie reisden eerst naar Pakistan met een paspoort op jullie naam en vervolgens per vliegtuig

via Dubai naar Oekraïne. Vanuit Oekraïne reden jullie naar Duitsland. In België vroeg je samen met je

broer Bas. om internationale bescherming op 10 augustus 2018.

Bij terugkeer heb je een vrees vanwege de Taliban.

Je legt volgende documenten neer; je taskara (origineel) en puntenlijst van 1396 (2017), taskara van uw

vader (copie), diverse certificaten van uw vader (kleurencopies) plus drie originelen, diverse foto’s van uw

vader in functie alsook postkaarten ter herdenking, foto’s van twee overleden personen, foto’s van uzelf

en broers bij het graf van uw vader en broer, een foto van je moeder met je broers en zussen, een

dreigbrief van de Taliban, een schrijven van het districtscentrum, een copie van een document van het

Departement van “Slachtoffers en gehandicapten”.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van uw

verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in
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het bijzijn van uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw

jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat je de hoedanigheid van Vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend. Je hebt immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in

hoofde van jouw persoon een gegronde vrees voor vervolging kan worden vermoed, zijnde een vrees

voor vervolging op grond van je nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging en of het behoren tot een

welbepaalde sociale groep.

Met name baseer je je vrees voor vervolging op het profiel van je vader, zijnde een officier met hoge rang

binnen het leger. Zijn werk en functie zouden ertoe geleid hebben dat hij gedood werd, dat je oudste broer

door Taliban werd omgebracht en dat jij en je broer Bas. met een dreigbrief werden opgeroepen om de

Taliban te vervoegen. Deze brief was de aanleiding voor jullie vertrek uit Afghanistan en jullie vraag om

internationale bescherming. Echter, je maakt onvoldoende aannemelijk dat de documenten die je neerlegt

daadwerkelijk betrekking hebben op je vader. Bovendien zijn je verklaringen over het profiel van je vader

onvoldoende overtuigend.

Immers, je verklaart dat je vader gestudeerd had aan de politieacademie, dat hij voor het Afghaanse leger

werkte en in Maidan Wardak om het leven kwam (CG p. 5). Je gevraagd alles te vertellen wat je weet

over de studie van je vader en zijn werk, herhaal je dat hij studeerde aan de politieacademie en voeg je

toe dat hij ook nog in Jalalabad en Nuristan werkte. Je weet niet sinds wanneer je vader in Maidan Wardak

werkte. Je gevraagd naar zijn functie zeg je dat hij commandant was. Zijn graad noem je op vraag,

dagarman. Je gevraagd wat er dan op zijn uniform stond, zeg je dat niet te weten, dat je het niet begreep

omdat je te jong was en dat je ook niet oplette. Uiteindelijk kom je ertoe om te stellen dat hij drie sterren

had ( CG p.5), wat volgens objectieve informatie niet correct is (zie informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier). Je gevraagd naar de eenheid waarin je vader diende, zeg je niet te weten in welk

corps (kandak) hij dienst deed, en stelt u enkel te weten dat hij in Maidan Wardak gestationeerd was,

maar je hebt geen idee op welke basis, noch kan je antwoorden of het al dan niet een basis was in een

district of in het provinciecentrum.

De spontane informatie die je over je de functie van je vader geeft is heel beperkt. Ook bij het bespreken

van de foto’s waarop je vader zou zijn te zien, komt er nauwelijks informatie (CG p.8). Opvallend is ook

dat je zei dat je vader aan de politieacademie studeerde. Echter, uit verscheidene van de certificaten blijkt

dat M. D. opleiding kreeg aan de militaire academie, meer bepaald in de militaire inlichtingendienst. Je

hierop gewezen, zeg je enkel weet te hebben dat hij aan de academie studeerde, maar dat je niet weet

of het die van de politie of het leger was (CG p.6). Nog in rekening genomen dat je ongeveer veertien jaar

oud was toen je vader om het leven kwam, is je leeftijd nu geen verschoning meer voor je gebrekkige

kennis. Immers, je bent binnenkort meerderjarig én je hebt school gelopen tot het 5de middelbaar (11de

graad). Het is verbazingwekkend dat je tal van certificaten neerlegt van M. D., waarvan je zegt dat het je

vader is, maar dat je spontaan heel weinig vertelt over deze certificaten, in die mate dat tijdens het

persoonlijk onderhoud werd opgemerkt, of je de certificaten wel hebt bekeken, aangezien je dan toch

meer informatie zou hebben kunnen geven over de functie van M. D., onder andere de kandak waarin hij

werkte, of de opleidingen die hij volgde (CG p.6). Je antwoordt hierop dat je de certificaten maar

oppervlakkig heb bekeken.

Naast je gebrek aan informatie aangaande het profiel van je vader, ondermijnt deze verklaring ook verder

de geloofwaardigheid van je bewering. Immers, van een zoon van een militair met hoge rang, kan

verwacht worden dat hij voldoende kan getuigen over de functie van zijn overleden vader, en zeker, dat

hij zich aan de hand van de neergelegde documenten verder op de hoogte zou stellen, gezien het

beweerde profiel van je vader geleid heeft tot het ontvluchten van je land en het aanvragen van

internationale bescherming.

Het valt verder ook op, dat je verklaart dat er heel veel militairen op de begrafenis waren van uw vader

(CG p.7), zeker meer dan honderd, maar dat je niemand bij naam kan noemen van de personen die je

familie kwamen condoleren, noch noem je een naam van één van de bodyguards van je vader. Als reden

haal je aan dat de bodyguards altijd wisselden, doch er kan worden aangenomen dat er gezien het
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beweerde profiel van je vader, toch ook bodyguards moeten zijn geweest die langer bij hem verbleven en

die zijn vertrouwen hadden. Aangezien deze bodyguards mee naar jullie huis kwamen als je vader met

verlof kwam, is het merkwaardig dat je geen enkele naam kan noemen, ook niet van diegene die samen

met je vader om het leven kwam.

Over het incident waarin je vader om het leven kwam, is je informatie ook minimaal en niet coherent. Je

vader zou op weg zijn geweest naar de gevechten, maar zijn voertuig zou onderweg beschoten zijn (CG

p.7). Omdat het eigenaardig is dat een legerofficier zich met zijn voertuig niet in een colonne zou bevinden

naar het front of minstens vergezeld van verschillende militaire voertuigen, werd je hierop gewezen en

bevraagd (CG p.7). Je verklaart geen weet te hebben van een colonne. Ten aanzien van de Dienst

Vreemdelingenzaken had je in eerste instantie verklaard dat je vader tijdens de gevechten was gedood,

maar zei u “ik weet niet hoe”. Je verklaringen inzake de context waarin je vader om het leven kwam, zijn

bijzonder vaag.

Omwille van bovenstaande vaststellingen, werd je tijdens het persoonlijk onderhoud gevraagd of je foto’s

kan neerleggen waarop jij en je vader en/of andere familieleden staan in familiaal verband. Hoewel je

meerdere foto’s overmaakte aan het CGVS is er geen enkele foto te bespeuren waarbij jij of je broer

samen met jullie vader afgebeeld staan. Dat jullie niet bij machte zijn dergelijke foto’s neer te leggen is

heel onwaarschijnlijk gezien jullie toch in het bezit zijn van andere foto’s, jullie uit een eerder welstellende

familie komen en men redelijkerwijze kan aannemen dat er familiekiekjes genomen werden bij feestelijke

gelegenheden. Dat jullie dergelijk fotomateriaal niet kunnen voorleggen terwijl jullie wel tal van kopieën

en documenten betreffende M. D. voorleggen geeft eerder de indruk dat M. D. niet jullie vader is. Je

verklaart, dat je die foto’s waarop jullie afgebeeld staan met jullie vader wel gevraagd had aan je moeder,

maar dat ze die niet gevonden had (CG p.8). Je broer verklaarde hierover dat dergelijke foto’s niet bestaan

(CG Bas. p.8), wat weinig waarschijnlijk is. Je verklaart tevens, dat je moeder een weduwepensioen trekt

(CG p.4). Er werd je dan ook expliciet gevraagd om alle documenten die betrekking hebben op het

overlijden van je vader, met name een overlijdensakte en alle andere documenten waaruit blijkt dat je

moeder zijn pensioen trekt aan het CG over te maken, of een kopie indien het origineel niet kan gemist

worden (CG p.7). Op 3 mei 2019 legde uw voogd op het CG drie originele certificaten neer, waarvan de

kopies al tijdens het persoonlijk onderhoud waren neergelegd, alsook een foto van een kopie van een

kaartje, afkomstig van het “Departement van Martelaars en Invaliden”. Uit dit document, een foto van een

kopie, blijkt op geen enkele manier de band tussen uw moeder en de personen die op dit kaartje vermeld

staan. Bovendien staat er niet alleen de naam op van M. D., maar ook de naam van M. S., wat eigenaardig

is en laat vermoeden dat er binnen die familie twee personen een tegemoetkoming krijgen omdat ze

slachtoffer en/ of invalide zijn. Echter, over een persoon met de naam M. S. hebben noch u noch uw broer

gesproken. Dit document toont met andere woorden niet aan dat je moeder en haar kinderen de

begunstigden zijn van het pensioen van dagarman M. D. Je legt geen enkel substantieel document neer

dat aantoont dat je de zoon bent van LTC M. D. en/ of dat deze persoon zou zijn overleden. Onderzoek

op internet heeft ook geen aanwijzingen opgeleverd naar de dood in 1394 van een legerofficier met de

naam M. D. (Paghmani), wat enigszins verwonderlijk is aangezien je verklaart dat er honderden mensen,

waaronder heel veel militaire personeel op zijn begrafenis aanwezig waren (CG p.7). Je broer verklaart

zelfs dat jullie vader de belangrijkste militair was uit de regio (CG Bas. p.7). Gezien de graad van M. D.,

zijn langdurige carrière en excellentie die door de certificaten tot uitdrukking komt, mag toch verwacht

worden, dat er in de media een spoor zou kunnen worden gevonden van zijn dood. De enige informatie

die in die richting komt, is de aanslag in 2011 op generaal Mohammad Daoud, jaren eerder dus, waarvan

het waarschijnlijk is dat hij in Paghman wordt vereerd, gezien zijn vroegere banden met de noordelijke

Alliantie, en de Shura Nezar van wijlen Ahmad Shah Massoud (zie informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier).

Uit het bovenstaande volgt dat je je vrees voor vervolging op grond van het beweerde profiel van je

vader onvoldoende aannemelijk hebt gemaakt en bijgevolg word je de hoedanigheid van Vluchteling niet

toegekend. Immers, aangezien het CG niet overtuigd is, dat je vader een legerofficier was/is, met andere

woorden dat de certificaten en foto’s die u neerlegt betrekking hebben op je vader, kan er ook onvoldoende

geloof worden gehecht aan de door jou ingeroepen bedreiging vanwege de Taliban ten aanzien van jullie

familie, i.c. de moord op je broer en dreiging tot gedwongen rekrutering van jezelf en je broer Bas.

Hierbij dient ook nog te worden opgemerkt, dat de foto’s van de overleden personen geen bewijs zijn voor

de aangehaalde familiebanden.

Zelfs indien je een oudere broer had die zou zijn overleden, dan maak je nog niet duidelijk om welke

redenen en in welke context dit gebeurde. Zelfs gesteld dat je vader de persoon is die u beweert, wat i.c.

niet geloofwaardig is, dan nog is het weinig aannemelijk dat je broer pas twee jaar na het overlijden van
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je vader zou zijn gedood door de Taliban omwille van de eerdere bedreigingen ten aanzien van je

vader (CG p.9). Je verklaart immers expliciet dat er in die periode van twee jaar geen bedreigingen waren

(CG p.9). Je suggereert dat de Taliban misschien niet eerder jullie huis en adres hadden gevonden. Dit

kan nauwelijks als argument dienen aangezien het meer dan waarschijnlijk is dat de Taliban, met hun

uitgebreid inlichtingennetwerk, geen moeite hebben om te weten te komen waar de familie van een

gekende officier woont. Bovendien moet toch worden vastgesteld dat het onvoldoende waarschijnlijk is

dat Taliban in de nacht je broer uit het huis zouden lokken, om hem wat verder te doden (CG p.9). Hierbij

dient ook in acht te worden genomen, dat jullie dichtbij het districtshuis wonen van het district Paghman,

dat als relatief veilig wordt beschouwd en waar de Taliban zeker niet prominent aanwezig zijn.

Uit het bovenstaande blijkt dat je de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden toegekend en evenmin

heb je aannemelijk gemaakt een reel risico te lopen op ernstige schade zoals omschreven in artikel 48/4

§2, a en b van de Vreemdelingenwet.

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 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https:// www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77

en 83-84, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-

afghanistan-2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. 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 verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

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

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

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

voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In de EASO Guidance

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot

regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden

met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.
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In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten

in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere

indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood

aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn

om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijdverspreid

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een voortdurende

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan te

tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar

de betrokken provincie aldaar 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. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. Uit

de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de mate

van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke

burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien een

verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji

t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar

het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld worden dat er

geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het willekeurig geweld dat

plaatsvindt in de provincie.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in

de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden

staan immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden

tracht te voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten.

In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is

ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden van

de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in een

stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

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

het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande 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 provincie Kabul te worden beoordeeld.
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 153-157, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten.

De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de EASO Guidance Note

bestempeld als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld er

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert

naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

persoon.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft en

dat er in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name

1612 , vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met

uitzondering van de stad Kabul) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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

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

voor burgers in de provincie 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Kabul in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Kabul een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon. U laat echter 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 Paghman in de provincie Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen

die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico

loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in het district Paghmani van de provincie Kabul actueel geen sprake is

van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld

in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het neerleggen van

je taskara en schooldocument, is een loutere aanwijzing van je identiteit en schoolopleiding, die hier op

sich niet ter discussie staan. Echter de documenten die betrekking zouden hebben op de functie van je

vader, zijnde de talrijke certificaten, verscheiden foto’s, de (nauwelijks leesbare) copie van de taskara van

je vader, alsook de foto van de copie van het document van de Departement voor slachtoffers, werden

bovenstaand voldoende besproken. Aangezien je het profiel van je vader onvoldoende aannemelijk hebt

gemaakt, kan er ook onvoldoende geloof worden gehecht aan de neergelegde dreigbrief van de Taliban,

alsook de handgeschreven brief ( zonder hoofdding) van het district.

Hierbij dient toch ook te worden opgemerkt dat gezien de corruptie in Afghanistan, tegen betaling, eender

welk document kan worden aangekocht en dat Afghaanse documenten slechts bewijswaarde hebben

indien ze een voldoende geloofwaardig vluchtrelaas ondersteunen, wat i.c. niet geval is.

Tot slot dient er ook op te worden gewezen dat je jongere broer P. A. Bas. (O.V. (…), CG (…)) zijn

ingeroepen vrees op identiek dezelfde elementen baseert. Ook hij heeft zijn vrees niet
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voldoende aannemelijk gemaakt en bijgevolg werd hem de hoedanigheid van vluchteling alsook de

subsidiaire bescherming geweigerd.

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 Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

op u moet worden toegepast.”

- De beslissing genomen in hoofde van A.Bas.P. luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 10/08/2018

Overdracht CGVS: 06/03/2019

Je werd op 18 april 2019 gehoord op het CGVS van 14h tot 17h10, bijgestaan door een tolk die het Dari

Machtig is. Uw voogd Dhr.DADZIE, Komlan Gildas en uw advocaat meester VAN CUTSEM, Catherine in

loco meester ASSELMAN, Hélène waren het gehele persoonlijke onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

Je verklaart de Afghaanse nationaliteit te beschikken, van Tadjiekse origine, geboren in de provincie

Kabul, district Paghman en getogen in het dorp Parachi. Je bent geboren in 1381 (2002) en dus

minderjarig. In Afghanistan liep je school tot de 10de graad (komt overeen met het 4de middelbaar). Je

kwam samen met je oudere broer P. A. Bai. (O.V. (…) CG (…)), geboren in 1380 (2001) naar België. In

je dorp verblijven je moeder, 2 jongere zussen en 2 jongere broers in jullie dorp Parachi. Jij en je broer

verklaren dat zowel jullie vader als jullie oudste broer, S., gedood werden door de Taliban. Je verklaart

dat je vader een bekende commandant was in het Afghaanse leger. Hij had een hoge graad, dagarman

(komt overeen met Luitenant Colonel, LTC). Je vader was gestationeerd in Maidan Wardak toen hij op 8

mizan 1394 (30 september 2015) om het leven kwam in een hinderlaag in Kote Ashrauw, Jalrez. Je vader

was op weg met enkele bodyguards naar het front, toen hun ranger onder vuur werd genomen door

Taliban. Omwille van zijn hoge functie had je vader geregeld bedreigingen gekregen van de Taliban. Je

vader diende te stoppen met zijn werk of hij en zijn familie zouden de gevolgen dragen. Twee jaar na de

dood van je vader, werd uw oudste broer S. gedood door de Taliban. Op de avond van 14 mizan 1396

(06 oktober 2017) werd er herhaaldelijk geklopt. Je broer ging de deur opendoen. Hij keerde niet terug en

omdat je moeder lawaai hoorde, vroeg ze aan jou en je broer Bai. om te gaan kijken. Niet ver van het

districtshuis vonden jullie het lichaam van jullie broer. Hij was omgebracht met een mes. Het districtshuis

deed onderzoek maar kon geen sporen vinden van de daders. In de maand saur 1397 (april 2018) vond

je onder de deur een dreigbrief van de Taliban. Daarin werd uw familie opgeroepen om jou en je broer

Bai. aan de Taliban te overhandigen, anders zouden ze de hele familie vermoorden. Deze brief was de

aanleiding voor je vertrek, samen met Bai., op 14 saratan 1397 (05 juli 2018). Jullie reisden eerst naar

Pakistan met een paspoort op jullie naam en vervolgens per vliegtuig via Dubai naar Oekraïne. Vanuit

Oekraïne reden jullie naar Duitsland. In België vroeg je samen met je broer Bai. om internationale

bescherming op 10 augustus 2018.

Bij terugkeer heb je een vrees vanwege de Taliban.

Je legt volgende documenten neer (zie dossier van Bai.); je taskara (origineel) en puntenlijst van 1396

(2017), taskara van uw vader (copie), diverse certificaten van uw vader (kleurencopies) plus drie

originelen), diverse foto’s van uw vader in functie alsook postkaarten ter herdenking, foto’s van twee

overleden personen, foto’s van uzelf en broers bij het graf van uw vader en broer, een foto van je moeder

met je broers en zussen, een dreigbrief van de Taliban, een schrijven van het districtscentrum, een copie

van een document van het Departement van “Slachtoffers en gehandicapten”.

B. Motivering



RvV X - Pagina 9

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van uw

verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van uw voogd en uw advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw

jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat je de hoedanigheid van Vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend. Je hebt immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in

hoofde van jouw persoon een gegronde vrees voor vervolging kan worden vermoed, zijnde een vrees

voor vervolging op grond van je nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging en of het behoren tot een

welbepaalde sociale groep.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat jij je vrees bij terugkeer naar Afghanistan, op identiek

dezelfde elementen baseert als je oudere broer Bai. Met name baseer je je vrees voor vervolging op het

profiel van je vader, zijnde een officier met hoge rang binnen het leger. Zijn werk en functie zouden ertoe

geleid hebben dat je vader en je oudste broer door Taliban werden omgebracht en dat jij en je broer Bai.

met een dreigbrief werden opgeroepen om de Taliban te vervoegen. Deze brief was de aanleiding voor

jullie vertrek uit Afghanistan en jullie vraag om internationale bescherming.

Inzake de vraag om internationale bescherming van je oudere broer Bai., werd hem de hoedanigheid

van Vluchteling overeenkomstig Art. 1, par A, lid 2 van de Conventie van Genève, alsook de Subsidiaire

bescherming geweigerd. Er werd door het CG geconcludeerd dat hij zijn vrees voor vervolging

onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, aangezien zijn verklaringen over het profiel van jullie vader niet

overtuigend waren en hij evenmin voldoende kon overtuigen dat de neergelegde documenten van jullie

vader, daadwerkelijk betrekking hebben op jullie eigen vader (zie beslissing P. A. Bai. (…)).

Ook jouw verklaringen dragen onvoldoende bij tot het aannemelijk maken van je vrees op grond van het

profiel van je vader. Je verklaart dat je vader een hoge functie had in het leger, dat hij dagarman was en

gestationeerd was in Maidan Wardak (CG p.4). Als je gevraagd wordt meer over je vader te vertellen,

weet je niet goed wat te antwoorden. Vervolgens werd je gevraagd een beeld te geven van je vader, wat

je je herinnert. Hierbij pik je enkel in op de concrete vraag die bij wijze van voorbeeld werd gesteld,

namelijk of hij soms naar huis kwam. Hierover verklaar je, dat je vader soms naar huis kwam, in een

voertuig van het leger, vergezeld van zijn bodyguards, en dat hij soms zijn vriend S. bezocht. Spontaan

vertel je niets meer. Ook jij weet niet op welke basis in Maidan Wardak je vader was gestationeerd. Je

verklaart wel dat het op de achterkant van zijn voertuig stond, maar dat je er niet op gelet hebt. Ook aan

wat er op zijn uniform stond van insignes heb je toen geen aandacht gegeven. Hoewel er geregeld

militairen mee naar jullie huis kwamen, herinner je je geen specifieke personen. Je vader zou wel bevriend

zijn geweest met S., die een belangrijke ex-mujahed is. Je geeft bijzonder weinig spontane informatie over

de functie van je vader. Ook bij de bespreking van de foto’s waarop je vader staat (CG p.8), geef je weinig

controleerbare informatie. Je weet niet waar de foto’s getrokken zijn, of wie de andere personen zijn

die erop staan. Eén persoon op een foto meen je te herkennen als jullie buurman die in het districtshuis

van Paghman werkt.

Op de vraag of de foto dan thuis, in Paghman, is getrokken, zegt u dit niet te weten. Hierop

gerepliceerd dat dit eigenaardig is, aangezien je net zei dat het je buurman was, antwoord je dat het wel

in Paghman is, maar dat je niet weet waar het is. Je verklaringen over de foto’s van je vader overtuigen

niet.
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Nog in rekening genomen dat je ongeveer dertien jaar oud was toen je vader om het leven zou zijn

gekomen, is je leeftijd nu geen verschoning meer voor je vage verklaringen aangaande het profiel van je

vader. Immers, je wordt in de zomer zestien jaar én je hebt school gelopen tot het 4de middelbaar (10de

graad). Het is verbazingwekkend dat je, gemeenschappelijk met je broer Bai., tal van certificaten neerlegt

van M. D., waarvan je zegt dat het je vader is, maar dat je spontaan niets zegt over de inhoud van deze

certificaten. Wellicht ging je ervan uit dat je broer deze al had besproken, maar als je wordt gevraagd

informatie te geven over je vader en je zegt niets over de zaken die uit de certificaten kunnen worden

opgemaakt, dan is dit weinig overtuigend. Immers, indien je de certificaten goed zou hebben bekeken,

had je wellicht meer kunnen vertellen over je vader, bijvoorbeeld tot welke kandak hij behoorde. Terzake

dient ook te worden opgemerkt dat ook je broer Bai. vage informatie gaf aangaande het profiel van jullie

vader, in die mate dat tijdens het persoonlijk onderhoud werd opgemerkt, of hij de certificaten wel had

bekeken, aangezien hij dan toch meer informatie zou hebben kunnen geven over de functie van M. D.,

onder andere de kandak waarin hij werkte, of de opleidingen die hij volgde (CG p.6). Je broer verklaarde

dat hij de certificaten slechts oppervlakkig had bekeken (zie beslissing P. A. Bai.).

Ook voor jou geldt, dat van een zoon van een militair met hoge rang, - je verklaarde zelfs dat je vader

de belangrijkste militair in de regio was (CG p. 7)-, kan verwacht worden dat hij voldoende kan getuigen

over de functie van zijn overleden vader, en zeker, dat hij zich aan de hand van de neergelegde

documenten voldoende op de hoogte zou stellen om eventuele lacunes in de herinnering bij te stellen,

gezien het beweerde profiel van je vader geleid heeft tot het ontvluchten van je land en het aanvragen

van internationale bescherming.

Ook over het incident waarin je vader om het leven kwam, is je informatie heel summier (CG p.4-5). Het

voertuig van je vader werd op weg naar de gevechten, in Kote Ashrauw, onder vuur genomen. Hierbij

kwam je vader om en geraakte zijn bodyguard gewond. Het bericht hierover kreeg je familie via je oom,

die op de hoogte werd gebracht door het districtshuis. Je hebt geen verdere informatie over de context

waarin je vader het leven liet. Je erop gewezen dat het merkwaardig is dat jij en je broer stellen dat je

vader in een voertuig op weg was naar de gevechten, maar dat hij zich niet in een colonne bevond, geeft

u een merkwaardige verklaring –die weinig aannemelijk is-, namelijk dat er al voldoende mannen

aanwezig waren en dat je vader als grote commandant er naartoe moest gaan om een oogje in het zeil te

houden (CG p.5). Als grote commandant kan men er toch vanuit gaan dat hij tijdens gevechten

bevelvoerder is, en niet dat hij achteraf wordt gestuurd, enkel vergezeld van een paar bodyguards. Je

verklaringen inzake de context waarin je vader om het leven kwam, zijn weinig waarschijnlijk.

Omwille van bovenstaande vaststellingen, samengenomen met de verklaringen van je broer Bai., die eerst

werd gehoord, werd je gevraagd of je foto’s kan neerleggen waarop jij en je vader en/of andere

familieleden staan in familiaal verband (CG p.8), en werd er gedrukt op het belang daarvan. Je verklaart

dat je zo geen foto’s hebt. Hoewel jullie meerdere foto’s overmaakten aan het CGVS is er geen enkele

foto te bespeuren waarbij jij of je broer samen met jullie vader afgebeeld staan. Dat jullie niet bij machte

zijn dergelijke foto’s neer te leggen is heel onwaarschijnlijk gezien jullie toch in het bezit zijn van andere

foto’s, jullie uit een eerder welstellende familie komen en men redelijkerwijze kan aannemen dat er

familiekiekjes genomen werden bij feestelijke gelegenheden. Dat jullie dergelijk fotomateriaal niet kunnen

voorleggen terwijl jullie wel tal van kopieën en documenten betreffende M. D. voorleggen geeft eerder de

indruk dat M. D. niet jullie vader is. Je beweert terzake dat jij noch je broer Bai. een mobile telefoon hadden

en dat je oudere broer enkel een gewone mobile had. Hierop gerepliceerd dat jullie toch veel foto’s

neerleggen, verklaar je dat je oom vaderszijde de foto’s heeft getrokken van jou en je broers bij het graf

van je vader. De familiefoto is door Bai. getrokken. Gevraagd of je oom dan geen foto’s heeft van

familiebijenkomsten of feesten, antwoord je ontkennend, en stel je dat het niet de gewoonte is en zeker

niet, om de familie door een buitenstaander te laten trekken. Hierop gerepliceerd dat je oom vaderszijde,

die overigens naast jullie woont, toch geen buitenstaander is, blijf je zeggen dat er geen familiefoto’s zijn.

Dit is toch weinig aannemelijk. Volgens je broer zijn er wel foto’s maar kon je moeder ze niet vinden, wat

ook al een opmerkelijke verklaring is (zie beslissing broer Bai.). Je gevraagd of je vader dan geen foto’s

had in zijn gsm, zeg je dat er weinig waren. Wat er ook van zij, als je oom de moeite kan doen om bij

verschillende andere mensen foto’s op te vragen van je vader in zijn werkcontext, kan hij ook binnen de

eigen familie op zoek gaan naar familiale foto’s. Je verklaringen over de foto’s komen de

geloofwaardigheid ervan niet ten goede.

Zowel aan jou (CG p.9), als aan je broer werd er gedrukt op het belang van het neerleggen van alle

documenten die betrekking hebben op het overlijden van uw vader, zijnde een overlijdensakte, en de

documenten waaruit blijkt dat je moeder het weduwepensioen trekt van je vader. Op 3 mei 2019 legde uw

voogd op het CG drie originele certificaten neer, waarvan de copies al tijdens het persoonlijk onderhoud

waren neergelegd, alsook een foto van een copie van een kaartje, afkomstig van het “Departement van
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Martelaars en Invaliden”. Uit dit document, een foto van een copie, blijkt op geen enkele manier de band

tussen uw moeder en de personen die op dit kaartje vermeld staan. Bovendien staat er niet alleen de

naam vermeld van M. D., maar ook de naam van M. S., wat eigenaardig is en laat vermoeden dat er

binnen die familie twee personen een tegemoetkoming krijgen omdat ze slachtoffer en/ of invalide zijn.

Echter, over een persoon met de naam M. S. hebben noch u noch uw broer gesproken. Dit document

toont met andere woorden niet aan dat je moeder en haar kinderen de begunstigden zijn van het pensioen

van dagarman M. D. Je legt geen enkel substantieel document neer dat aantoont dat je de zoon bent van

LTC M. D. en/ of dat deze persoon zou zijn overleden. Onderzoek op internet heeft ook geen aanwijzingen

opgeleverd naar de dood in 1394 van een legerofficier met de naam M. D. (P.), wat enigszins

verwonderlijk is aangezien je verklaart dat je vader de belangrijkste militair in de regio is (CG p.7). Je broer

verklaarde dat er honderden mensen, waaronder heel veel militair personeel op zijn begrafenis aanwezig

waren (CG Bai. p.7). Gezien de graad van M. D., zijn langdurige carrière en excellentie die door de

certificaten tot uitdrukking komt, mag toch verwacht worden, dat er in de media een spoor zou kunnen

worden gevonden naar zijn dood. De enige informatie die in die richting komt, is de aanslag in 2011 op

generaal M. D., jaren eerder dus, waarvan het waarschijnlijk is dat hij in Paghman wordt vereerd, gezien

zijn vroegere banden met de noordelijke Alliantie, en de Shura Nezar van wijlen Ahmad Shah Massoud

(zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier).

Uit het bovenstaande volgt dat je je vrees voor vervolging op grond van het beweerde profiel van je

vader onvoldoende aannemelijk hebt gemaakt en bijgevolg word je de hoedanigheid van Vluchteling niet

toegekend. Immers, aangezien het CG niet overtuigd is, dat je vader een legerofficier was/is, met andere

woorden dat de certificaten en foto’s die u neerlegt betrekking hebben op je vader, kan er ook onvoldoende

geloof worden gehecht aan de door jou ingeroepen bedreiging vanwege de Taliban ten aanzien van jullie

familie, i.c. de moord op je broer en dreiging tot gedwongen rekrutering van jezelf en je broer Bai. Hierbij

dient ook nog te worden opgemerkt, dat de foto’s van de overleden personen geen bewijs zijn voor de

aangehaalde familiebanden.

Zelfs indien je een oudere broer had die zou zijn overleden, dan maak je nog niet duidelijk om welke

redenen en in welke context dit gebeurde. Zelfs gesteld dat je vader de persoon is die u beweert, wat i.c.

niet geloofwaardig is, dan nog is het weinig aannemelijk dat je broer pas twee jaar na het overlijden van

je vader zou zijn gedood door de Taliban omwille van de eerdere bedreigingen ten aanzien van je vader.

Je broer Bai. verklaarde terzake dat er in die periode van twee jaar geen bedreigingen waren (CG Bai.

p.9), enkel dat je oudste broer soms het gevoel had dat hij werd gevolgd, wat ook jij verklaart (CG p. 6).

Je broer Bai. suggereerde dat de Taliban misschien niet eerder jullie huis vonden, wat weinig aannemelijk

is gezien hun uitgebreid inlichtingennetwerk én de bekendheid van jullie vader (zie beslissing Bai.).

Bovendien moet toch worden vastgesteld dat het onvoldoende waarschijnlijk is dat Taliban in de nacht je

broer uit het huis zouden lokken, om hem wat verder te doden. Hierbij dient ook in acht te worden

genomen, dat jullie dichtbij het districtshuis wonen van het district Paghman, dat als relatief veilig wordt

beschouwd en waar de Taliban zeker niet prominent aanwezig zijn.

Uit het bovenstaande blijkt dat je de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden toegekend en evenmin

heb je aannemelijk gemaakt een reel risico te lopen op ernstige schade zoals omschreven in artikel 48/4

§2, a en b van de Vreemdelingenwet.

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 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https:// www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77

en 83-84, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-

afghanistan-2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.
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Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. 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 verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

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

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

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

voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In de EASO Guidance

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot

regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden

met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten

in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere

indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood

aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn

om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijdverspreid

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een voortdurende

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan te

tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar

de betrokken provincie aldaar 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. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. Uit

de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de mate

van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke

burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien een

verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji

t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).
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Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is

dat in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in

de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden

staan immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden

tracht te voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten.

In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is

ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden van

de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in een

stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

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

het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande 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 provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 153-157, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten.

De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de EASO Guidance Note

bestempeld als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld er

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert

naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

persoon.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft en

dat er in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name

1612 , vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met

uitzondering van de stad Kabul) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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

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

voor burgers in de provincie 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.



RvV X - Pagina 14

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Kabul in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Kabul een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon. U laat echter 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 Paghman in de provincie Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen

die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico

loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in het district Paghmani van de provincie Kabul actueel geen sprake is

van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld

in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het neerleggen van

je taskara en schooldocument, is een loutere aanwijzing van je identiteit en schoolopleiding, die hier op

sich niet ter discussie staan. Echter de documenten die betrekking zouden hebben op de functie van je

vader, zijnde de talrijke certificaten, verscheiden foto’s, de (nauwelijks leesbare) copie van de taskara van

je vader, alsook de foto van de copie van het document van de Departement voor slachtoffers, werden

bovenstaand voldoende besproken. Aangezien je het profiel van je vader onvoldoende aannemelijk hebt

gemaakt, kan er ook onvoldoende geloof worden gehecht aan de neergelegde dreigbrief van de Taliban,

alsook de handgeschreven brief ( zonder hoofdding) van het district. Hierbij dient toch ook te worden

opgemerkt dat gezien de corruptie in Afghanistan, tegen betaling, eender welk document kan worden

aangekocht en dat Afghaanse documenten slechts bewijswaarde hebben indien ze een voldoende

geloofwaardig vluchtrelaas ondersteunen, wat i.c. niet geval is

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 Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“- de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te Genève;

- artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de wet van 15 december 1980;

- het zorgvuldigheidsbeginsel (noodzakelijkheid alle elementen van het dossier in aanmerking te nemen,

het dossier op een voorzichtige wijze te behandelen en de beslissing op een nauwkeurige wijze voor te

bereiden en op pertinente informatie te doen berusten);

- de materiële motiveringsplicht;

- de beoordelingsfout.”

Zij lichten na een theoretische uiteenzetting over de bewijslast en de zorgvuldigheidsplicht, de formele en

materiële motiveringsplicht toe als volgt:

“A. Wat betreft de door verzoekers neergelegde documenten

Verzoekers hebben talrijke documenten neergelegd als staving van hun verzoek om internationale

bescherming:

- de originele taskara van zowel eerste als tweede verzoeker;

- een puntenlijst van 1396 (2017) van zowel eerste als tweede verzoeker;

- een kopie van de taskara van hun vader;

- diverse certificaten van hun vader (drie originelen en een aantal kleurenkopieën);
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- diverse foto's van hun vader in functie;

- postkaarten ter herdenking van hun vader;

- foto's van twee overleden personen, foto's van beide broers bij het graf van hun vader en broer;

- een foto van hun moeder met hun broers en zussen;

- een dreigbrief van de taliban;

- een brief van het districtscentrum;

- een kopie van een document van het Departement van "Slachtoffers en gehandicapten"

Een heel aantal van deze documenten werden neergelegd met als doel de band tussen hen en hun vader

aan te tonen, daar dit de kernkwestie van voorliggend dossier betreft.

Een aantal van deze documenten bewijzen ook effectief de band van verwantschap tussen verzoekers

en hun vader, M. D.:

- Op de taskara's van verzoekers staat M. D. als vader aangeduid;

- Op de puntenlijsten van verzoekers staat M. D. als vader aangeduid;

- Verzoekers leggen een aantal foto's neer waarop zij duidelijk herkenbaar zijn, een waarop zij naast een

graf staat waarop staat geschreven: "Het graf van S. Commandant M. D. P. "; op dit graf staat zowel een

foto van hun vader als van hun overleden broer;

Voorliggende documenten vormen bewijs van de afstammingsband tussen verzoekers en M. D.

Het kan dan ook niet worden aanvaard dat in de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat "het

neerleggen van je taskara en schooldocument, is een loutere aanwijzing van je identiteit en

schoolopleiding, die hier op zich niet ter discussie staat".

De genoemde documenten (taskara en schooldocument) zijn wel degelijk meer dan een bewijs van

identiteit en schoolopleiding, nu ze een uitdrukkelijke vermelding van de naam M. D. bevatten.

Verwerende partij maakt geenszins duidelijk waarom ze betreffende documenten niet als valabel bewijs

voor de afstammingsband tussen verzoekers en M. D. beschouwt.

Evenmin is het verzoekende partij duidelijk waarom verwerende partij de foto van verzoekers bij het graf

van M. D. niet als een bewijs, of minstens een duidelijke aanwijzing, van hun afstammingsband

beschouwt. De bestreden beslissing rept met geen woord over deze foto.

Verzoekende partij meent dat verzoekers met het neerleggen van deze documenten een zeer belangrijke

bijdrage hebben geleverd aan het bewijs van hun asielrelaas. Gezien het belang van deze documenten,

kan niet worden aanvaard dat deze door verwerende partij zonder enige uitleg aan de kant worden

geschoven.

Het belang van documenten ter staving van een asielrelaas en van het onderzoek van de mate waarin

deze ter ondersteuning van het asielrelaas kunnen komen, is in rechtspraak van verschillende instanties

talrijke keren benadrukt. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat,

wanneer een asielzoeker documenten aanlevert ter ondersteuning van zijn verzoek om bescherming, er

op de asielinstanties een onderzoekplicht met betrekking tot deze documenten rust. In haar arrest Singh

t/ België van 2 oktober 2012 heeft het hof gesteld dat: “103. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu

de l'importance qu'elle attache à l'article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être

causé en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de se

montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l'article 3

sans quoi les recours perdent de leur effectivité (M.S.S., précité, § 388, dd, précité, § 121). Un tel examen

doit permettre d'écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d'une demande de

protection et, ce, quelle que soit l'étendue des compétences de l'autorité chargée du contrôle.”

In deze zaak lag de vraag voor of het niet in overweging nemen van nieuwe documenten die het relaas

van de verzoekende partij staven, verenigbaar is met de verplichting om een daadwerkelijk beroep te

voorzien. Omdat er in de zaak in kwestie geen enkel onderzoek gebeurde naar de authenticiteit van deze

documenten, concludeerde het Hof dat artikelen 13 en 3 van het EVRM geschonden werden.

Uit dit arrest blijkt eveneens dat het loutere feit dat twijfels bestaan met betrekking tot de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen, verwerende partij niet ontslaat van haar taak om na te

gaan of de neergelegde documenten de in twijfel getrokken geloofwaardigheid niet kunnen herstellen.

Bovendien moet hierbij worden gewezen op een arrest van Uw Raad (n° 89 076 d.d. 4 oktober 2012)

waarin werd geoordeeld dat « un demandeur d'asile pouvant produire un récit contradictoire pour des

raisons qui lui sont propres, mais ensuite remettre un document authentique, probant, qui restaure

totalement sa crédibilité ». Dit arrest bevestigt dat, ongeacht het feit dat verzoekers verklaringen eerder

ongeloofwaardig bevonden werden, de authenticiteit van een neergelegd document nagegaan moet

worden.

In het licht van deze rechtspraak hoorde verwerende partij alle door verzoekers neergelegde documenten

aan een rigoureus onderzoek te onderwerpen en, conform de op haar rustende samenwerkingsplicht, na

te gaan in welke mate deze documenten ter ondersteuning van hun asielrelaas kunnen dienen.
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Er dient evenwel te worden geconcludeerd dat de door verzoekers neergelegde documenten niet op

zorgvuldige wijze werden onderzocht en dat verwerende partij zodoende de op haar rustende

zorgvuldigheidplicht schendt.

Daar verzoekende partij bovendien in het ongewisse blijft over de vraag waarom verwerende partij de

taskara's van verzoekers wel als aanwijzing van hun identiteit en schoolopleiding beschouwt, maar de

vermelding van de naam M. D. als vader niet als bewijs/aanwijzing van hun afstammingsband beschouwt.

De bestreden beslissing bevat op dit punt geen motivering, waardoor dient te worden geconcludeerd dat

verwerende partij tekortkomt aan de op haar rustende formele motiveringsplicht.

Daarenboven bezorgden verzoekers na het persoonlijk onderhoud bijkomende documenten aan het

CGVS, waaronder het document waarbij op naam van hun vader een (overlevings)pensioen wordt

toegekend. Zij hebben op uitdrukkelijke vraag van de dossierbehandelaar (CGVS I, p. 7) bij hun moeder

naar dit document gevraagd, en zij heeft hen binnen een zeer korte termijn een kopie van dit pensioens-

document bezorgd, hetgeen verzoekers vervolgens zonder talmen hebben neergelegd bij het CGVS.

Het is voor verzoekers zeer frustrerend te lezen dat verwerende partij uit de naam "M. S. ", vermeld op dit

document, afleidt dat er vermoedelijk eveneens iemand met die naam overleden is en recht geeft op

pensioen. Het gaat immers om de naam van hun nonkel, die in de plaats van hun moeder als officiële

"inner" van het pensioen geregistreerd staat. Daar hun moeder niet kan lezen of schrijven, is het voor haar

moeilijk om telkens opnieuw de administratieve stappen te ondernemen om het pensioen te verkrijgen.

Daarom werd beslist om de man van haar zus hiervoor verantwoordelijk te maken, reden waarom hij op

het pensioen-document vermeld staat.

Beide verzoekers vertelden overigens al tijdens het persoonlijk onderhoud dat hun oom betrokken was bij

de organisatie van het pensioen van hun vader (CGVS I, p. 7; CGVS II, p. 4).

Het is verzoekende partij volstrekt onduidelijk waarom verwerende partij, geconfronteerd met een dergelijk

belangrijk document, niet meer moeite gedaan heeft om de inhoud van dit document te verifiëren en

eventuele twijfels af te toetsen bij verzoekers. Dezen hadden uiteraard graag bijkomende informatie

verschaft indien zij hadden geweten dat dit nodig was om de bewijswaarde van dit document tot zijn volle

recht te laten komen. Verwerende partij had de mogelijkheid verzoekers opnieuw op te roepen om hen

hierover te bevragen, hetgeen aangewezen was gezien het een uitermate belangrijk document betreft dat

na het persoonlijk onderhoud werd neergelegd. Verwerende partij had ook de mogelijkheid de raadsvrouw

van verzoeker te contacteren om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Verwerende partij heeft echter geen enkele stap ondernomen om meer informatie over dit document te

verkrijgen.

Gezien het overduidelijke belang van dit document, gezien het feit dat verzoekers dit op diligente wijze zo

snel mogelijk na het persoonlijk onderhoud bezorgd hebben, en gezien de op verwerende partij rustende

samenwerkingsplicht, die haar verplicht om "de relevante elementen van het verzoek om internationale

bescherming in samenwerking met de verzoeker te beoordelen" (art. 48/6, § 1 Vreemdelingenwet) kon

van verwerende partij verwacht worden dat ze in geval van twijfel, en met name over de op het document

vermelde naam, hierover navraag zou doen en zou trachten hieromtrent duidelijkheid te verkrijgen,

alvorens het document elke bewijswaarde te ontnemen.

Verwerende partij is allesbehalve zorgvuldig tewerk gegaan bij de beoordeling van voorliggend dossier.

Verzoekende partij vraagt Uw Raad daarom in hoofdzaak om vast te stellen dat verzoekers talrijke

documenten hebben neergelegd ter staving van hun asielrelaas, waarvan een aantal documenten een

bewijs vormen van hun relatie met hun vader, M. D., en om hun afstammingsband derhalve bewezen te

achten.

Minstens dient te worden vastgesteld dat een potentieel doorslaggevend bewijsstuk, m.n. het pensioen-

document, onvoldoende onderzocht werd, en dat verwerende partij zodoende de zorgvuldigheidsplicht

geschonden heeft. De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd opdat verwerende partij

zou overgaan tot nader onderzoek van het betreffende document.

B. Wat betreft de verklaringen van verzoekers

Verzoekende partij is het niet eens met de mening van verzoekende partij als zouden de verklaringen van

verzoekers omtrent het profiel van hun vader onvoldoende overtuigend zijn.

Vooreerst wenst verzoekende partij te verwijzen naar de eerder uiteengezette principes met betrekking

tot de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van minderjarige asielzoekers. Uit

gezaghebbende richtlijnen (UNHCR) en rechtspraak (o.a. RvV) bleek dat in dergelijke zaken in belangrijke

mate rekening dient te worden gehouden met het feit dat minderjarigen meer moeite hebben met het

onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke zaken, en dat een ruime aandacht moet gaan naar

persoonlijke, familiale en culturele factoren alsook naar objectieve factoren.
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Voorliggend geval betreft twee jongeren die op het ogenblik van hun aankomst in België en op het ogenblik

van hun persoonlijk onderhoud op het CGVS beide minderjarig (m.n. 17 en 15 jaar oud) waren.

Op het ogenblik van het overlijden van hun vader waren beide broers respectievelijk 14 en 13 jaar oud.

Alle herinneringen aan hun vader dateren dan ook niet alleen al van vier jaar geleden, maar betreffen

bovendien een tijdsperiode waarin zij nog uitermate jong waren.

Daarenboven dient rekening te worden gehouden met de bijzondere familiale situatie waarover beide

jongens vertellen. Hun vader was gestationeerd in een andere provincie en was zelden thuis. Om de paar

dagen of weken kwam hij nu eens een, dan weer enkele dagen naar huis (CGVS I, p. 2). Deze situatie is

onveranderlijk zo zolang zij het zich kunnen herinneren. In het licht van een dergelijke familiesituatie kan

niet worden aangenomen dat de jongens een bijzonder nauwe band met hun vader hadden.

Bovendien werd op geen enkel ogenblik tijdens het persoonlijk onderhoud gepolst naar de concrete band

die de jongens met hun vader hadden. Was hij een aanwezige vader op de momenten dat hij thuis was?

Vertelde hij veel over zijn werk? Praatte hij überhaupt veel met zijn kinderen?

Dergelijke vragen zijn uitermate belangrijk, daar de familiale situatie waarin verzoekers verkeerden

ongetwijfeld een grote impact heeft op de mate waarin zij over informatie met betrekking tot hun vader

beschikken en over hem kunnen vertellen. Inderdaad, bij kinderen jonger dan 14 jaar komt kennis over

een van beide ouders uiteraard niet vanzelf, ook niet wanneer deze ouder een belangrijke professionele

functie bekleedt. Wanneer de familiale situatie zich er niet toe leent deze ouder te leren kennen, dan kan

van deze kinderen niet verwacht worden dat zij deze ouder goed kennen en er veel informatie over kunnen

geven.

Bij het bespreken van de bestreden beslissing met verzoekers, ten kantore van hun raadsvrouw, hebben

zij heel concrete antwoorden op de uitdrukkelijke vraag naar het karakter van hun vader en naar hun

vader-zoon-relatie:

"Papa had een heel moeilijke job. Als we hem echt nodig hadden, dan belden we hem, dan kwam hij even,

maar niet lang." "Hij was heel serieus, gesloten. Hij lachte niet met ons. Hij hield daar niet van." "Normaal

gingen we voetbal spelen. Maar als hij thuis was, moesten we thuisblijven."

Eens het onderwerp van het karakter van hun vader en diens band met hem aangesneden, komen de

jongens er bovendien toe om bijkomende informatie te geven over hun vader, informatie waar ze tijdens

het persoonlijk onderhoud niet opgekomen zijn. Zo vertellen ze dat hun vader hen wel eens vertelde over

zijn eindexamen na het middelbaar, met oriëntering naar hogere studies; hun vader was op basis van zijn

punten ingedeeld om de opleiding pedagogie te gaan volgen, maar hij wilde dit niet, en is daarom naar de

militaire academie gedaan.

Ook vertellen zij, bij de vraag naar het concrete verloop naar hun dagen wanneer vader thuis was, dat hij

zelden beschikbaar was voor het gezin, ook niet wanneer hij thuis was, daar hij veel mensen ontving in

het kader van zijn werk en ook zelf veel buitenshuis ging voor ontmoetingen in het kader van zijn werk.

Zo vertellen ze dat hij regelmatig naar Kabul ging voor vergaderingen met Bismillah Khan, de voormalige

minister van defensie van Afghanistan.

Het is frappant te merken dat deze anekdotes en details naar boven komen wanneer aan de jongens

concrete vragen over hun eigen leefwereld als kinderen van hun vader worden gesteld.

Een lezing van de gehoornotities noopt tot de vaststelling dat aan beide verzoekers quasi enkel open,

zeer weinig richtinggevende vragen gesteld werden over hun vader, waarop de jongens duidelijk niet goed

wisten welke informatie ze moesten meedelen:

[citaat CGVS I, p. 5]

[citaat CGVS II, p. 4]

Naast algemene vragen als "Vertel eens over je vader?" betreffen de vrijwel enige concrete vragen hun

vaders militaire functie, zijn uniform, zijn basis... Allemaal vragen die absoluut niet raken aan de concrete

leefwereld van beide jongens.

Niet een keer werd gevraagd naar hun concrete ervaring als zoon van hun vader. Nochtans moet dit een

impact hebben gehad op hun levenswijze en hun ervaring als kind, vooral wat betreft de relatie met hun

vader.

Verzoekers hebben naar best vermogen geantwoord op de concrete vragen die de professionele carrière

en activiteiten van hun vader betroffen. Verzoekende partij meent overigens dat zij gezien de situatie vrij

veel informatie weten te delen. Niettemin dient te worden vastgesteld dat, indien de informatie die zij

verschaffen over hun vader beperkt blijft, dit niet aan hen te wijten is, maar aan het feit dat de

bevragingswijze niet aan hun leefwereld aangepast was.

Wanneer een verzoeker duidelijk te kennen geeft niet in staat te zijn op algemene vragen te antwoorden

("Vertel nog over je vader? Wat moet ik zeggen") kan van de dossierbehandelaar verwacht worden dat

wordt overgegaan op concrete vragen die aansluiten bij de leefwereld van de betrokkene, zeker wanneer

de betrokkene in kwestie minderjarig is.
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Uit de bestreden beslissingen blijkt evenwel dat verwerende partij van verzoekers een mate van

spontaniteit verwachtte die niet compatibel is met hun leeftijd en het verzoekers zelfs verwijt enkel te

antwoorden op concrete vragen:

"Als je gevraagd wordt meer over je vader te vertellen, weet je niet goed wat te antwoorden. Vervolgens

werd je gevraagd een beeld te geven van je vader, wat je je herinnert. Hierbij pik je enkel in op de concrete

vraag die bij wijze van voorbeeld werd gesteld, namelijk ofhij soms naar huis kwam. (...) Spontaan vertel

je niets meer. (...)" (bestreden beslissing tweede verzoeker, p. 2)

Er dient te worden geconcludeerd dat noch de bevragingswijze, noch de beoordeling van de verklaringen

van verzoekers aangepast is aan hun leeftijd en profiel.

Mits de juiste gerichte, aangepaste vragen, kunnen verzoekers veel meer informatie over hun vader

verschaffen. Een dergelijke inspanning mag gezien het profiel van verzoekers en hun nood aan bijzonder

procedurele noden van verwerende partij verwacht worden.

Verwerende partij is ook op dit punt tekortgeschoten aan de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekende partij vraagt Uw Raad in hoofdorde vast te stellen dat verzoekers geloofwaardige

verklaringen afleggen, bovendien ondersteund door belangrijke en krachtige bewijsstukken die de band

met hun vader aantonen, en de afstammingsband tussen verzoekers en hun vader daarom als bewezen

te beschouwen.

De vaststelling van deze afstammingsband duidt erop dat verzoekers, als nauwe familieleden van een

hoge Afghaanse officier, een bijzonder risicoprofiel vertonen. Immers, de meest recente "UNHCR

Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan"

(30 augustus 2018) stellen vast dat familieleden van overheidsgezinden een bijzonder risico lopen om

geviseerd te worden door “AGEs”:

“k) Family Members of Individuals Associated with, or Perceived as Supportive of, the Government and

the International Community AGEs have been reported to target family members of individuals with the

above profiles, both as acts of retaliation and on a "guilty by association" basis.305ln particular, relatives,

including women and children, of government officials and members of the ANDSF have been subjected

to harassment, kidnappings, violence, and killings.” (p. 48)

Hier bovenop komt de vaststelling dat zowel hun vader zelf als hun oudere broer reeds gedood zijn als

gevolg van de beroepsactiviteiten van hun vader.

Wat de dood van hun broer betreft meent verzoekende partij dat verzoekers hierover zeer doorleefde en

gedetailleerde verklaringen hebben afgelegd, en dat zij hun relaas wat dit betreft aannemelijk maken.

Gezien het bijzonder risicoprofiel van de gezinsleden van M. D., kan verwerende partij niet volstaan met

de vaststelling dat het "onwaarschijnlijk" zou zijn dat hun broer twee jaar na het overlijden van hun vader

nog gedood zou zijn. Dit is een louter subjectieve stelling, die niet op kan tegen het objectieve risico dat

uit het profiel van hun vader voortvloeit.

Verzoekende partij vraagt Uw Raad dan ook in hoofdzaak vast te stellen dat verzoekers zowel hun

afstammingsband als de dood van hun vader en broer aannemelijk maken, en meent dat op grond hiervan

dient te worden besloten tot een ernstig risico op vervolging.

In ondergeschikte orde meent verzoekende partij dat verscheidene onzorgvuldigheden in het onderzoek

verantwoorden dat verzoekers opnieuw worden gehoord, opdat zij bijkomende verklaringen zouden

kunnen afleggen over de door hen neergelegde documenten alsook over hun vaders profiel.”

2.1.2. In de nota met opmerkingen zet de commissaris-generaal uiteen dat geen gegrond middel werd

aangevoerd.

2.1.3. In een aanvullende nota van 23 augustus 2019 brengt de commissaris-generaal volgende

documenten ter kennis:

- UNHCR “Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018;

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

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

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van juni 2019;

- EASO-rapport “Country Guidance Afghanistan” van juni 2019.

2.1.4. Ter terechtzitting leggen verzoekers een aanvullende nota neer met een bijkomend bewijs van de

band met hun vader, namelijk een foto.

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

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

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).
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Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekers al dan niet beantwoorden aan de

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

de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem bepalingen die verzoekers geschonden achten en een algemene theoretische toelichting

hieromtrent, maakt op zich niet aannemelijk dat zij een nood hebben aan internationale bescherming.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, merkt de Raad vooreerst op dat verzoekers als eerste verklaring

over hun reis naar Europa hebben meegedeeld dat zij met een eigen paspoort met visum voor Pakistan,

van daaruit met een visum via Dubai tot Oekraïne zijn gereisd met het vliegtuig. Daarna zijn ze met de

auto via onbekende landen naar Duitsland en met de trein naar België gereisd (A.Bai.P., Dossier

overgemaakt aan CGVS, stuk 14, Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling, 9 augustus 2018;

A.Bas.P., Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 12, Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling,

9 augustus 2018). Deze verklaringen zijn niet voor interpretatie vatbaar. Daarna hebben verzoekers hun

verklaringen over het bestaan van een dergelijk reisdocument, dat inzicht kan geven wat tal van relevante

elementen in de zin van artikel 48/6, § 1, van de Vreemdelingenwet betreft, gewijzigd. Tijdens het interview

bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 4 maart 2019 en tijdens het persoonlijk onderhoud bij het

Commissariaat-generaal op 18 april 2019 werd volgehouden dat het om een vals paspoort ging, weliswaar

een Afghaans paspoort met hun naam en foto, met een visum voor Pakistan en Oekraïne (A.Bai.P.,

Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 14, DVZ-verklaring, p. 9-10; A.Bai.P., Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 5A, p. 11-12; A.Bas.P., Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 12, DVZ-verklaring, p. 9-

10; A.Bas.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 10). Verzoekers stelden dat hun reis,

waarvoor ongeveer 15.000 USD werd betaald per persoon, werd geregeld via een smokkelaar door hun

oom. Dergelijke handelswijze en manier van reizen duidt erop dat verzoekers, daarin gesteund door hun

familie, er niet voor terugdeinzen om het bestaan van een eigen paspoort te verbergen.

Nog in rekening genomen dat verzoekers dertien en veertien jaar oud waren toen hun vader om het leven

zou zijn gekomen, is hun leeftijd nu geen verschoning meer voor de vage verklaringen aangaande het

profiel van hun vader. Immers, verzoekers hebben school gelopen tot de tiende en elfde graad in

Afghanistan. Het is verbazingwekkend dat ze tal van certificaten neerleggen van M.D.P., waarvan ze

stellen dat het hun vader is, maar dat ze spontaan niets zeggen over de inhoud van deze certificaten. Als

er wordt gevraagd informatie te geven over hun vader en tweede verzoeker zegt niets over de zaken die

uit de certificaten kunnen worden opgemaakt, dan is dit weinig overtuigend. Eerste verzoeker gaf vage

informatie aangaande het profiel van hun vader, in die mate dat tijdens het persoonlijk onderhoud werd

gevraagd of hij de certificaten wel had bekeken, aangezien hij dan toch meer informatie zou hebben

kunnen geven over de functie van M.D.P., onder andere de kandak waarin hij werkte, of de opleidingen

die hij volgde (A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 6). Eerste verzoeker verklaarde

dat hij de certificaten slechts oppervlakkig had bekeken. Immers, indien verzoekers de certificaten goed

zouden hebben bekeken, hadden ze wellicht meer kunnen vertellen over hun vader, bijvoorbeeld tot welke

kandak hij behoorde. Ook voor eerste verzoeker geldt, dat van een zoon van een militair met hoge rang,

volgens zijn verklaringen zelfs de belangrijkste militair in de regio (Ibid., p. 7), kan verwacht worden dat

hij voldoende kan getuigen over de functie van zijn overleden vader, en zeker, dat hij zich aan de hand

van de neergelegde documenten voldoende op de hoogte zou stellen om eventuele lacunes in de

herinnering bij te stellen, gezien het beweerde profiel van hun vader geleid heeft tot het verzoek om

internationale bescherming. De informatie over het incident waarin hun vader om het leven kwam, is heel

summier. Het voertuig van hun vader werd op weg naar de gevechten, in Kote Ashrauw, onder vuur

genomen. Hierbij kwam hun vader om en geraakte zijn bodyguard gewond. Het bericht hierover kreeg

verzoekers’ familie via hun oom, die op de hoogte werd gebracht door het districtshuis. Verzoekers

hebben geen verdere informatie over de context waarin hun vader het leven liet. Erop gewezen dat het

merkwaardig is dat verzoekers stellen dat hun vader in een voertuig op weg was naar de gevechten, maar

dat hij zich niet in een colonne bevond, geeft tweede verzoeker een merkwaardige verklaring: er waren al

voldoende mannen aanwezig en verzoekers vader moest als grote commandant er naartoe gaan om een

oogje in het zeil te houden (A.Bas.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 5). Als grote

commandant kan men er toch vanuit gaan dat hij tijdens gevechten bevelvoerder is, en niet dat hij achteraf

wordt gestuurd, enkel vergezeld van een paar bodyguards. Tweede verzoekers verklaringen inzake de

context waarin hun vader om het leven kwam, zijn weinig waarschijnlijk.

Het valt verder ook op, dat eerste verzoeker verklaart dat er heel veel militairen op de begrafenis waren

van hun vader (A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5A, p. 7), zeker meer dan

honderd, maar dat hij niemand bij naam kan noemen van de personen die zijn familie kwamen condoleren,

noch een naam van één van de bodyguards van hun vader.
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Als reden haalt eerste verzoeker aan dat de bodyguards altijd wisselden, doch er kan worden

aangenomen dat er gezien het beweerde profiel van hun vader, toch ook bodyguards moeten zijn geweest

die langer bij hem verbleven en die zijn vertrouwen hadden. Aangezien deze bodyguards mee naar

hun huis kwamen als verzoekers’ vader met verlof kwam, is het merkwaardig dat hij geen enkele naam

kan noemen, ook niet van diegene die tijdens de aanval waarbij hun vader stierf samen met hun vader

gewond werd.

Verzoekers’ betoog dat zij aan de hand van taskara’s en puntenlijsten, of zelfs foto’s trachten aan te tonen

dat een luitenant kolonel van het Afghaanse leger, M.D.P., hun vader zou zijn, kan bijgevolg niet worden

aanvaard.

Ook het betoog dat ze het document over het overlevingspensioen hebben bezorgd en dit attest verder

diende te worden onderzocht, kan niet worden gevolgd. De Raad stelt vast dat het verweer in de nota met

opmerkingen moet worden bijgetreden. Eerste verzoeker vertelde immers dat hij twee ooms heeft aan

moederszijde, namelijk M. en F., en een oom aan vaderszijde, die het pensioen van verzoekers’ vader in

orde bracht (A.Bas.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 3-4). Tweede verzoeker heeft dit

ook zo verhaald (A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5A, p. 11-12). Hun ene oom aan

vaderszijde, R., die naast hen woont en een autowasserij heeft, heeft voor het pensioen gezorgd samen

met hun moeder (A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5A, p. 4). En twee ooms aan

moederszijde, namelijk M. en F., gaan soms bij hun moeder langs om te kijken hoe het gaat (Ibid.). De

naam M. Saf. of Sam. hebben ze echter nooit eerder vermeld. Bovendien is de stelling in het verzoekschrift

dat het gaat om de man van de zus van hun moeder tegenstrijdig met de uitdrukkelijke verklaring van

eerste verzoeker bij het Commissariaat-generaal dat het hun oom langs vaderszijde is die het papierwerk

voor het pensioen van hun vader in orde heeft gebracht.

Bovendien is het document over het overlevingspensioen niet van die aard dat het een potentieel

doorslaggevend bewijsstuk kan zijn, zodat een verder onderzoek niet aan de orde is. In dit verband wenst

de Raad immers op te merken dat verzoekers de dood van hun vader situeren in 2015. De familie van

verzoekers heeft sindsdien geen enkele stap genomen die getuigt van een nood aan bescherming. Ook

na de verklaarde moord op hun oudste broer in 2017 zijn verzoekers steeds naar school blijven gaan tot

ongeveer een maand voor hun vertrek uit Afghanistan (A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud,

stuk 5A, p. 3). Ook vandaag verblijft verzoekers’ familie nog altijd in Parachi en Poshte Badam en stellen

ze het goed (Ibid., p. 4).

Zelfs indien verzoekers’ oudere broer zou zijn overleden, dan maken verzoekers nog niet duidelijk om

welke redenen en in welke context dit gebeurde. Zelfs gesteld dat verzoekers’ vader de persoon is die zij

beweren, dan nog is het weinig aannemelijk dat verzoekers’ oudere broer pas twee jaar na het overlijden

van hun vader zou zijn gedood door de taliban omwille van de eerdere bedreigingen ten aanzien van hun

vader. Tweede verzoeker verklaarde dat er in die periode van twee jaar geen bedreigingen waren

(A.Bai.P., Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5A, p. 9), enkel dat zijn oudste broer soms het

gevoel had dat hij werd gevolgd, wat ook eerste verzoeker verklaarde (A.Bas.P., Notities van het

persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 6). Tweede verzoeker suggereerde dat de taliban misschien niet eerder

hun huis vonden, wat weinig aannemelijk is gezien hun uitgebreid inlichtingennetwerk én de

voorgehouden bekendheid van verzoekers’ vader. Bovendien moet toch worden vastgesteld dat het

onvoldoende waarschijnlijk is dat de taliban in de nacht hun broer uit het huis zouden lokken, om hem wat

verder te doden. Hierbij dient ook in acht te worden genomen, dat verzoekers dichtbij het districtshuis

wonen van het district Paghman, dat als relatief veilig wordt beschouwd en waar de taliban zeker niet

prominent aanwezig zijn.

Uit het bovenstaande volgt dat verzoekers hun vrees voor vervolging op grond van het beweerde profiel

van hun vader onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt. Zelfs indien zou worden aanvaard dat

verzoekers’ vader een legerofficier was of is, met andere woorden dat de certificaten en foto’s die

verzoekers neerleggen betrekking hebben op hun vader, kan er onvoldoende geloof worden gehecht aan

de door hen ingeroepen bedreiging vanwege de taliban ten aanzien van hun familie, met name de moord

op hun oudste broer en de bedreiging van een gedwongen rekrutering van verzoekers.

De neergelegde documenten, met in begrip van de foto die ter terechtzitting bij een aanvullende nota werd

gevoegd, kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.

Wat de foto’s betreft, merkt de Raad op dat privé-foto’s geen sluitend bewijs opleveren omdat deze door

enscenering kunnen worden gemanipuleerd.
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Verzoekers leggen thans een enkele foto neer waarbij zij zijn gefotografeerd samen met hun vader, wat

opmerkelijk blijft. Algemeen kan uit de foto’s niet worden afgeleid wanneer en in welke omstandigheden

deze werden genomen. Verweerder wordt gevolgd dat documenten enkel een ondersteunende werking

hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas

kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig vluchtrelaas te herstellen. Daarenboven wordt er in de bestreden beslissingen correct

gesteld dat Afghaanse documenten geringe bewijswaarde hebben gelet op de wijdverspreide corruptie in

het land waardoor eender welk document tegen betaling kan worden aangekocht. Uit de “COI Focus,

Afghanistan. Corruptie en documentenfraude” van Cedoca van 21 november 2017, waaruit blijkt dat er in

Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg alle documenten vervalst

worden of via corruptie, zowel in Afghanistan als daarbuiten, kunnen worden aangekocht. Gelet op

verzoekers’ leugenachtige verklaringen met betrekking tot hun reisdocument, kan geen bewijswaarde

worden toegekend aan de door verzoekers neergelegde documenten ter bevestiging van hun problemen

in Afghanistan. Verzoekers’ poging om de instanties belast met het onderzoek naar hun verzoek om

internationale bescherming bewust te misleiden ondergraaft hun algehele geloofwaardigheid.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor vervolging koesteren in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op hun

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen. Zij tonen niet aan dat

zij in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat

er in Afghanistan een gewapend conflict is. Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR’s “Eligibility Guidelines

for assessing the International protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus

2018.

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in

bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus

te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling

of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

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

loopt, een verwijzing naar zijn relaas niet volstaan. Hij moet enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken, ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist.

De Raad merkt op dat van verzoekers redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij zich, als alleenstaande

gezonde jonge mannen, die Dari spreken en noties van het Pashtou hebben, bij een terugkeer naar

Afghanistan vestigen in het district Paghman in de provincie Kabul in Afghanistan. Er kan redelijkerwijze

worden aangenomen dat dit de regio van herkomst van hen en hun familie betreft.

Inzake de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie Kabul werd in de bestreden beslissingen

terecht gesteld als volgt:

“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 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https:// www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77

en 83-84, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-

afghanistan-2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden.
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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 verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

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

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

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

voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In de EASO Guidance

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot

regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden

met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten

in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere

indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood

aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn

om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijdverspreid

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een voortdurende

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan te

tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar

de betrokken provincie aldaar 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. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. Uit

de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de mate

van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke

burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien een

verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji

t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar

het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld worden dat er

geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het willekeurig geweld dat

plaatsvindt in de provincie.
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Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in

de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden

staan immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden

tracht te voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten.

In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is

ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden van

de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in een

stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

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

het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande 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 provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 153-157, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten.

De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de EASO Guidance Note

bestempeld als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld er

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert

naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

persoon.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft en

dat er in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name

1612 , vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met

uitzondering van de stad Kabul) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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

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

voor burgers in de provincie 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.”

Verzoekers’ betoog in het verzoekschrift is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan voorgaande

analyse. De Raad merkt op dat de informatie ter kennis gebracht door de commissaris-generaal in zijn

aanvullende nota deze analyse genoegzaam bevestigt.
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Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen, moet

niettemin het verzoek om internationale bescherming ook systematisch individueel worden onderzocht en

dit in verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde situaties.

Voor zover verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op de

aangevoerde vluchtmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoekers brengen verder geen enkel concreet element aan.

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 de provincie Kabul in Afghanistan, een reëel risico zouden

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

2.5. Verzoekers vragen in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissingen te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


