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nr. 228 246 van 30 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 april 2019 heeft

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

20 maart 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VERSTRAETEN loco advocaat

B. SOENEN, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 23 juli 2018 België is binnengekomen als niet-begeleide

minderjarige vreemdeling, diende op 25 juli 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

Verzoekers vingerafdrukken werden op 17 januari 2017 afgenomen in Griekenland (Eurodac). Op 10

augustus 2018 stelde de dienst Voogdij van de FOD Justitie een voogd aan. De voogdij verviel van

rechtswege op 17 mei 2019.

1.2. Op 20 maart 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekende brief van 22 maart 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing, die luidt

als volgt:
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“Asielaanvraag: 25/07/2018

Overdracht CGVS: 13/12/2018

U werd op 7 februari 2019 van 09u15 tot 12u40 gehoord op het Commisariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), in het bijzijn van een tolk die de taal Dari machtig is. Uw voogd

mevrouw Lies Lievens en uw advocate Meester Florence Quairiat waren gedurende het ganse

persoonlijke onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U, A. Q., van Hazara-origine, verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken en geboren te zijn in

het district Sorkh–e-Parsa in de provincie Parwan op 17/5/2001. U verklaart een sjiitische moslim te zijn

en Dari, Hazaragi en een beetje Nederlands te spreken. U liep school tot uw 10de levensjaar.

Toen u 5 jaar oud was verhuisde u samen met uw ouders van de provincie Parwan naar de hoofdstad

Kaboel omdat uw vader in de provincie Parwan problemen kreeg omwille van zijn connectie met

commandant S., een gekende Hazara-commandant. Uw vader streed immers aan de zijde van deze

commandant S. tegen de taliban en kreeg hierdoor problemen met malek G., een bekend lid van de lokale

taliban.

Jullie woonden in Kaboel eerst korte tijd in de wijk Karte Sahi en vervolgens in de wijk Kote Sangi, jullie

dienden deze wijken echter ook te verlaten omwille van de problemen met malek G. Jullie verhuisden dan

naar de wijk Dashte Barshi, eveneens in de stad Kaboel, en daar woonde u nog 8 à 9 jaar samen met uw

ouders en uw 3 jongere broers en uw 3 jongere zussen tot u Afghanistan op 15-jarige leeftijd verliet in het

voorjaar van 2016.

Ongeveer 5 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan zat u in Kaboel samen met uw vader in de auto en werden

jullie beschoten door gemaskerde personen vanuit een auto die vlak achter jullie reed. U dook onder de

zetel, uw vader bleef doorrijden en jullie konden uiteindelijk ontkomen. Hoewel jullie niet wisten wie de

daders waren gingen jullie er toch van uit dat dit incident te maken had met de oude vete tussen uw vader

en malek G.

Ongeveer 2 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan werd uw vader opnieuw onder vuur genomen vanuit een

ander voertuig. Uw vader kon ontkomen en herkende de daders maar hij weigerde u te vertellen wie ze

waren.

Ongeveer 1 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan heeft u een dreigbrief gevonden die onder jullie

voordeur geschoven werd. U verklaart tevens dat uw vader verschillende dreigbrieven kreeg maar hij

vertelde er u niks over en liet ze u niet zien.

De rechtstreekse aanleiding tot uw vertrek uit Afghanistan was een aanslag met een handgranaat die in

jullie huis in Kaboel gegooid werd. Dit gebeurde 5 dagen voordat u Afghanistan verliet. Rond 11 uur ’s

avonds werden jullie plots gewekt door een explosie. Iemand had een handgranaat gegooid, u en uw

broer H. en uw zus P. werden geraakt door glasscherven. U was niet volledig bij bewustzijn maar weet

nog dat jullie allemaal door een achterpoortje naar buiten zijn kunnen glippen. Uw vader bracht u

onmiddellijk naar het ziekenhuis maar u bleek slechts lichtgewond, uw broer en zus moesten wat langer

in het ziekenhuis blijven. Dit incident was voor uw vader de aanleiding om u te gebieden Afghanistan te

verlaten. De rest van het gezin bleef in Kaboel.

Na uw vertrek uit Afghanistan in het voorjaar van 2016 reisde u over land via Pakistan en Iran naar Europa.

U verbleef anderhalf jaar in Griekenland vooraleer via Italië en Frankrijk door te reizen naar België waar

u op 25 juli 2018 een verzoek om internationale bescherming indiende.

U verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS dat plaatsvond op 7/2/2019 dat u 7 of 8

maanden voor dit onderhoud op het CGVS voor de laatste keer telefonisch contact had met uw ouders.

Daarna bent u het contact met hen verloren. Ze vertelden u toen dat een van uw broers zich inmiddels

ook al in Iran bevond en dat zijzelf ook van plan waren om uit Kaboel te vertrekken. Tot op heden weet u

niet wie in 2016 de handgranaat in jullie huis gooide. Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u in grote

onzekerheid te belanden. Daarnaast verklaart u tevens een vrees te koesteren omdat u tot de Hazara-

etnie behoort en sjiiet bent.

U legt geen enkel bewijsstuk neer ter staving van uw verzoek om internationale bescherming.



RvV X - Pagina 3

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

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

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

U verklaarde dat de rechtstreekse aanleiding tot uw vlucht uit Afghanistan de granaatinslag op jullie huis

was in het voorjaar van 2016. U verklaarde geen enkel idee te hebben over wie de daders hiervan waren

(CGVS, p.15). U wist evenmin of uw vader naar aanleiding van dit incident al dan niet de hulp van de

politie inriep waardoor het voor het CGVS onmogelijk wordt om vast te stellen of deze hulp u eventueel

omwille van een van de criteria van de vluchtelingenconventie ontzegd werd (CGVS, p.17). Deze door u

aangereikte verklaringen zijn dus veel te vaag om hieruit een vrees in de zin van de

vluchtelingenconventie te kunnen afleiden. Daarnaast stelt het CGVS eveneens vast dat u niet in staat

bleek om spontane en doorleefde verklaringen af te leggen over dit incident waardoor de

geloofwaardigheid van uw verklaringen erover in het gedrang kwam. U stelde dat u het allemaal niet

bewust meemaakte (CGVS, p. 15-16). Aangezien u na uw vertrek uit Afghanistan nog verschillende

keren telefonisch contact gehad heeft met uw vader had u logischerwijze toch meer informatie kunnen

vergaren over wat uiteindelijk toch de kern van de door u naar voren geschoven asielmotieven raakte

(CGVS, p.11, 18-19). Zo wist u, zoals eerder al vermeld, niet of er een politieonderzoek ingesteld werd,

weet u niet of uw vader de daders gezien heeft tijdens het incident, weet u niet of er mensen ondervraagd

werden en of er getuigen waren, weet u niet of de huizen van de buren ook geraakt werden, weet u niet

of uw broer en zus nog in het ziekenhuis lagen toen u Afghanistan verliet, en weet u zelfs niet of uw familie

na uw vertrek nog bedreigd of geviseerd werd (CGVS, p.16, 17, 18, 19). Het is onder de gegeven

omstandigheden vreemd dat u zich daar allemaal geen vragen bij heeft gesteld.

U herinnerde zich niet eens de juiste datum van de aanval op jullie huis (CGVS, p.16). Nochtans kan

verwacht worden dat de datum van dergelijke gebeurtenis, ongeacht het tijdsverloop, in het geheugen

gegrift zou staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan heeft, temeer dat dit de aanleiding was tot uw

vertrek uit Afghanistan. U verklaarde weliswaar dat het incident in de maand hamal gebeurde (CGVS,

p.16) doch wanneer u verder gevraagd werd of het incident voor of na nieuwjaar gebeurde antwoordde u

vreemd genoeg dat het incident ongeveer 15 dagen voor het nieuwe jaar gebeurde, voor het (13)96 werd

(CGVS, p.16). Dergelijke verklaring doet uiteraard de wenkbrauwen fronsen aangezien de maand hamal

waarin u het incident situeerde de eerste maand is van het nieuwe jaar en het bijgevolg niet te rijmen valt

met uw verklaringen als zou het incident 15 dagen voor het nieuwe jaar gebeurd zijn. Dat u geen

coherente verklaringen aflegde over het tijdstip van dit incident, dat er de oorzaak van was dat u uw

geboorteland diende te verlaten, met andere woorden of het net voor of na het in Afghanistan gevierde

Nowruz ( start van het nieuwe jaar) plaatsvond, is allesbehalve overtuigend (zie informatie betreffende

Nowruz en de Afghaanse maanden toegevoegd aan de blauwe farde van het administratieve

dossier). Redelijkerwijze had men toch wel kunnen verwachten dat u zonder enige twijfel te zaaien had

kunnen duiden of het incident voor of na deze Nowruz-festiviteiten plaatsvond.

Dat u het incident plotseling 15 dagen voor nieuwjaar situeerde terwijl u het eerder tijdens het persoonlijk

onderhoud na nieuwjaar situeerde want in de maand hamal, is op zijn minst opmerkelijk en doet uw

geloofwaardigheid geen goed.
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Over het incident zelf verklaarde u verder dat uw vader een wapen droeg en dat er schoten uitgewisseld

werden. Wanneer u de vraag gesteld werd naar wie uw vader dan schoot herhaalde u dat hij gewapend

was en dat er schoten gelost werden. U geconfronteerd met uw verklaring dat u het eerst had over schoten

die uitgewisseld werden hetgeen toch impliceerde dat uw vader ook geschoten had zegt u op eerder

laconieke wijze geen idee, vader was gewapend, moest men op hem schieten zou hij

terugschieten(CGVS, p.16). Het hoeft weinig betoog dat ook dergelijke weinig doorleefde verklaringen

afbreuk doen aan de geloofwaardigheid uw verklaringen.

Ook moet nog gewezen worden op het feit dat u tijdens het afleggen van uw verklaringen bij de

dienst vreemdelingenzaken telkens leek aan te geven dat het malek G. was die aan de basis lag van de

granaataanval op jullie huis in 2016, terwijl u daar tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS geen

enkel gewag van maakte en in tegendeel aangaf totaal niet te weten wie verantwoordelijk was voor de

aanslag op jullie huis in 2016 (ficheniet begeleide minderjarige vreemdeling d.d. 25/7/2018, DVZ,

vragenlijst, vraag 3.5, CGVS, p.15).

Gezien uit uw verklaringen blijkt dat u Afghanistan verliet in het voorjaar van 2016, dat u er helemaal niet

van op de hoogte bent of uw familie al dan niet bedreigd of geviseerd werd na uw vertrek en ze zich

allemaal – op één van uw broers na – op het moment van jullie laatste telefoongesprek, 7 of 8 maanden

voor het persoonlijk onderhoud op het CGVS d.d. 7/2/2019, m.a.w. in de zomer van 2018 nog steeds in

Kaboel bevonden (CGVS, p.11), zijn er geen concrete aanwijzingen dat er een urgente dreiging aanwezig

was ten aanzien van u of uw familie. Bovendien rijst de vraag waarom enkel u direct na het incident het

land verliet, aangezien het hele gezin en uw vader in het bijzonder geviseerd zouden zijn. Dat uw familie

minstens enkele maanden nadien nog in Kabul verbleef zet de geloofwaardigheid van deze aanval verder

op de helling.

Hoewel u er tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS attent werd op gemaakt dat bij dergelijk

incident, een aanval met een granaat op een huis waarbij gewonden vielen, het toch mogelijk zou moeten

zijn om bewijsstukken voor te leggen, hetzij bijvoorbeeld van de politie, hetzij bijvoorbeeld van het

ziekenhuis waar u en uw broer en zus binnengebracht werden, werd tot op heden geen enkel bewijsstuk

door u neergelegd (CGVS, p.22).

Hoewel u dus niet bij machte bent op basis van het incident vlak voor uw vertrek een nood aan

internationale bescherming aan te tonen, vermeldde u ook nog de oude vijandschap tussen uw vader en

malek G. die aan de basis lag van een aanval op u en uw vader 5 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan

(jullie auto werd beschoten) en waarvan u verklaart dat die problemen nog steeds bestaan (CGVS, p.8).

Hierbij dient onmiddellijk de kanttekening gemaakt te worden dat u er doorheen de asielprocedure niet in

bent geslaagd een consistent beeld op te hangen van de oorzaak van de problemen tussen uw vader en

malek G. Zo liet u bij de dienst vreemdelingenzaken tijdens het opstellen van de fiche niet-begeleide

minderjarige vreemdeling d.d. 25/7/2018 optekenen dat uw vader problemen had met malek G. omwille

van een gronddispuut. Op 21/11/2018, tijdens het invullen van de vragenlijst bij de dienst

vreemdelingenzaken, vermeldde u dat uw vader problemen had met malek G. maar dat u niet wist waarom

(vraag 3.5). Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS, op 7/2/2019, luidde het dan weer dat uw

vader problemen had met malek G. omdat uw vader in het verleden samen met Hazara-commandant S.

tegen de taliban gestreden had en malek G. een gekende talib was (CGVS, p.13-15). Indien uw

verklaringen op het CGVS zouden stroken met de werkelijkheid dan is het toch niet meer dan logisch dat

u dit element wel degelijk ook ten berde zou hebben gebracht tijdens het afleggen van uw eerdere

verklaringen bij de dienst vreemdelingenzaken. De vaststelling dat u dit niet hebt gedaan brengt uw

geloofwaardigheid ook wat dit gegeven betreft in het gedrang. Zelfs indien u deze laatste versie

betreffende de oorzaak van de problemen tussen uw vader en malek G. pas vernomen zou hebben tijdens

het laatste telefoongesprek met uw vader dat plaatsvond ongeveer 7 of 8 maanden voor het persoonlijk

onderhoud op het CGVS d.d. 7/2/2019 (CGVS, p.11), m.a.w. in de zomer van 2018, had u deze uitleg zo

niet bij de registratie als niet-begeleide vreemdeling, dan wel tijdens het invullen van de vragenlijst bij de

dienst vreemdelingenzaken op 21/11/2018 kunnen vermelden, hetgeen allerminst het geval was.

Bovendien sprak u zich tijdens het onderhoud op het CGVS ook tegen over de aard van de bedreiging

die uitging van malek G.

In eerste instantie verklaarde u immers dat u niet wist waarom jullie binnen de stad Kaboel dienden te

verhuizen om even later te verklaren dat het omwille van malek G. was (CGVS, p.9, 13). U weet evenmin

of uw vader n.a.v. deze beschieting op jullie auto 5 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan aangifte deed bij

de politie (CGVS, p.14).
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Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat uit COI blijkt dat ene Hazara-commandant

S. omkwam in 1996, vermoedelijk tijdens gevechten met de taliban (zie informatie toegevoegd aan de

blauwe farde van het administratief dossier). Op basis van de voorgaande observaties maakt u echter niet

aannemelijk dat u op basis van de beweerde associatie van uw vader met commandant S. een actuele

vrees ten aanzien van malek G. kunt inroepen. Gezien u voor het persoonlijk onderhoud op het CGVS

met geen woord gerept heeft over de oorzaak van de problemen tussen uw vader en malek G., en u er

zelfs totaal andere verklaringen over aflegde bij de dienst vreemdelingenzaken lijkt het er eerder op dat u

uw verklaringen post-factum tracht op te smukken om er meer gewicht aan te geven. U had overigens

geen idee over waar malek G. zich bevond, u dacht dat zijn zonen ergens in het westen van Kaboel wonen

(CGVS, p.13). Indien uw vader werkelijk aan de zijde van commandant S. gestreden heeft, was dit meer

dan 20 jaar geleden gezien S. al in 1996 omkwam. Indien malek G., een gekende talib volgens u, uw

vader werkelijk naar het leven had gestaan omwille van uw vaders associatie met commandant S. had hij

er allicht in de afgelopen 20 jaar wel de gelegenheid toe gehad zijn plannen tot uitvoering te brengen. De

taliban beschikken immers over een goed inlichtingennetwerk en volgens uw verklaringen werden u en

uw vader al door hem belaagd, waardoor men er kan van uitgaan dat men uw vader wel op het spoor had

kunnen komen, indien uw verklaringen strookten met de werkelijkheid, hetgeen niet zo is.

U vermeldde ook nog dat uw vader 2 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan aangevallen werd en dat

hij dreigbrieven kreeg en dat ook u zelfs eens een dreigbrief vond 1 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan.

Ook wat deze verklaringen betreft kunt u op geen enkele manier aantonen dat u alsnog een nood zou

hebben aan internationale bescherming. Uw vader zou weten wie hem aangevallen heeft maar het u niet

verteld hebben en als u er naar vroeg weigerde hij het u te vertellen (CGVS, p.14). Ook over de

dreigbrieven vertelde hij u niets, hij zei er wel telkens iets over tegen uw moeder (CGVS, p.19). Het is

echter strijdig met elke logica dat men u dergelijke informatie zou onthouden. Uw ouders zouden immers

geen enkele reden hebben om u in het ongewisse te laten. In Afghanistan beweert u vervolging te vrezen,

en u weet dat er van u wordt verwacht dat u deze vrees komt toelichten op het Commissariaat-generaal.

Dat uw ouders zonder enige aanwijsbare reden uw toekomst op het spel zouden zetten door een

zwijgcomplot is dus weinig geloofwaardig, zeker in het licht van uw verklaring dat u nog verschillende

keren telefonisch contact heeft gehad met uw vader na uw vertrek uit Afghanistan kon verwacht worden

dat u hierover wel degelijk meer uitleg had kunnen geven (CGVS, p.19).

Aan dit alles kan nog toegevoegd worden dat u verklaarde dat u vanaf 5 jaar voor uw vertrek uit

Afghanistan niet meer buitenshuis en niet meer naar school kon gaan omwille van de problemen, doch

deze verklaring staat in schril contrast met het feit dat u zich vanaf 3 jaar voor uw vertrek tot aan uw vertrek

uit Afghanistan dagelijks naar de sportclub begaf om te gaan boksen (CGVS, p.5).

U verklaarde ook een vrees te koesteren omdat u tot de Hazara-etnie behoort en als Hazara veel

problemen ervoer in Afghanistan. U gevraagd naar deze problemen stelde u dat Hazara’s niet vrij kunnen

rondreizen, niet bij de autoriteiten kunnen werken, geen toegang tot onderwijs hebben, allemaal

beweringen die u op geen enkele manier ondersteunde en die bovendien ook deels tegengesproken

worden door uw eigen verklaringen, u volgde immers onderwijs doch stopte er vrijwillig mee en u

vermeldde zelf ook wel Hazara’s die in de regering zetelen (CGVS, p.20 – 21). Verder gepeild naar uw

concrete problemen verklaarde u dat u als kind op school van andere kinderen een pak slaag kreeg.

Pesterijen van kinderen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten kunnen echter bezwaarlijk beschouwd

worden als daden van vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie, noch als ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van de subsidiaire bescherming. Pesterijen tussen kinderen zijn immers een

universeel gegeven, en zijn op zich onvoldoende zwaarwichtig om een nood aan internationale

bescherming aan te tonen. Dat u meent dat er in uw boksclub misschien gediscrimineerd werd tegen

Hazara’s omdat u niet geselecteerd werd voor het Olympisch niveau is opnieuw een loutere

veronderstelling, niks meer. Verder verwijst u in het algemeen naar zelfmoordaanslagen tegenover

Hazara’s. Er moet dan ook besloten worden dat u geen redenen aanhaalt waarom u bij terugkeer naar

Afghanistan persoonlijk geviseerd zou worden omwille van het feit dat u tot de Hazara-etnie behoort. In

het Easo rapport “Individuals targeted by armed actors in the conflict” van december 2017 wordt trouwens

gesteld dat de taliban geen etnische of sektarische agenda hebben, maar alle Afghanen trachten te

verenigen in hun strijd tegen de buitenlandse aanwezigheid en de huidige overheid.

In dit rapport wordt er melding gemaakt van twee voornaamste soorten aanslagen waarbij Hazara’s het

slachtoffer werden: aanslagen in grote steden tegen plaatsen waar sjiieten samen komen en voorvallen

waarbij Hazara’s onderweg tegengehouden en vervolgens veelal ontvoerd worden. Het rapport

verduidelijk evenwel dat het viseren van reizende Hazara’s niet alleen afgenomen is, maar vooral dat bij

de meeste van deze incidenten de Hazara’s niet geviseerd werden omwille van het behoren tot hun

etnische of religieuze groep.
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Door uw loutere vage verwijzing naar de houding van de taliban ten opzichte van de Hazara’s en het

onderstrepen van de incidenten met reizende Hazara’s slaagt u er allerminst in aan te tonen dat er voor

u persoonlijk een gegronde vrees op vervolging of een reëel risico op ernstige schade is enkel omdat u

het sjiitisch geloof aanhangt of tot de groep der Hazara’s behoort.

Volledigheidshalve dient ook nog toegevoegd te worden dat u warrige verklaringen aflegde over uw

taskara, (het Afghaanse identiteitsbewijs) en over uw geboortedatum. Zowel op het CGVS en bij de

dienst vreemdelingenzaken verklaarde u uw originele taskara verloren te hebben op zee. Wanneer u

gevraagd werd of u uw Afghaanse geboortedatum kende, verklaarde u enkel uw westerse geboortedatum

te kennen omdat die vermeld stond op de vertaling van uw taskara. U had het voordien echter enkel over

uw originele taskara gehad en niet over een vertaling. Ten langen leste kon begrepen worden dat u zowel

uw originele taskara als een ‘originele’ vertaling van uw taskara meegenomen had naar Europa (CGVS,

p.4,7). Een originele taskara vermeldt echter wel de Afghaanse tijdrekening (en ook de vertaling hiervan

zou deze moeten vermelden), dus houdt het weinig steek dat u wel uw geboortedatum in de westerse

kalender kent maar niet in de Afghaanse kalender. Wat er ook van zij, het ontbreken van een

geloofwaardig identiteitsbewijs houdt sowieso al een negatieve indicatie in met betrekking tot een

asielrelaas, zeker als de overige verklaringen evenmin geloofwaardig zijn. Bovendien kan men zich

vragen stellen bij uw verklaring als werd uw taskara in functie van uw vertrek naar ‘hier’ officieel

vertaald door Afghaanse het ministerie van binnenlandse zaken. Dit wijst immers niet op een urgent

vertrek, zoals u wil laten uitschijnen dat bij u het geval was.

De vaststelling dat u over uw rechtstreekse vluchtaanleiding slechts vage en weinig plausibele

verklaringen aflegde, de vaststelling dat u geen aanvaardbare verklaring kan geven over uw nalatigheid

informatie te vergaren terwijl dit nochtans mogelijk was, de vaststelling dat hierdoor evenmin geloof kan

worden gehecht aan uw verklaringen betreffende de gebeurtenissen in de jaren voor uw vertrek uit

Afghanistan en uw daaruit volgende vlucht, de aantasting van uw algemene geloofwaardigheid door het

voorgaande en tot slot de afwezigheid van documentaire bewijzen van al deze gebeurtenissen laten niet

toe het voordeel van de twijfel toe te kennen voor wat betreft de essentiële feiten van uw asielrelaas.

Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande conclusies dient trouwens opgemerkt te worden dat

internationale bescherming pas kan worden ingeroepen wanneer alle nationale rechtsmiddelen op

redelijke wijze zijn uitgeput, wat in uw geval niet zo is. Ook uw verklaring dat uw broer zich inmiddels al in

Iran zou bevinden en de rest van uw gezin ook van plan was om te vertrekken is niet bij machte een ander

licht te werpen op de genomen conclusie.

De status van vluchteling kan u dus niet worden toegekend. Evenmin zijn er redenen om u de status

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

heeft gezien bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico

bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

in het geval u zou terugkeren naar Afghanistan.

Het feit dat u een minderjarige bent doet geen afbreuk aan bovenvermelde vaststellingen, ook van

een minderjarige kan verwacht worden dat hij op een geloofwaardige manier zijn gegronde vrees voor

vervolging of zijn reëel risico op ernstige schade kan aantonen.

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 en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 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.
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UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds

de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie

over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat 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 wijd verspreid

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 vaan 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 stad Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017 en de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kabul city van 24 april 2018) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen

prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA)

en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad

is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid en relatief veilig. Omwille

van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke compounds,

en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de

situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies.

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

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

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

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

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

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

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

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

geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de

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

stad Kabul te verlaten.

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

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

aanslagen. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen.

De terreuraanslagen die zij in de onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de

laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die

gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en

Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan

National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid.

Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage

onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de

opstandelingen in Kabul. Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd,

waarbij moskeeën en evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden.
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Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën, leden van

de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

2018. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad

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

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

conclusie gekomen dat er dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

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

2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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

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

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kabul stad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

uw leven of persoon. In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden

door het willekeurig geweld te Kaboel en hierbij verwijst naar uw Hazara-etnie moet opgemerkt worden

dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid die verband houdt met de criteria van de

vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat u een sjiitische Hazara bent maakt reeds het voorwerp uit van

een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in

het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in

aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet kunnen verhogen. U laat dus 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 Kaboel. 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.

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

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van het artikel 48/3-4 van de Vreemdelingenwet ;

Schending van het artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet ;

Schending van het art. 62 van de Vreemdelingenwet - schending van de materiële

motiveringsverplichting ;

Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen ;

Schending van het artikel 3IVRK ;

Schending van het artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ;

Schending van het artikel 20; lid 5 van de Herschikte Kwalificatierichtlijn ;

Schending van het artikel 22bis van de Grondwet ;
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Schending van het artikel 14 van het KB van de procedure voor het CGVS ;

Schending van de zorgvuldigheidsverplichting ;

Schending van het redelijkheidsbeginsel.”

Hij licht toe als volgt:

“4.1.

- 4.1.1.

Verzoeker is er volgens het Commissariaat-generaal niet in geslaagd aannemelijk te maken dat hij een

persoonlijke en gegronde vrees heeft voor vervolging.

De subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van de verzoeker wordt niet van toepassing geacht door de

Commissaris-generaal.

Verzoeker is erg gegriefd door deze beslissing.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding.

Uit het verder uiteengezette zal blijken dat het Commissariaat-generaal niet op basis van een correcte

feitenvinding, rekening houdend met alle elementen eigen aan het dossier tot haar conclusie is gekomen.

- 4.1.2.

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis

te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002,

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met

redenen omkleed worden en moet rekening gehouden worden met alle feitelijke omstandigheden die het

administratief bestuur bekend zijn.

Uit verder uiteengezette zal blijken dat geen afdoende rekening gehouden is met de individuele situatie

en bepaalde essentiële aspecten van de geuite vrees van verzoeker.

Om deze redenen zal de beslissing bijgevolg hervormd, dan wel vernietigd moeten worden.

- 4.1.3.

Aangaande het incident met de handgranaat

a)

Het Commissariaat-generaal stelt dat aangezien verzoeker geen enkel idee heeft over wie de daders

waren van deze aanslag en ook niet weet of de politie werd ingeroepen, het onmogelijk wordt om vast te

stellen of de hulp eventueel omwille van een van de criteria van de vluchtelingenconventie ontzegd werd.

Bovendien stelt het Commissariaat-generaal dat de verklaringen van de verzoeker veel te vaag zijn om

hieruit een vrees in de zin van de vluchtelingenconventie te kunnen afleiden.

Het CGVS stelt hierbij dat de verzoeker niet in staat zou geweest zijn om spontane en doorleefde

verklaringen af te leggen over dit incident.

Dit ondanks het feit dat het CGVS zelf stelt dat de verzoeker op het ogenblik van het incident niet volledig

bij bewustzijn was. Er kan niet verwacht worden dat de verzoeker zich zaken herinnert van een incident

dat hij amper bewust meemaakte, deze verwachting is onrealistisch en aldus absoluut niet redelijk.

Het Commissariaat-generaal stelt dat verzoeker deze informatie naderhand nog had kunnen bekomen

van zijn familie tijdens de telefonische contacten.

Verzoeker is evenwel formeel, de enkele - zeer korte - telefonische contacten die hij had met zijn ouders

waren onvoldoende om een uitgebreid verhaal te doen over wat er nu juist precies gebeurd is tijdens dit

incident.

Voor de verzoeker was het uiteraard van het grootste belang om te horen of zijn familie het goed stelde.

De telefonische contacten waren zelfs onvoldoende om deze informatie volledig te vergaren, meer dan

het feit dat zijn broer vertrok naar Iran en dat zijn ouders hetzelfde van plan waren heeft verzoeker niet

kunnen te weten komen.

Het is dan ook erg onredelijk van het Commissariaat-generaal om te stellen dat verzoeker 'toch meer

informatie had kunnen vergaren', zonder evenwel de volledige context hierbij af te wegen.

Zoals verzoeker ook aanhaalde is het van enkele maanden geleden dat hij nog contact had met zijn

ouders, uiteraard wenst hij niets liever dan dat dit contact zou kunnen hersteld worden, doch tot op heden

is dit nog niet gebeurd.
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b)

Het Commissariaat-generaal gaat verder door te stellen dat verzoeker weinig doorleefde verklaringen kon

afleggen met betrekking tot de schoten tijdens het incident.

Vooreerst dient er opnieuw te worden gewezen op het feit dat verzoeker op het ogenblik van het incident

niet volledig bij bewust zijn was, waardoor het uiteraard moeilijk wordt om precieze en doorleefde

verklaringen af te leggen over iets wat hij niet volledig bewust meemaakte.

Verzoeker heeft dan ook zijn uiterste best gedaan om zo correct mogelijk de zaken die hij zich herinnert

te vertellen. Zo verklaarde hij dat zijn vader gewapend was, dat er schoten werden gelost en dat hij ervan

uitging dat indien er op zijn vader zou worden geschoten, dat zijn vader ook zou terugschieten.

Het is dus duidelijk dat verzoeker schoten heeft gehoord, maar dat hij niet wist wie er op wie geschoten

heeft en wie er begonnen is met schieten.

Opnieuw is de motivering van het CGVS aldus weinig redelijk en houdt de motivering absoluut geen

rekening met de feitelijke omstandigheden waarin de verzoeker zich bevond.

c)

Het Commissariaat-generaal stelt daarnaast dat verzoeker tijdens het afleggen van verklaringen bij DVZ

telkens leek aan te geven dat het malek G. was die aan de basis lag van de granaataanval op het huis in

2016, terwijl hij daar in het persoonlijk onderhoud bij het CGVS geen enkel gewag van maakte en in

tegendeel zou aangegeven hebben totaal niet te weten wie verantwoordelijk was voor de aanslag.

Verzoeker kan uiteraard niet met zekerheid zeggen wie voor deze aanslag verantwoordelijk was. Hij

vermoed dat malek G. achter de aanslag zit, doch interpreteerde vraag eerder letterlijk, als in wie er

precies op die dag de aanslag uitvoerde. Hiervan heeft verzoeker dan ook geen idee.

d)

Het Commissariaat-generaal stelt dat aangezien uit het laatste telefoongesprek van verzoeker met zijn

familie blijkt dat zij in de zomer van 2018 nog in Kaboel verbleven er geen concrete aanwijzingen zijn dat

er een urgente dreiging aanwezig was ten aanzien van verzoeker of zijn familie. Daarbij stelt het

Commissariaat-generaal zich de vraag waarom enkel verzoeker het land verliet, en niet het hele gezin

aangezien zijn vader in het bijzonder geviseerd zou zijn.

Deze motivering is absoluut niet draagkrachtig. Verzoeker heeft immers duidelijk aangegeven dat zijn

broer inmiddels ook vertrokken was richting Iran en dat zijn familie aangaf hetzelfde van plan te zijn.

Hierbij dient ook benadrukt te worden dat dergelijke reis erg kostelijk is en dus niet zomaar kon worden

georganiseerd voor het volledige gezin. Dit is ook meteen de reden waarom verzoeker alleen vertrokken

is op dat ogenblik. Zijn vader heeft nadien van zodra het financieel mogelijk was, zijn andere zoon laten

vertrekken. Wellicht is het de bedoeling geweest om van zodra dit kon, ook zelf te vertrekken met de rest

van het gezin.

Het is dan ook niet zo absurd om te bedenken dat de vader van verzoeker zich verantwoordelijk trachtte

te gedragen ten aanzien van zijn gezin door ze zo snel mogelijk in veiligheid te proberen brengen, tot

wanneer dit voor hem zelf ook mogelijk zou zijn.

Opnieuw is de motivering van het Commissariaat-generaal niet redelijk.

Bovendien kan ook daar waar het Commissariaat-generaal verzoeker verwijt geen enkel bewijsstuk voor

te leggen van het incident verwezen worden naar het feit dat verzoeker reeds maandenlang geen contact

meer heeft met zijn familie. Het is voor hem momenteel dan ook onmogelijk ergens bewijs van voor te

leggen.

Er werd tijdens het persoonlijk onderhoud gesteld dat verzoeker contact zou kunnen opnemen met de

politie in Kaboel om na te vragen of een onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van het incident.

Dit is evenwel hoogst opmerkelijk en er werd tijdens het persoonlijk onderhoud ook door de advocaat

gewezen op het feit dat contact met overheidsdiensten in het kader van een vraag om internationale

bescherming toch vrij gevoelig liggen.

Wat het Commissariaat-generaal verwacht is hoogst onredelijk en absoluut niet realistisch voor een

minderjarige in asielprocedure.

- 4.1.4.

Aangaande het probleem van vader

Het Commissariaat-generaal gaat verder door te stellen dat de verzoeker er niet in slaagt om doorheen

de asielprocedure een consistent beeld op te hangen van de oorzaak van de problemen tussen zijn vader

en malek G.

Hierbij wordt gemotiveerd dat verzoeker tijdens het opstellen van de fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling liet optekenen dat zijn vader problemen had met malek G. omwille van een gronddispuut,

terwijl verzoeker later tijdens het persoonlijk onderhoud stelde dat zijn vader problemen had met malek

G. omdat hij in het verleden samen met Hazara-commandant S. had gestreden tegen de taliban.
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Er kan niet worden betwist dat bij het optekenen van de verklaringen bij de fiche niet-begeleide

minderjarige dit voor de pas aangekomen minderjarige niet gemakkelijk is om te beseffen welk belang er

aan welke zaken zal worden gegeven.

Verzoeker is dan ook formeel, hij stelde niet dat het probleem met malek G. over gronden zou gaan, wel

zei hij, net zoals in het persoonlijk onderhoud, dat verschillende groeperingen in verschillende dorpen

onderling tegen elkaar streden.

Dit kan uiteraard tijdens het allereerste interview zo opgevat geweest zijn als zou het om een gronddispuut

gaan. Op dat ogenblik werd ook niet bepaald verder doorgevraagd naar de ware toedracht van de

problemen van de vader van verzoeker. Het is dan ook niet redelijk om dit nu op die manier tegen hem te

gebruiken.

"158. Kun je wat beter proberen uit te leggen hoe dat in elkaar zat die problemen? Wat moest er bereikt

worden? U zei dat het te maken had met taliban en comm S. vroeger etc. maar wat wilde g. eigenlijk

bereiken?

Vroeger streden alle groeperingen onderling tegen elkaar en de dorpen en vader was erbij betrokken en

die malek g. bij taliban en ze vochten tegen elkaar later kwam comm s. naar kaboel en werd vermoord en

mijn vader werd ook geviseerd door betrokkenheid bij comm s. en daarom willen ze mensen die vroeger

bij s. zaten vermoorden"

(zie p. 14-15/24 CGVS)

Verder stelt het Commissariaat-generaal ook dat verzoeker zichzelf tegensprak over de aard van de

bedreiging die uitging van malek G., verzoeker zou in eerste instantie verklaard hebben dat hij niet wist

waarom zij binnen de stad Kaboel dienden te verhuizen om dan later te verklaren dat het omwille van

malek G. was.

Opnieuw stelt het Commissariaat-generaal de zaken anders voor dan hoe ze effectief zijn verwoord

geweest. Verzoeker haalde in eerste instantie immers het volgende aan:

"75. Waarom naar daar verhuisd? Geen idee, ik weet niet; misschien door bepaalde problemen van vader"

(zie p. 9/24 CGVS)

Het Commissariaat-generaal laat duidelijk na om het volledige antwoord van verzoeker te vermelden.

Uiteraard is het voor verzoeker erg moeilijk om met zekerheid te stellen waarom bepaalde zaken zo

verlopen zijn, doch van in het begin maakte hij wel duidelijk waarom hij zelf dacht dat zij dienden te

verhuizen, nl. door bepaalde problemen van zijn vader.

Wat verder in het persoonlijk onderhoud bevestigd verzoeker deze uitspraak:

"137. Problemen die uw vader deden verhuizen welke problemen waren dat dan?

Heeft te maken met een persoonlijke vete van vader met malek g., ook iemand van taliban en die vete

dateert van tijd activ vader bij comm s., s. later vermoord en mijn vader had dan daarna problemen met

die malek g. daardoor"

(zie p. 13/24 CGVS)

Het Commissariaat-generaal gaat verder en stelt dat uit COI inderdaad blijkt dat ene Hazara-commandant

S. omkwam in 1996, vermoedelijk tijdens gevechten met de taliban, doch dat verzoeker niet aannemelijk

maakt dat hij op basis van de beweerde associatie van zijn vader met commandant S. een actuele vrees

kan inroepen ten aanzien van malek G. Het Commissariaat-generaal stelt dat aangezien verzoeker voor

het persoonlijk onderhoud hierover niet sprak hij wellicht zijn verklaringen post-factum tracht op te

smukken.

verzoeker is erg gegriefd door deze uitspraak.

Verzoeker wenst te benadrukken dat alle voorgaande interviews die hij had voor het persoonlijk

onderhoud bij het CGVS, erg chaotisch en druk verliepen. Hij werd telkens aangespoord om zo min

mogelijk informatie te geven 'omdat hij later wel de kans zou krijgen dit beter uit te leggen'. Nu blijkt dat

hij hiervoor achteraf verweten wordt.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat verzoeker absoluut niet achter zijn verklaringen 'tracht op te smukken',

doch eindelijk dacht de kans te krijgen om zijn volledige verhaal te doen.

Opnieuw dient er te worden benadrukt dat dit uiteraard het verhaal is gedaan vanuit zijn eigen perspectief,

met de weinige informatie die hij zelf had vergaard of verkregen.

Verzoeker beseft dat zijn verklaringen niet onderbouwd zijn door bewijzen doch wenst nogmaals te

benadrukken dat hij reeds maanden geen contact meer heeft met zijn familie, waardoor het voor hem

onmogelijk is om verdere informatie of documenten naar voor te brengen.

Mocht er evenwel opnieuw contact kunnen gemaakt worden met zijn familie is hij uiteraard bereid om

hieromtrent meer informatie te vragen en voor te leggen.

De verzoeker wordt evenwel afgestraft op feiten waar hij persoonlijk zelf op dit ogenblik niets kan doen.

- 4.1.5.

Aangaande de taskara van verzoeker
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Het Commissariaat-generaal verwijt verzoeker bovendien dat hij 'warrige' verklaringen zou afgelegd

hebben over zijn taskara en over zijn geboortedatum.

Er dient evenwel opgemerkt te worden dat hij zowel tijdens het interview bij DVZ als tijdens het persoonlijk

onderhoud bij het CGVS verklaarde zijn taskara verloren te zijn op zee. Ook stelde verzoeker duidelijk dat

hij enkel zijn westerse geboortedatum kende.

Waarom dit door het Commissariaat-generaal als warrig aanzien wordt is voor verzoeker dan ook een

raadsel.

De enige onduidelijkheid bleek te zijn dat verzoeker enkel over en Engelstalige vertaling beschikte van

zijn taskara en dus geen origineel Afghaans document bij zich had.

Het Commissariaat-generaal stelt hierbij dat er vragen kunnen gesteld worden bij de verklaringen van

verzoeker als werd zijn taskara in functie van zijn vertrek naar 'hier' officieel vertaald door het Afghaans

ministerie van binnenlandse zaken. Dit zou namelijk niet wijzen op een urgent vertrek zoals verzoeker zou

willen laten 'uitschijnen'.

Verzoeker is erg gegriefd door deze motivering.

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan immers worden afgeleid dat verzoeker nooit verklaarde

dat de vertaling werd opgemaakt net voor zijn vertrek. Wel verklaarde verzoeker het volgende:

"48. Uw originele taskara was toch niet vertaald, die is toch in de Afghaanse taal?

Was wel vertaald vader had dat 3 jaar geleden laten vertalen"

(zie p. 7/24 CGVS)

Verzoeker heeft aldus duidelijk gesteld dat zijn taskara 3 jaar eerder werd vertaald door zijn vader,

hetgeen dus niets wegneemt aan de urgentie van zijn vertrek !

- 4.1.6.

Aangaande de Hazara-origine

Er dient benadrukt te worden dat verzoeker van Afghanistan afkomstig is en sjiitische Hazara van origine.

Door het feit dat verzoeker een sjiitische Hazara is, loopt hij eender waar in Afghanistan een reëel risico

op ernstige schade.

Het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse zaken, dd.

01/03/2019, stelt dat aanslagen in 2018 het hoogst aantal burgerslachtoffers met zich mee bracht sinds

2011 (!).

In toenemende mate zijn de aanslagen gericht tegen burgers, waaronder de sjiitische minderheid, meestal

Hazara. (zie stuk 3)

"De belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers was het gebruik van geïmproviseerde explosieven

(lED's) door AGE's, waaronder bij zelfmoordaanslagen. Deze veroorzaakten over de eerste negen

maanden van 2018 bijna de helft van het aantal burgerslachtoffers. Het aantal hierbij gedode burgers

(1.065) was het hoogst sinds 2011. UNAMA gaf aan dat dergelijke aanslagen in toenemende mate gericht

waren tegen burgers, waaronder de sjiitische minderheid van wie de meesten etnisch Hazara zijn. In de

periode januari tot en met juni 2018 vielen vooral als gevolg van direct geweld tegen de sjiitische bevolking

door zelfmoordaanslagen en complexe aanvallen 366 burgerslachtoffers (115 doden en 251 gewonden).

Grondgevechten vormden, aldus UNAMA, de op één na belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers in

de periode januari tot en met september 2018 gevolgd door gerichte aanvallen, luchtaanvallen en

ontploffingen door explosieve oorlogsrestanten. Begin december 2018 wees UNAMA op de sterke stijging

van het aantal kinderslachtoffers in Afghanistan door gewapend geweld tegen burgers.

(zie Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, Ministerie van Buitenlandse zaken, p. 38)

Van oudsher ondervinden Hazara's discriminatie door de soennitische meerderheid en hebben ze te

maken met geweld van opstandelingen in sommige gebieden.

Het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan gaat verder door het volgende te stellen en een aantal incidenten

toe te lichten:

"Mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking vonden in het hele land plaats, ongeacht wie de

effectieve controle over het gebied had. (...) De voornaamste mensenrechtenschendingen betroffen

- (…);

- gericht geweld door AGE's tegen de sjiitische minderheid, merendeels Hazara. "

(zie Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, Ministerie van Buitenlandse zaken, p. 59)

"Religieuze minderheden, vrijwel uitsluitend etnische Hazara sjiieten, waren doelwit van aanvallen door

de Taliban, ISKP en andere gewapende opstandelingen"

(zie Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, Ministerie van Buitenlandse zaken, p. 63)

"Het US Department of State geeft aan dat volgens religieuze gemeenschapsleiders het sjiitische deel

van de bevolking voor negentig procent uit de etnische groep van de Hazara bestaat. Hazara leven vooral

in de centrale en westelijke provincies alsook in Kaboel.
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Gedurende 2017 meldden media tenminste dertien aanvallen op sjiitische moskeeën of

gemeenschappen, resulterend in meer dan vijfhonderd slachtoffers. 83% van alle burgerslachtoffers in

2017 bij aanvallen tegen gebedsplaatsen, religieuze leiders en gelovigen betrof sjiieten."

(zie Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, Ministerie van Buitenlandse zaken, p. 79)

"Bij een zelfmoordaanval op 17 augustus 2018 bij een onderwijsinstelling in een wijk van Kaboel waar

vooral sjiitische Hazara leven, kwamen tenminste 34 jongeren om en raakten er 57 gewond. Die jongeren,

jongens en meisjes, volgden lessen ter voorbereiding op de toelating aan een universiteit

Op 25 augustus 2017 viel ISKP een sjiitische moskee in Kaboel aan waarbij tenminste 28 mensen om

kwamen en tientallen anderen gewond raakten. Op 20 oktober 2017 vonden soortgelijke aanvallen plaats

op twee andere sjiitische moskeeën - één in westelijk Kaboel en de andere in de provincie Ghor - waarbij

meer dan zestig mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In december 2017 vonden tenminste

41 personen, onder wie kinderen, de dood bij een zelfmoordaanslag in Kaboel op een sjiitische culturele

organisatie"

(zie Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, Ministerie van Buitenlandse zaken, p. 80)

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat sjiitische minderheidsgroepen zoals de Hazara ook in de hoofdstad

Kaboel worden geviseerd.

Verzoeker heeft aldus een terechte vrees wat betreft zijn etnische origine.

Ook het Amerikaanse Department of State bevestigt dit:

"Societal discrimination against Shia Hazaras continued along class, race, and religious lines in the form

of extortion of money through illegal taxation, forced recruitment and forced labor, physical abuse, and

detention. According to NGOs, the government frequently assigned Hazara ANP officers to symbolic

positions with little authority within the Ministry of lnterior. NGOs also reported Hazara ANSF officers were

more likely than non-Hazara officers to be posted to insecure areas of the country.

Multiple kidnappings of Hazara were reported in several provinces, including Ghazni, Zabul, and Baghlan.

The abductors reportedly shot, beheaded, ransomed, or released the kidnapping victims."

(zie US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016 - Afghanistan, p.47)

Dit risico wordt ook bevestigd in de richtlijnen van UNHCR, waarin wordt gesteld dat de Hazara-

gemeenschap te maken blijft hebben met discriminatie, ondanks de inspanningen van de overheid.

UNHCR krijgt regelmatig meldingen van overvallen, ontvoeringen en moorden.

Hazara worden beschouwd als “people under threat”: (zie stuk 4)

"Major coordinated attacks on the capital Kabul have increased, and targeted attacks against the Hazara

minority continue."

(zie Minority Rights Group International: Peoples under Threat 2017, p. 6)

Verzoeker die behoort tot de Sjiitische Hazara-groep loopt een effectief reëel risico op ernstige schade.

Zoals reeds vermeld is de overheid in Afghanistan niet capabel om verzoeker te beschermen.

Hazara's zijn in het verleden reeds vaak het slachtoffer geweest van discriminatie op zowel politieke,

religieuze als raciale gronden. Na de taliban-periode is er een kortere periode geweest waarin een

verbetering te bemerken was.

Echter is dat heden ten dage niet meer het geval.

Integendeel, door de dreiging van IS in het Midden-Oosten verkeren Hazara's weer in een precaire

veiligheidssituatie.

Dit wordt ook gestaafd door verschillende berichten in de media, (zie stuk 5-8)

Het al dan niet afkomstig zijn uit Kaboel heeft geen invloed op het risico dat verzoeker loopt naar

aanleiding van het behoren tot de minderheidsgroep van sjiitische Hazara's en de algemene verslechterde

situatie voor deze minderheidsgroep.

4.2.

Aangaande het kwetsbaar profiel

- 4.2.1.

Verzoeker is een niet-begeleide minderjarige. Verzoeker zijn kwetsbaar profiel staat onomstotelijk vast.

a)

Hoewel er geen juridische definitie van kwetsbaarheid bestaat, dient opgemerkt dat asielzoekers in het

algemeen reeds een kwetsbare groep vormen en de minderjarige kinderen hierbij een extra kwetsbare

groep vormen.

Er zijn verschillende bepalingen dewelke de kwetsbaarheid binnen de asielprocedure duiden.

Artikel 20 lid 3 van de herschikte kwalificatierichtlijn definieert de groep kwetsbare problemen als volgt:

"(...) Minderjarigen, niet begeleide minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere

rouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die folteringen hebben ondergaan,

zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn

blootgesteld."
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Verder verplicht hetzelfde artikel de lidstaten om bij de beoordeling en de besluitvorming over de

gegrondheid van de asielaanvragen de specifieke situatie van kwetsbare personen in overweging te

nemen.

Ook de vreemdelingenwet kwalificeert niet begeleide minderjarigen als kwetsbare profielen "de begeleide

als de niet-begeleide minderjarige, personen met een handicap, bejaarden, zwangere vrouwen,

alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die gefolterd of verkracht zijn of andere

ernstiger vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan"

b)

De asielinstanties zijn verplicht deze kwetsbaarheid in overweging te nemen.

Artikel 4,§1 van het KB tot vaststelling van de procedure voor het CGVS bepaalt als volgt.

"de ambtenaar houdt rekening met de specifieke omstandigheden die de asielzoeker betreffen in het

bijzonder desgevallend de omstandigheid dat hij behoort tot een kwetsbare groep."

Hoewel verzoeker een uitermate kwetsbaar profiel heeft, is dit niet afdoende in overweging genomen.

De beslissing zou een beslissing kunnen zijn dewelke in hoofde van een volwassen persoon is genomen.

Ondanks het kwetsbare profiel van verzoeker wordt een ontzettend hoge vervolgingsdrempel geëist.

Het feit dat verzoeker geen contact meer heeft met zijn familie in Afghanistan wordt volledig in zijn nadeel

geïnterpreteerd, ondanks het feit dat dit onmogelijk aan verzoeker kan verweten worden.

-4.2.2.

Verzoeker is als een minderjarige alleen op de vlucht moeten slaan en behoort -zoals reeds opgemerkt

hierboven- tot één van de meest kwetsbare groepen in de asielprocedure.

In dit verband is het beginsel van het hoger belang van het kind een algemeen expliciet beginsel, dat over

heel de procedure toepasbaar moet zijn.

Hoewel het hoger belang in verschillende verdragen en wetsbepalingen wordt gewaarborgd, lijkt het hoger

belang in huidige beslissing niet in overweging te zijn genomen.

Verzoeker kan dienstig verwijzen naar onder andere artikel 3 IVRK, artikel 24.2 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie, het artikel 20, lid 5 van de Herschikte Kwalificatierichtlijn, artikel

22bis van de Grondwet en tot slot artikel 14 van het KB van de procedure voor het CGVS.

Alle bepalingen stellen dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn bij het nemen van elke

beslissing en zelfs heel specifieke dat bij het Commissariaat-generaal het hoger belang van het kind de

doorslaggevende overweging moet zijn gedurende het onderzoek.

In casu is het hoger belang nooit in overweging genomen, laat staan dat het een doorslaggevende

overweging zou geweest zijn.

Het onderzoek naar het asielrelaas is met specifiek toegepast op de noden van een minderjarige. Er wordt

te veel geëist van verzoeker. De drempel voor het beoordelen van de vervolgingsvrees mag niet zo hoog

zijn.

Evident is het niet in het hoger belang van het kind om hem een beschermingsstatuut te weigeren, louter

omwille van het feit dat hij geen stavende stukken kan voorleggen voor zijn asielrelaas.

Verzoeker naar zijn eigen vermogen gepoogd om zo veel mogelijk informatie te geven over de

verscheidene incidenten die de kern vormen van zijn asielrelaas. Er moet worden benadrukt dat verzoeker

reeds maanden geen contact heeft met zijn familie waardoor het voor hem onmogelijk is bijkomende

informatie of documenten te verkrijgen. Verzoeker dient dan ook het voordeel van de twijfel te genieten.

Het rechtsbeginsel is op meerdere vlakken geschonden.

- 4.2.3.

Er dient benadrukt dat de vervolgingsdrempel bij een kind lager ligt.

Toch nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering erkenning van de vluchtelingenstatus

en van toekenning van subsidiaire besmering met als reden dat geen geloof kan worden gehecht aan het

asielrelaas daar er bewijskrachtige elementen ontbreken, alsof hij een volwassene was. Er dient te worden

benadrukt dat verzoeker op het ogenblik van zijn vertrek slechts een minderjarige was waarvan niet kan

verwacht worden dat deze allerlei documenten kan voorleggen.

Verzoeker is daarom de mening toegedaan dat in casu een toepassing moet gemaakt worden van het

voordeel van de twijfel. zoals trouwens voorgeschreven in dergelijke dossiers.

De UNHCR bepaalt expliciet dat het voordeel van de twijfel ruim moet worden toegepast:

"if the will of parents cannot be ascertained or if such wil is in doubt or in conflict with the will of the child,

then the examiner, in cooperation with the experts assisting him, will have to come to a decission as to

the well-foundedness of the minor's fear on the basis of all the know circumstances, which may call for a

liberal application of the benefit of the doubt'

(zie UNHCR, 'Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under 1951

Conventino and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees', §219).
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Verzoeker heeft zijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk informatie waarover hij wel beschikte te

geven. Het Commissariaat-generaal dient zelf volledigheidshalve toe te geven dat er wel degelijk een

Hazara-commandant S. was die inderdaad ook werd gedood, net zoals verklaard door verzoeker.

Dit is evident geen informatie die verzoeker zomaar vanbuiten zou kunnen leren. Dit betreft immers

informatie die niet zomaar op te zoeken valt.

Het is evident kennelijk onredelijk om verzoeker te verwijten dat hij geen precieze kennis heeft over de

incidenten die hem en zijn vader overkomen zijn, daar hij niet telkens over alles werd ingelicht als

minderjarig kind. Evident wou zijn vader hem hierdoor beschermen. Het is voor verzoeker om momenteel

bijkomende informatie te vragen gelet op het feit dat er geen contact is met zijn familie.

Uit heel het gehoor blijkt duidelijk dat het voor de verzoeker niet gemakkelijk is om zaken te onthouden

en eenduidige verklaringen af te leggen.

Hierbij dient te worden benadrukt dat verzoeker het incident dat aanleiding gaf tot zijn vertrek niet eens

volledig bewust heeft meegemaakt !

Het Commissariaat-generaal focust zich vooral op de informatie die verzoeker niet weet om verzoekers

relaas als niet geloofwaardig af te doen.

Dit is echter volledig foutief, rekening houdend met zijn kwetsbare profiel en zijn jonge leeftijd is de kennis

van verzoeker niet ondermaats en dient hem op zijn minst het voordeel van de twijfel toegekend te worden.

- 4.2.4

Het Commissariaat-generaal wijst steeds op de medewerkginsplicht van verzoeker, echter wenst

verzoeker te wijzen op de gedeelde bewijslast.

Verzoeker wenst vooreerst op te merken dat hij wel degelijk zijn medewerkingsplicht volbracht heeft. Hij

heeft gedurende het persoonlijk onderhoud, in overeenstemming met zijn capaciteiten, zoveel mogelijk

informatie gegeven.

Bovendien rust op het CGVS ook een zekere bewijslast.

UNHCR heeft in zijn leidende beginselen duidelijk dat bij een NBMV de onderzoeksplicht van het CGVS

hoger ligt, gelet op het feit dat het kind niet over de ervaring beschikt van een volwassene om zijn aanvraag

uiteen te zetten.

De UNHCR stelt letterlijk het volgende:

" (...) it may be necessary for an examiner to assume a greater burden of proof in children's claims,

especially if the child concerned is unaccompanied. If the facts of the case cannot be ascertained and/or

the child is incapable of fully articulating, his/her claim, the examiner needs to make a decision on the

basis of all know circumstances, which may call for a liberal application of het benefit of the doubt"

In casu werd de onderzoeksplicht helemaal niet nageleefd.

Verzoeker kan geen gebrek aan medewerking verweten worden, maar het Commissariaat-generaal kan

wel een gebrek aan onderzoek verweten worden daar zij weinig tot geen rekening hield de door verzoeker

verstrekte informatie.

Het Commissariaat-generaal geeft zelf toe dat er een Hazara-commandant S. heeft bestaan die inderdaad

ook werd gedood. Evenwel wordt verzoeker hier op geen enkele manier verder over bevraagd.

Het Commissariaat-generaal gaat simpelweg over tot het stellen dat verzoeker hiermee zijn relaas post-

factum heeft willen opsmukken, hetgeen toch wel een heel sterke uitspraak is waar het Commissariaat-

generaal zelf geen enkel bewijs van voorlegt!

- 4.2.5.

Dat de bovenstaande aangehaalde principes van belang zijn, blijkt ook reeds uit de rechtspraak.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds verschillende arresten geveld waarbij de

beslissingen van het Commissariaat-generaal werden vernietigd op grond van de bovenstaande principes

van UNHCR met betrekking tot minderjarigen in verband met de bewijslast en het voordeel van de twijfel

om de aanspraak op een lager niveau van geloofwaardigheid te rechtvaardigen.

- Zie RvV, arrest nr. 90.402, 26 januari 2012 ;

- Zie eveneens: RvV, arrest nr. 94.315, 21 december 2012 ;

- Zie RvV, arrest nr. 73.926, 26 januari 2012.4.3.

***

Besluit

Verzoeker heeft op meerder principes kunnen wijzen die niet werden toegepast.

Nergens uit de beslissing blijkt dat er effectief met zijn kwetsbaar profiel rekening werd gehouden of het

hoger belang van het kind en de voordeel van de twijfel in rekening gebracht werden.

De loutere algemene formulering dat er rekening gehouden is met de minderjarigheid, is geen afdoende

motivering.

Hoewel de Raad geen eigen onderzoeksbevoegdheid heeft, kan zij wel in casu oordelen in volheid van

bevoegdheid.
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Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat het Commissariaat-generaal op onredelijke wijze de

verklaringen van de verzoeker niet afdoende heeft in rekening gebracht en te snel tot het besluit is

gekomen dat er in hoofde van verzoekers geen nood is aan bescherming.

Bijgevolg kan uw Raad op grond van de voorgelegde informatie wel overgaan tot het toekennen van de

vluchtelingenstatus, en in ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus.

Uiterst ondergeschikt verzoekt de verzoeker de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar de

Commissaris-Generaal nu hoe dan ook vast staat dat de beslissing niet gestoeld is op alle aangereikte

informatie en de beslissing niet genomen is gebaseerd op een grondig onderzoek.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken bij het verzoekschrift:

- “Algemeen Ambtsbericht Afghanistan” van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van maart 2019

(stuk 3);

- “Peoples under Threat 2017” van Minority Rights Group International (stuk 4);

- “AIHRC: Attacks against Hazaras in Afghanistan” van www.hazarapeople.com van 30 mei 2017 (stuk 5);

- “Afghan Shias in the firing line: ‘IS wants to wipe us out’” van bbc.com van 27 november 2018 (stuk 6);

- “ISIS Claims Respponsibility For Deadly Attack Aimed At Afghan Hazaras” van npr.org van 9 mei 2018

(stuk 7);

- “Hazaras Protest After an ISIS Attack Kills 10 in Kabul” van nytimes.com van 9 maart 2018 (stuk 8).

2.1.3. In een aanvullende nota van 23 september 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;

- COI Focus “Afghanistan. Security Situation in Kabul City” van Cedoca van 15 mei 2019;

- het EASO-rapport “Afghanistan Security situation” van december 2017;

- het EASO-rapport “Afghanistan Security situation – Update” van mei 2018;

- het EASO-rapport “Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2019;

- het EASO-rapport “Afghanistan Security situation” van juni 2019.

2.1.4. In een aanvullende nota van 3 oktober 2019 brengt verzoeker volgende documenten ter kennis:

- kopie van een bokskaart met vertaling (stuk 1);

- kopie van de boksregels van de club met vertaling (stuk 2);

- kopie van de verklaring ter bevestiging van zijn problemen met vertaling (stuk 3);

- kopie van zijn taskara met vertaling (stuk 4).

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem bepalingen die verzoeker geschonden acht en een algemene theoretische toelichting

hieromtrent, maakt op zich niet aannemelijk dat hij een nood heeft aan internationale bescherming.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, maakt verzoeker de rechtstreekse aanleiding voor zijn vertrek uit

Afghanistan niet aannemelijk. Het is immers niet onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij zich

zaken van het incident herinnert, minstens had verzoeker de gelegenheid om informatie over de identiteit

van de daders, de schoten die verzoeker hoorde, de figuur van Malek G., naderhand nog kunnen bekomen

via contact met zijn familie. De Raad aanvaardt verzoekers toelichting niet dat hij onvoldoende contact

kon leggen met zijn ouders om een uitgebreid verhaal te doen over wat er nu juist gebeurd is tijdens het

incident.

Indien verzoeker het van het grootste belang vond om te horen of zijn familie, die nota bene nog steeds

in Kabul woont, het goed stelde, was verzoeker evenzeer in de mogelijkheid om voldoende informatie te

vergaren. Het feit dat verzoeker echter geen geloofwaardige verklaringen kan afleggen over de directe

aanleiding voor zijn vlucht wordt niet weerlegd met de toelichting in het verzoekschrift.
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Ook de loutere bewering dat hij heeft vernomen dat zijn broer vertrok naar Iran en dat zijn ouders hetzelfde

plan zouden hebben, werpt geen enkel ander licht op de beoordeling van verzoekers vrees voor

vervolging. Verzoekers verklaringen op dit punt werden correct beoordeeld in de bestreden beslissing,

zodat deze worden bevestigd en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Het document dat verzoeker thans neerlegt in de aanvullende nota betreft een kopie van een verklaring

waarin zijn problemen worden bevestigd (aanvullende nota verzoeker, stuk 3). Omwille van zijn aard is

deze kopie makkelijk te fabriceren en manipuleren, zodat de bewijswaarde ervan wordt geringschat.

Bovendien kan uit deze verklaring niet worden afgeleid wanneer deze werd aangevraagd of opgesteld.

Door het ontbreken van talrijke relevante gegevens, komt dit stuk als niet-authentiek over. Ook inhoudelijk

blijkt het slechts te gaan om een loutere parafrasering van verzoekers verklaringen over de rechtstreekse

aanleiding van zijn vertrek uit Afghanistan. Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt er geen geloof

gehecht aan verzoekers verklaringen, zelfs indien rekening wordt gehouden met dit document, dat een

uiterst gesolliciteerd karakter vertoond, en waarvoor geen uitleg wordt gegeven waarom dit in deze stand

van de procedure voor het eerst wordt voorgelegd.

Daargelaten de vaststelling dat verzoeker geen persoonlijke vrees aannemelijk maakt met de verwijzing

naar de problemen die zijn vader in het verleden zou hebben gekend met een zekere Malek G., stelt de

Raad vast dat het geheel van de motieven van de bestreden beslissing op dit punt overeind blijven.

Verzoekers toelichting in het verzoekschrift die in wezen een herhaling betreft van de afgelegde

verklaringen, werpt geen ander licht op de vaststelling dat verzoeker ook op dit punt geen vrees voor

vervolging aannemelijk maakt. In het bijzonder wijst de Raad erop dat verzoeker de motivering ongemoeid

laat dat hij zich vanaf drie jaar voor zijn vertrek tot aan zijn vertrek uit Afghanistan dagelijks naar de

sportclub begaf om te gaan boksen, zodat geen enkel geloof kan worden gehecht aan verzoekers

verklaringen dat hij niet meer buitenshuis en niet meer naar school kon omwille van de problemen. De

motivering van de bestreden beslissing aangaande de oude vijandschap tussen zijn vader en Malek G. is

bijgevolg correct en pertinent, vindt steun in het administratief en wordt door de Raad overgenomen. De

neergelegde bokskaart en het reglement van de boksclub werpen hier uiteraard geen ander licht op

(aanvullende nota verzoeker, stukken 1-2).

Waar verzoeker nog meent dat hij tot een risicogroep behoort omdat hij van Hazara origine is, beperkt hij

zich tot een verwijzing naar algemene informatie uit een Algemeen Ambtsbericht (verzoekschrift, stuk 3),

informatie van US Departement of State, UNHCR en Minority Rights Group (verzoekschrift, stuk 4). De

loutere verwijzing dienaangaande naar berichten in de pers (verzoekschrift, stukken 5-8) en het citeren

uit rapporten toont geen persoonlijke vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een reëel risico

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aan. Dit risico moet in concreto

worden aangetoond en verzoeker blijft wat dit betreft in gebreke.

Verzoekers betoog dat hij een minderjarige is, kan niet langer worden bijgetreden. Uit de gegevens

waarop de Raad acht kan slaan en uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt evenwel

dat tijdens het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming wel degelijk rekening werd

gehouden met verzoekers kwetsbaarheid omwille van zijn minderjarigheid. Een verwijzing naar

rechtspraak van de Raad is niet relevant bij gebrek aan precedentenwerking.

Verzoekers argumentatie dat hij enkel zijn westerse geboortedatum kent die op zijn taskara voorkomt, is

niet geloofwaardig. Een Afghaans document vermeldt immers niet de westerse geboortedatum. Ook een

vertaling vermeldt in principe niet de westerse geboortedatum. Het motief betreffende de urgentie van het

vertrek dat in verband wordt gebracht met de vertaling die werd gemaakt van de taskara die verzoeker

zou hebben gehad betreft een overtollig motief. Verzoekers verklaringen over zijn Afghaans

identiteitsdocument is immers volstrekt ongeloofwaardig. Thans legt verzoeker een kopie neer van taskara

die zou zijn opgesteld op 20 mei 2019 (aanvullende nota verzoeker, stuk 4). Het is vreemd dat verzoeker

dit stuk laat overkomen uit Afghanistan, waarvoor geen verdere uitleg wordt gegeven waarom hij dit in

deze stand van de procedure voor het eerst neerlegt. Een kopie is omwille van zijn aard makkelijk te

fabriceren en manipuleren, zodat de bewijswaarde ervan wordt geringschat. Door het ontbreken van

talrijke relevante gegevens, komt dit stuk overigens ook als niet-authentiek over. Dit geldt des te meer

daar verzoekers geboortedatum ook op dit documenten niet wordt gespecifieerd.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.
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Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet,

noch dat hij een reëel risico op ernstige schade heeft in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Opdat aan de verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van het

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

binnenlands gewapend conflict.

In het arrest “Elgafaji” maakte het Hof van Justitie van de Europese Unie een onderscheid tussen twee

situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

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

aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige bedreiging zou lopen”

(HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 35; HvJ 30 januari 2014,

C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), “Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie”, nr. C-465/07, § 39).

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in zulke situatie rekening moet worden gehouden met de

eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die voor hem het risico, verbonden aan het

willekeurig geweld, verhogen.

Het Hof van Justitie heeft in het arrest “Elgafaji” verder geoordeeld dat, conform artikel 4, eerste lid, van

de Richtlijn 2011/95/EU, bij de individuele beoordeling van het verzoek om subsidiaire bescherming

rekening wordt gehouden met de geografische omvang van de situatie van het willekeurig geweld en de

bestemming van de verzoeker wanneer hij naar het land van herkomst terugkeert, zoals uit artikel 8,

eerste lid, van de Richtlijn 2011/95//EU blijkt (HvJ 17 februari 2009 (GK), “Elgafaji t. Staatssecretaris van

Justitie”, nr. C-465/07, § 40).

Artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn

2011/95/EU. Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte aan bescherming bestaat indien de

verzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel

risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige

schade en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot

dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Uit een samenlezing van de artikelen 48/4, § 2, c), en 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet vloeit voort dat

een beoordeling van de veiligheidssituatie in het licht van artikel 15, sub c, van de Richtlijn 2011/95/EU

mag plaats hebben ten aanzien van de regio van bestemming in het land van herkomst om het risico bij

terugkeer correct te kunnen inschatten.

Uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het

conflict in Afghanistan te situeren is in het zuiden, het zuidoosten en het oosten van Afghanistan. Zo zijn

er een aantal provincies die te kampen hebben met een voortdurende en open strijd tussen anti-

regeringselementen (hierna: AGE’s) en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s onderling. In

deze provincies is er sprake van aanhoudend en wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van

grondoffensieven, luchtbombardementen, aanslagen met “improvised explosive devices” (hierna: IED’s),

e.d.. In deze provincies vallen er veel burgerslachtoffers en dwingt het geweld de burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. In andere provincies is er geen aanhoudende en open strijd maar vinden wel

regelmatig veiligheidsincidenten plaats, waarbij de omvang en intensiteit van het geweld lager ligt dan in

de provincies waar openlijk wordt gevochten.

Tevens is de veiligheidssituatie in de steden anders dan de veiligheidssituatie op het platteland, gelet op

de verschillen in typologie en omvang van geweld tussen het platteland en de steden.
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Verschillen in veiligheidssituatie blijken tenslotte ook uit de visuele weergave ervan in de ‘conflict severity’

map van UNOCHA. Op basis van drie indicatoren (aantal gewapende confrontaties en luchtaanvallen,

burgerslachtoffers en conflict-gerelateerde interne verplaatsingen) onderscheidt UNOCHA voor elke

provincie en per district vijf categorieën naargelang de ernst van het conflict (UNOCHA, “Afghanistan:

Humanitarian Needs Overview 2019”, 6 december 2018, p. 2, waarnaar wordt verwezen in de COI Focus

van 15 mei 2019).

Een evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan op basis van de stukken uit het

rechtsplegingsdossier, leidt dan ook tot de vaststelling dat het geweldsniveau, de omvang van het

willekeurig geweld en de impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn.

Bijgevolg kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse nationaliteit niet volstaan.

De focus moet worden gericht op de regio waar verzoeker leeft (in casu de regio van bestemming) en op

de beoordeling of hij in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

Verzoekers afkomst uit de hoofdstad Kabul wordt niet betwist.

In de meest recente “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis”, van juni

2019, waarbij de periode van 1 januari 2018 tot 28 februari 2019 als algemene referentieperiode geldt,

kwalificeerde EASO de provincie Kabul en de hoofdstad Kabul, als een gebied waar de mate van

willekeurig geweld niet zodanig hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een

burger, wanneer deze terugkeert naar deze provincie, louter op basis van zijn aanwezigheid op het

grondgebied van deze provincie een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven of

vrijheid (p. 102: “that indiscriminate violence is taking place in the province of Kabul and in Kabul City,

however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to

show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of

serious harm within the meaning of Article 15(c) QD.”).

De Raad bevestigt het standpunt van de commissaris-generaal in de aanvullende nota van 23 september

2019 dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul, alles in acht genomen, geen dermate willekeurig

geweld kent dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de

betrokken regio, louter door zijn aanwezigheid op het grondgebied aldaar, een reëel risico loopt om een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te ondergaan.

Verzoeker brengt geen elementen aan die kunnen leiden tot een andere oordeelsvorming.

Verder stelt de Raad vast dat de mate van het willekeurig geweld in de regio van herkomst van verzoeker

niet hoog is. Bijgevolg is een grotere mate aan individuele elementen vereist om aan te nemen dat een

burger er een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld in de zin van

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

Een beoordeling moet worden gemaakt of verzoeker elementen aanbrengt van die aard dat zij verzoekers

kwetsbaarheid dermate verhogen dat hij een groter risico loopt dan andere burgers van de hoofdstad

Kabul op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld dat

alsnog het vereiste niveau wordt bereikt.

Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde vluchtmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoeker brengt verder geen enkel concreet element aan.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Kabul in Afghanistan, een reëel risico zou lopen op ernstige

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet.
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De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober 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


