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nr. 230 621 van 20 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 september 2019

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

staatlozen van 13 augustus 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 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van

attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en bent u 17 jaar oud. U bent Pashtoun van

etnische origine en soennitisch moslim. U werd geboren in het dorp Jurobay, gelegen in het district

Surobi van de provincie Kaboel, en woonde daar heel uw leven. U ging nooit naar school en zorgde

voor het vee van uw familie. Ongeveer een jaar voor uw vertrek uit Afghanistan overleed uw vader

wegens ziekte. Uw oudere broer, Bah Mounir, werkte voor het leger.
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Twee maanden voor uw vertrek werd uw broer van bij de veiligheidspost waar hij werkte meegenomen

door de taliban. Toen uw broer zoals gewoonlijk drie of vier dagen later niet naar huis kwam begon uw

moeder zich zorgen te maken en hoorde ze vervolgens van de buurman (die chauffeur was) dat uw

broer was meegenomen door de taliban. Hierop gingen u en uw moeder naar de gewoonlijke

schuilplaats van de taliban om te vragen wat ze met uw broer hadden gedaan. Jullie kregen er echter te

horen dat zij van niets wisten en dat jullie weg moesten gaan. Hierna sprak uw moeder de taliban

verschillende malen aan wanneer zij in jullie dorp kwamen, en kreeg ze de waarschuwing dat ze niet

zoveel naar uw broer mocht vragen omdat ze u anders ook gingen meenemen.

Zo’n tien dagen na de verdwijning van uw broer kwam de taliban aankloppen bij u thuis. Toen u de deur

open ging doen namen zij u meteen mee op een scooter en brachten ze u naar een grot in de buurt van

uw dorp. U werd er twee dagen vastgehouden en kreeg enkel droog brood te eten. De volgende nacht

voelde u even aan de deur en toen u ontdekte dat ze open was vluchtte u terug naar huis. Na enkele

dagen thuisgebleven te zijn ging u naar de moskee in uw dorp. Op de terugweg naar huis werd u plots

tegengehouden door twee talibs op een scooter. Ze stapten van hun scooter af, betastten uw arm en

trokken aan uw broek. Hierop besefte u dat ze u wilden misbruiken en begon u te schreeuwen om de

mensen die in de velden op de buurt aan het werken waren te alarmeren. Vervolgens vielen deze talibs

u aan en sloegen ze met een kogelriem op uw vinger. U verloor het bewustzijn en werd door mensen

van het dorp die u ter hulp waren geschoten naar huis gebracht. Twee dagen later kreeg uw moeder

thuis een dreigbrief van de taliban. Hierin stond geschreven dat de taliban u wilde doden omdat u hen

had beschuldigd van u te willen misbruiken. Uw moeder besloot dat u het land moest verlaten

en regelde uw reis via de buurman. U hield zich nog twee dagen schuil in uw eigen huis en verliet hierna

het dorp samen met uw buurman. Hij bracht u met zijn wagen naar de provincie Nimroz, waar u werd

overgedragen aan een smokkelaar. In Nimroz stak u illegaal de grens met Pakistan over, van waaruit u

via Iran, Turkije, Griekenland, Bulgarije, Servië, Italië en Frankrijk tot in België reisde.

Op 30 november 2018 wendde u zich tot de Belgische asielautoriteiten en diende u een verzoek om

internationale bescherming in. Ter ondersteuning van dit verzoek legt u de volgende documenten neer:

een kopie van uw taskara (Afghaans identiteitsbewijs), een foto van uw broer en een medisch rapport

aangaande de verwonding van uw vinger.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a, b en c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden hiervoor is dat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan ongeloofwaardig zijn.

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde geboortedatum.

Immers, overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 21 december

2018 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,

2°; 6§2, 1°; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”

van de programmawet van 24 december 2002, laatst gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, en die aantoont

dat u ouder bent dan 18 jaar – waarbij u een leeftijd werd toegekend van 20,6 jaar met een

standaarddeviatie van 2 jaar – kan u niet worden beschouwd als minderjarige. Uit het feit dat u tijdens

het gehoor op Dienst Vreemdelingenzaken op 30 november 2018 verklaarde net 16 jaar te zijn blijkt dat

u heeft getracht de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden, hetgeen uw algemene

geloofwaardigheid bij voorbaat ernstig aantast.
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Ten tweede is het verloop van de feiten zoals u omschreven in uw asielrelaas weinig geloofwaardig. Zo

verklaart u onder meer dat uw moeder, na de verdwijning van uw broer, samen met u naar de

schuilplaats van de taliban trok om te vragen wat er met uw broer gebeurde (CGVS p.9, 10). Dat uw

moeder er in een dermate conservatieve context als op het Afghaanse platteland zelf voor zou kiezen

om in het loutere gezelschap van een (althans volgens uw eigen verklaringen) minderjarige zoon de

taliban te benaderen in hun eigen schuilplaats, is een op zijn minst bedenkelijk gegeven. Bovendien

blijkt nergens uit dat dit de enige optie was. Jullie hadden immers contact met een buurman (CGVS p. 5,

6, 9), en hadden dus even goed zijn hulp kunnen vragen. Verder is elk Afghaans dorp gezegend met

een dorpshoofd en moellah (geestelijke leider), wiens tussenkomst in geval van dergelijke problemen

veeleer voorkomt. Daarnaast is het weinig geloofwaardig dat de taliban u vervolgens eveneens

kwam ontvoeren, maar tegelijkertijd niet eens de moeite deed om de deur van de grot waar ze u

vasthielden te sluiten zodat u op een nacht gewoon kon wegwandelen (CGVS p.10). Gevraagd of er iets

speciaals gebeurde tijdens uw vasthouding zijn uw verklaringen trouwens opmerkelijk. Zo stelt u dat er

niets gebeurde maar verklaart u tegelijkertijd dat de taliban u daar wel wilden vermoorden als u daar nog

één of twee dagen langer had vastgezeten (CGVS p.11). Op de vraag waarom ze u dan niet

onmiddellijk vermoordden, als dit dan toch hun plan was, kan u alleen maar antwoorden dat zij dit zelf

wel beter wisten maar dat ze wel de bedoeling hadden om u te doden omdat ze u daar eerder ook mee

hadden bedreigd (CGVS p.11). Indien de taliban u werkelijk eigenlijk alleen maar wilden vermoorden, is

het niet aannemelijk dat zij u eerst nog twee dagen zouden vasthouden om u op de koop toe via een

niet gesloten deur te laten ontsnappen. Bovendien was u na uw ontsnapping meerdere dagen gewoon

thuis (CGVS p.11) en hebt u in die periode geen problemen gekend met de taliban. Dat de taliban die u

naar eigen zeggen wilden vermoorden zelfs niet de moeite deden om te controleren of u misschien weer

naar huis was gekeerd, is wederom niet geloofwaardig.

Ook het feit dat uw moeder niets ondernam nadat u meegenomen werd door de taliban (CGVS p. 11),

omdat zij volgens u niets ‘kon’ doen (CGVS p.11), kan niet overtuigen. Na de verdwijning van uw broer

begaf uw moeder zich immers nog naar de schuilplaats van de taliban, en sprak zij hen zelfs meermaals

aan in het dorp (CGVS p. 9, 10). Daarenboven had uw moeder, zoals eerder al werd aangehaald,

contact met de buurman (CGVS p. 5, 6, 9), en had zij even goed beroep kunnen doen op het

dorpshoofd of de moellah van de dorpsmoskee. Gevraagd om welke reden uw moeder geen hulp vroeg

toen u verdwenen was kan u alleen maar zeggen dat u niet weet wat ze zou gedaan hebben en

suggereert u plots dat ze mogelijk wel langs geweest is ‘bij de buren ofzo’ maar dat u hier niet van op de

hoogte bent (CGVS p. 11). Dat u het hier bij uw thuiskomst echter helemaal niet met uw moeder over

gehad heeft, naar uw eigen zeggen omdat uw moeder daarna ‘voortdurend ziek’ was en veel verdriet

had over uw andere broer (CGVS p.11), is alweer weinig aannemelijk.

Voorts kan er ook geen geloof gehecht worden aan het incident waarbij u, zo’n vijftien dagen na uw

ontvoering (CGVS p. 11), tegengehouden werd door de taliban op weg van de moskee naar huis (CGVS

p.11-12). Zo verklaart u dat de twee talibs die u tegenhielden u op een dergelijke manier betastten en

aan uw broek trokken, dat u hieruit begreep dat zij u wilden misbruiken (CGVS p.11, 12). Eerst en vooral

is het bedenkelijk dat deze talibs u zouden willen hebben misbruiken daar de taliban u naar eigen

zeggen tegelijkertijd al ook met de dood had bedreigd (CGVS p.11). Nog vreemder is het feit dat zij u in

dit geval publiekelijk zouden aanvallen, onder het oog van dorpelingen die op de velden aan het werk

waren, en die u vervolgens uiteraard ook ter hulp schoten (CGVS p.12). Een weinig strategisch plan.

Dat de taliban u vervolgens een brief stuurde om, nogmaals, te zeggen dat ze u gingen vermoorden, dit

keer omdat u hen valselijk beschuldigd had van misbruik (CGVS p.7, 11, 12-13), is opnieuw niet

geloofwaardig. Niet alleen is het bijzonder onaannemelijk dat zij u per brief zouden aankondigen dat zij u

gingen vermoorden, een daad waaruit ze zelf geen enkel voordeel haalden, ook gaven ze u hiermee de

kans om uw dorp tijdig te ontvluchten. Gevraagd of u de taliban dan ook werkelijk op de één of

andere manier beschuldigd had van (poging tot) misbruik, zijn uw verklaringen overigens

noemenswaardig. U stelt in deze context namelijk dat u hen zelf niet beschuldigd had maar dat heel het

dorp dit was te weten gekomen via de mensen die u ter hulp waren geschoten. Deze mensen hadden

volgens u zelf gezegd dat ze gezien hadden dat de taliban u wilde misbruiken (CGVS p.13). Wanneer u

hierop gevraagd werd tegen wie deze mensen dit gezegd hadden, lijkt u echter het noorden kwijt en

verklaart u plots dat de taliban zelf tegen een jongen uit uw dorp zei dat ze u probeerden te misbruiken

(CGVS p.13). Niet alleen maakt u hiermee een hele vreemde sprong in uw verklaringen, ook is het

absoluut ongeloofwaardig dat de taliban aan een dorpeling zou te kennen geven dat ze u gingen

misbruiken, louter en alleen omdat deze dorpeling vroeg om welke reden zij u lastig gevallen

hadden (CGVS p.13). Daarenboven kan nog opgemerkt worden dat u na het ontvangen van de

dreigbrief nog twee dagen thuis bleef (CGVS p.14), en u in die periode geen problemen kende met de
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taliban. Het feit dat uw moeder volgens u tegen iedereen zei dat u er niet was (CGVS p.14), is een

gegeven dat opnieuw niet kan overtuigen.

Verder wenst het CGVS nog enkele frappante tegenstrijdigheden aan te stippen. Zo verklaarde u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken onder meer dat uw broer Bah Mounir ongeveer 3 maanden voor de dood

van uw vader overleed (zie verklaring DVZ p.8), en dat uw vader ongeveer één jaar voor uw vertrek

kwam te sterven (zie verklaring DVZ p.6). Wanneer u op het CGVS gevraagd werd wanneer uw broer

Bah Mounir juist overleed, stelde u echter plots dat hij twee maanden voor uw vertrek stierf (CGVS p.5).

Gewezen op uw eerdere verklaringen van bij DVZ, kan u alleen maar zeggen dat uw vader eerst

overleed, en niet uw broer (CGVS p.5). Een mogelijke verklaring voor deze toch wel opvallende

discrepantie wat betreft de periode van overlijden van uw broer heeft u echter niet, meer nog, u beweert

zelfs dat u hier helemaal geen vragen over gesteld werden tijdens dat interview (CGVS p.5), hetgeen

echter zeer onwaarschijnlijk is. Verder verklaarde u bij de DVZ dat u op een dag meeging met uw

moeder naar de taliban (om naar uw broer te informeren), en dat de taliban u toen twee dagen

hebben vastgehouden en daarna hebben vrijgelaten (zie vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ vraag

3.5). Ten overstaan van het CGVS gaf u echter aan dat u eerst samen met uw moeder naar de taliban

ging om naar uw broer te informeren, en dat u pas tien dagen later meegenomen en vastgehouden werd

door de taliban (CGVS p.10-11). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid in uw verklaringen, kan u

opnieuw alleen maar stellen dat u dit niet zo hebt gezegd (CGVS p.11). Bovendien slaagde u er ook niet

in om consistent te blijven doorheen uw verklaringen gedurende uw persoonlijk onderhoud op het CGVS

zelf. Zo vermeldde u eerst dat uw moeder drie keer langs ging bij deze schuilplaats van de taliban om

naar uw broer te vragen (CGVS p.9), maar kwam u hier al gauw op terug en stelde u dat uw moeder

één keer naar hun schuilplaats ging en de andere keren de taliban in het dorp benaderde (CGVS p.9).

Gevraagd of uw moeder alleen naar de taliban ging bevestigde u dit eerst (CGVS p.9), meer nog, u zei

zelfs “er was niemand anders, met wie zou ze meegegaan zijn” (CGVS p.9), om vervolgens te verklaren

dat u wel één keer was mee geweest met haar (CGVS p.10).

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat u ook over de tewerkstelling van uw broer bij het leger

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Bij de DVZ verklaarde u immers dat uw broer

een politieagent was (zie vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ), ten overstaan van het CGVS stelde

u dan weer in eerste instantie dat hij bij de politie en het leger zat (CGVS p.5). Gevraagd of uw broer nu

bij de politie of het leger was hield u het vervolgens op het leger (CGVS p.5), maar sprak u tijdens uw

spontane relaas toch nog opvallend over beide partijen (CGVS p. 7). Uw antwoord op de vraag wat u

allemaal wist over het werk van uw broer was bovendien opmerkelijk kort van stof (CGVS p.7), en

gepeild naar wat uw broer allemaal moest doen om te kunnen starten voor het leger beweert u zelfs dat

hij geen enkele opleiding heeft moeten volgen (CGVS p.7).

Samenvattend stelt het CGVS vast dat uw vrees ten aanzien van de taliban niet ondersteund wordt

door geloofwaardige verklaringen. U hebt dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie heeft, noch dat u een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4§2, a

en b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet zou lopen.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststelling niet ombuigen. Uw taskara

(Afghaans identiteitsbewijs) ondersteunt louter uw identiteit en herkomst, gegevens die vooralsnog niet

ter discussie staan. Wat het medisch rapport over uw vinger betreft wenst het CGVS op te merken dat

uw verklaringen over de manier waarop u deze verwondingen hebt opgelopen niet stroken met de

verklaringen zoals vervat in dit rapport. In dit rapport werd immers genoteerd dat u aangaf dat de taliban

uw vinger tussen een ketting van een draaiende motorfiets stak (zie document 3 in inventaris). Ten

overstaan van het CGVS beweerde u daarentegen dat ze uw vinger verwondden met een kogelriem

(CGVS p.11, 12). Geconfronteerd met uw eerdere verklaringen van in het medisch rapport, kan u alleen

maar zeggen dat u misschien niet goed begrepen werd, hoewel u bevestigt dat er een tolk aanwezig

was tijdens dit gesprek met de dokter. Dat u ondanks de aanwezigheid van een tolk, zowel bij de dokter

als tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS, twee volledig tegenstrijdige verklaringen aflegt

met betrekking tot het oplopen van deze verwondingen, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven, die verband houden met deze verwondingen, volledig. De foto waarover u stelt dat het

uw broer in legeruniform is kan in feite een foto van eender wie zijn en toont verder op geen enkele

wijze uw persoonlijke vervolging door de taliban aan. Foto’s kunnen bovendien eender waar, wanneer

en in eender welke omstandigheden genomen zijn of zelfs geënsceneerd zijn. In ieder geval hebben

documenten slechts waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet

het geval is.
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Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

beschikbaar op

https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijdverspreid
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geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

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

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

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

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

de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden

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

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

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

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

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

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

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

indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die

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

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

provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld

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

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

diensten. In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale

gebieden. Dat is ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor

burgers die het geweld in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

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

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

veiligheidssituatie in de het district Surobi, provincie Kabul te worden beoordeeld.

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

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

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org), COI Focus: Afghanistan –

Veiligheidssituatie in het district Surobi (provincie Kabul) - 25 april 2019 (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_het_distri

ct_surobi_provincie_kabul_20190425_2.pdf, EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 162-167,

beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/ Afghanistan_security_situation_2019.pdf), blijkt dat

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

en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de Easo

Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en
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er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij

terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,9 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2018 in de provincie 1866 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met

name 1686, vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul bij zelfmoord- en complexe aanslagen. Dit

maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met uitzondering van de stad Kabul) 180

burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Kabul in zijn geheel erg laag

scoort wat betreft het aantal burgerslachtoffers in verhouding met het aantal burgers.

Het gros van het beperkt aantal gewelddaden die in Surobi plaatsvinden is doelgericht van aard. Het

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

veiligheidsdiensten en opstandelingen. Volgens de meerderheid van de beschikbare bronnen staat het

district onder controle of invloed van de overheid en er is amper rapportering van intern ontheemden

(IDP’s) die het district verlaten omwille van conflict-gerelateerd geweld.

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

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

voor burgers in Surobi, provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Surobi in uw hoofde dermate verhogen dat er moet aangenomen

dat u bij een terugkeer naar Surobi een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw leven of

persoon.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Surobi.

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.”.

2. Over de rechtspleging

Waar verzoeker in het opschrift van zijn verzoekschrift stelt dat hij een “verzoekschrift tot schorsing en

nietigverklaring” bij de Raad indient, merkt de Raad op dat hij een hervormingsbevoegdheid heeft in

voorliggend beroep overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet en dat hij

eerst zal onderzoeken of hij de bestreden beslissing kan bevestigen of hervormen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 48/2 tot en met 48/5,

57/7ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4.3.c

van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende bescherming, van artikel 27 van

het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, van “dealgemene motiveringsplicht”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
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3.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

3.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a, b en c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden hiervoor is dat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan ongeloofwaardig zijn.

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde geboortedatum.

Immers, overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 21 december

2018 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,

2°; 6§2, 1°; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”

van de programmawet van 24 december 2002, laatst gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, en die aantoont

dat u ouder bent dan 18 jaar – waarbij u een leeftijd werd toegekend van 20,6 jaar met een

standaarddeviatie van 2 jaar – kan u niet worden beschouwd als minderjarige. Uit het feit dat u tijdens

het gehoor op Dienst Vreemdelingenzaken op 30 november 2018 verklaarde net 16 jaar te zijn blijkt dat

u heeft getracht de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden, hetgeen uw algemene

geloofwaardigheid bij voorbaat ernstig aantast.

Ten tweede is het verloop van de feiten zoals u omschreven in uw asielrelaas weinig geloofwaardig. Zo

verklaart u onder meer dat uw moeder, na de verdwijning van uw broer, samen met u naar de

schuilplaats van de taliban trok om te vragen wat er met uw broer gebeurde (CGVS p.9, 10). Dat uw

moeder er in een dermate conservatieve context als op het Afghaanse platteland zelf voor zou kiezen

om in het loutere gezelschap van een (althans volgens uw eigen verklaringen) minderjarige zoon de

taliban te benaderen in hun eigen schuilplaats, is een op zijn minst bedenkelijk gegeven. Bovendien

blijkt nergens uit dat dit de enige optie was. Jullie hadden immers contact met een buurman (CGVS p. 5,

6, 9), en hadden dus even goed zijn hulp kunnen vragen. Verder is elk Afghaans dorp gezegend met

een dorpshoofd en moellah (geestelijke leider), wiens tussenkomst in geval van dergelijke problemen

veeleer voorkomt. Daarnaast is het weinig geloofwaardig dat de taliban u vervolgens eveneens

kwam ontvoeren, maar tegelijkertijd niet eens de moeite deed om de deur van de grot waar ze u

vasthielden te sluiten zodat u op een nacht gewoon kon wegwandelen (CGVS p.10). Gevraagd of er iets

speciaals gebeurde tijdens uw vasthouding zijn uw verklaringen trouwens opmerkelijk. Zo stelt u dat er

niets gebeurde maar verklaart u tegelijkertijd dat de taliban u daar wel wilden vermoorden als u daar nog

één of twee dagen langer had vastgezeten (CGVS p.11). Op de vraag waarom ze u dan niet

onmiddellijk vermoordden, als dit dan toch hun plan was, kan u alleen maar antwoorden dat zij dit zelf

wel beter wisten maar dat ze wel de bedoeling hadden om u te doden omdat ze u daar eerder ook mee

hadden bedreigd (CGVS p.11). Indien de taliban u werkelijk eigenlijk alleen maar wilden vermoorden, is

het niet aannemelijk dat zij u eerst nog twee dagen zouden vasthouden om u op de koop toe via een

niet gesloten deur te laten ontsnappen. Bovendien was u na uw ontsnapping meerdere dagen gewoon

thuis (CGVS p.11) en hebt u in die periode geen problemen gekend met de taliban. Dat de taliban die u

naar eigen zeggen wilden vermoorden zelfs niet de moeite deden om te controleren of u misschien weer

naar huis was gekeerd, is wederom niet geloofwaardig.

Ook het feit dat uw moeder niets ondernam nadat u meegenomen werd door de taliban (CGVS p. 11),

omdat zij volgens u niets ‘kon’ doen (CGVS p.11), kan niet overtuigen. Na de verdwijning van uw broer

begaf uw moeder zich immers nog naar de schuilplaats van de taliban, en sprak zij hen zelfs meermaals

aan in het dorp (CGVS p. 9, 10). Daarenboven had uw moeder, zoals eerder al werd aangehaald,
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contact met de buurman (CGVS p. 5, 6, 9), en had zij even goed beroep kunnen doen op het

dorpshoofd of de moellah van de dorpsmoskee. Gevraagd om welke reden uw moeder geen hulp vroeg

toen u verdwenen was kan u alleen maar zeggen dat u niet weet wat ze zou gedaan hebben en

suggereert u plots dat ze mogelijk wel langs geweest is ‘bij de buren ofzo’ maar dat u hier niet van op de

hoogte bent (CGVS p. 11). Dat u het hier bij uw thuiskomst echter helemaal niet met uw moeder over

gehad heeft, naar uw eigen zeggen omdat uw moeder daarna ‘voortdurend ziek’ was en veel verdriet

had over uw andere broer (CGVS p.11), is alweer weinig aannemelijk.

Voorts kan er ook geen geloof gehecht worden aan het incident waarbij u, zo’n vijftien dagen na uw

ontvoering (CGVS p. 11), tegengehouden werd door de taliban op weg van de moskee naar huis (CGVS

p.11-12). Zo verklaart u dat de twee talibs die u tegenhielden u op een dergelijke manier betastten en

aan uw broek trokken, dat u hieruit begreep dat zij u wilden misbruiken (CGVS p.11, 12). Eerst en vooral

is het bedenkelijk dat deze talibs u zouden willen hebben misbruiken daar de taliban u naar eigen

zeggen tegelijkertijd al ook met de dood had bedreigd (CGVS p.11). Nog vreemder is het feit dat zij u in

dit geval publiekelijk zouden aanvallen, onder het oog van dorpelingen die op de velden aan het werk

waren, en die u vervolgens uiteraard ook ter hulp schoten (CGVS p.12). Een weinig strategisch plan.

Dat de taliban u vervolgens een brief stuurde om, nogmaals, te zeggen dat ze u gingen vermoorden, dit

keer omdat u hen valselijk beschuldigd had van misbruik (CGVS p.7, 11, 12-13), is opnieuw niet

geloofwaardig. Niet alleen is het bijzonder onaannemelijk dat zij u per brief zouden aankondigen dat zij u

gingen vermoorden, een daad waaruit ze zelf geen enkel voordeel haalden, ook gaven ze u hiermee de

kans om uw dorp tijdig te ontvluchten. Gevraagd of u de taliban dan ook werkelijk op de één of

andere manier beschuldigd had van (poging tot) misbruik, zijn uw verklaringen overigens

noemenswaardig. U stelt in deze context namelijk dat u hen zelf niet beschuldigd had maar dat heel het

dorp dit was te weten gekomen via de mensen die u ter hulp waren geschoten. Deze mensen hadden

volgens u zelf gezegd dat ze gezien hadden dat de taliban u wilde misbruiken (CGVS p.13). Wanneer u

hierop gevraagd werd tegen wie deze mensen dit gezegd hadden, lijkt u echter het noorden kwijt en

verklaart u plots dat de taliban zelf tegen een jongen uit uw dorp zei dat ze u probeerden te misbruiken

(CGVS p.13). Niet alleen maakt u hiermee een hele vreemde sprong in uw verklaringen, ook is het

absoluut ongeloofwaardig dat de taliban aan een dorpeling zou te kennen geven dat ze u gingen

misbruiken, louter en alleen omdat deze dorpeling vroeg om welke reden zij u lastig gevallen

hadden (CGVS p.13). Daarenboven kan nog opgemerkt worden dat u na het ontvangen van de

dreigbrief nog twee dagen thuis bleef (CGVS p.14), en u in die periode geen problemen kende met de

taliban. Het feit dat uw moeder volgens u tegen iedereen zei dat u er niet was (CGVS p.14), is een

gegeven dat opnieuw niet kan overtuigen.

Verder wenst het CGVS nog enkele frappante tegenstrijdigheden aan te stippen. Zo verklaarde u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken onder meer dat uw broer Bah Mounir ongeveer 3 maanden voor de dood

van uw vader overleed (zie verklaring DVZ p.8), en dat uw vader ongeveer één jaar voor uw vertrek

kwam te sterven (zie verklaring DVZ p.6). Wanneer u op het CGVS gevraagd werd wanneer uw broer

Bah Mounir juist overleed, stelde u echter plots dat hij twee maanden voor uw vertrek stierf (CGVS p.5).

Gewezen op uw eerdere verklaringen van bij DVZ, kan u alleen maar zeggen dat uw vader eerst

overleed, en niet uw broer (CGVS p.5). Een mogelijke verklaring voor deze toch wel opvallende

discrepantie wat betreft de periode van overlijden van uw broer heeft u echter niet, meer nog, u beweert

zelfs dat u hier helemaal geen vragen over gesteld werden tijdens dat interview (CGVS p.5), hetgeen

echter zeer onwaarschijnlijk is. Verder verklaarde u bij de DVZ dat u op een dag meeging met uw

moeder naar de taliban (om naar uw broer te informeren), en dat de taliban u toen twee dagen

hebben vastgehouden en daarna hebben vrijgelaten (zie vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ vraag

3.5). Ten overstaan van het CGVS gaf u echter aan dat u eerst samen met uw moeder naar de taliban

ging om naar uw broer te informeren, en dat u pas tien dagen later meegenomen en vastgehouden werd

door de taliban (CGVS p.10-11). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid in uw verklaringen, kan u

opnieuw alleen maar stellen dat u dit niet zo hebt gezegd (CGVS p.11). Bovendien slaagde u er ook niet

in om consistent te blijven doorheen uw verklaringen gedurende uw persoonlijk onderhoud op het CGVS

zelf. Zo vermeldde u eerst dat uw moeder drie keer langs ging bij deze schuilplaats van de taliban om

naar uw broer te vragen (CGVS p.9), maar kwam u hier al gauw op terug en stelde u dat uw moeder

één keer naar hun schuilplaats ging en de andere keren de taliban in het dorp benaderde (CGVS p.9).

Gevraagd of uw moeder alleen naar de taliban ging bevestigde u dit eerst (CGVS p.9), meer nog, u zei

zelfs “er was niemand anders, met wie zou ze meegegaan zijn” (CGVS p.9), om vervolgens te verklaren

dat u wel één keer was mee geweest met haar (CGVS p.10).

(…)
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Samenvattend stelt het CGVS vast dat uw vrees ten aanzien van de taliban niet ondersteund wordt

door geloofwaardige verklaringen. U hebt dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie heeft, noch dat u een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4§2, a

en b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet zou lopen.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststelling niet ombuigen. Uw taskara

(Afghaans identiteitsbewijs) ondersteunt louter uw identiteit en herkomst, gegevens die vooralsnog niet

ter discussie staan. Wat het medisch rapport over uw vinger betreft wenst het CGVS op te merken dat

uw verklaringen over de manier waarop u deze verwondingen hebt opgelopen niet stroken met de

verklaringen zoals vervat in dit rapport. In dit rapport werd immers genoteerd dat u aangaf dat de taliban

uw vinger tussen een ketting van een draaiende motorfiets stak (zie document 3 in inventaris). Ten

overstaan van het CGVS beweerde u daarentegen dat ze uw vinger verwondden met een kogelriem

(CGVS p.11, 12). Geconfronteerd met uw eerdere verklaringen van in het medisch rapport, kan u alleen

maar zeggen dat u misschien niet goed begrepen werd, hoewel u bevestigt dat er een tolk aanwezig

was tijdens dit gesprek met de dokter. Dat u ondanks de aanwezigheid van een tolk, zowel bij de dokter

als tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS, twee volledig tegenstrijdige verklaringen aflegt

met betrekking tot het oplopen van deze verwondingen, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven, die verband houden met deze verwondingen, volledig. De foto waarover u stelt dat het

uw broer in legeruniform is kan in feite een foto van eender wie zijn en toont verder op geen enkele

wijze uw persoonlijke vervolging door de taliban aan. Foto’s kunnen bovendien eender waar, wanneer

en in eender welke omstandigheden genomen zijn of zelfs geënsceneerd zijn. In ieder geval hebben

documenten slechts waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet

het geval is.”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze vaststelt dat verzoeker zich onterecht

als minderjarige voordoet. Uit het administratief dossier (stuk 13) blijkt dat de Dienst Voogdij een

medisch onderzoek liet uitvoeren op 17 december 2018 waarbij vastgesteld wordt dat verzoeker ouder

is dan 18 jaar. Verzoekers leeftijd wordt zelfs meer dan twee jaar hoger vastgesteld.

Verzoeker geeft in het verzoekschrift aan zijn geboortedatum niet te kennen en stelt hierbij dat zijn

moeder hem enkel verteld heeft dat hij 16 jaar en 8 maanden was op het ogenblik van de asielaanvraag,

doch uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij aankomst in België duidelijk verklaard heeft dat

hij geboren was op 23 oktober 2002 (stuk 18, Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling; stuk 17,

Verklaring DVZ, vraag 4). Verzoeker gaf tweemaal een specifieke geboortedatum op, waaruit volgt dat

verzoeker nu dan ook niet ernstig kan voorhouden dat hij er gelet op zijn ongeschoolde achtergrond

redelijkerwijze kon vanuit gaan dat hij 16 jaar en 8 maanden oud was op het ogenblik van zijn

asielaanvraag.

Bovendien moet worden vastgesteld dat zelfs de stelling dat hij op het ogenblik van zijn asielaanvraag

16 jaar en 8 maanden oud was niet overeenstemt met de door verzoeker opgegeven geboortedatum

van 23 oktober 2002. Aangezien verzoeker een verzoek om internationale bescherming indiende op 30

november 2018, was hij op dat ogenblik, rekening houdend met zijn geboortedatum, 16 jaar en 2

maanden oud. De vaststelling dat verzoeker zich onterecht als minderjarige voordoet met een vermoede

afwijking van meer dan twee jaar ondermijnt zijn algemene geloofwaardigheid. Waar verzoeker in het

verzoekschrift tot slot stelt dat hem onterecht verweten wordt dat hij zijn geboortedatum niet kent, berust

op een foutieve lezing van de bestreden beslissing en vindt geen grondslag in de bestreden beslissing.

Verzoeker acht het zeer aannemelijk dat hij samen met zijn moeder naar de schuilplaats van de taliban

is geweest, aangezien hij op dat moment de oudste man in het gezin was.

De Raad stelt vast dat verzoeker telkenmale afwijkende verklaringen aflegt over het bezoek van zijn

moeder aan de taliban (stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9, 10). Vooreerst verklaarde

verzoeker dat zijn moeder drie keer naar hun schuilplaats ging om later te verklaren dat zij éénmaal

naar hun schuilplaats ging en andere keren in het dorp de taliban opzocht. Verder tijdens het gehoor

stelde verzoeker dan weer dat zijn moeder één keer naar de schuilplaats ging en vervolgens drie keer

de taliban opzocht in het dorp. Verzoeker verklaarde tevens tweemaal dat zijn moeder alleen naar de

taliban ging en dat hij voor de koeien moest zorgen om wat later aan te geven dat hij zelf toch één keer

is mee geweest. Van iemand die beweert verwikkeld te zijn geraakt in een dergelijke ingrijpende en niet
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alledaagse situatie, kan worden verwacht dat hij er coherente verklaringen over kan afleggen, gezien

dergelijke feiten toch een zeer diepe indruk moeten hebben nagelaten.

De Raad acht het in navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

bovendien ongeloofwaardig dat zijn moeder er zelf voor zou kiezen om in het loutere gezelschap van

een (althans volgens verzoekers eigen verklaringen) minderjarige zoon de taliban te benaderen in hun

eigen schuilplaats te meer nergens uit blijkt dat dit de enige optie was. Bovendien ging verzoekers

moeder ook meermaals alleen naar de taliban (stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9, 10)

en dit terwijl er contact was met een hulpvaardige buurman (stuk 6, Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 5, 6, 9; stuk 17, Vragenlijst, vraag 3.5) waardoor ook diens hulp kon worden gevraagd.

Dergelijke verklaringen klemmen des te meer gezien verzoekers moeder had vernomen dat de taliban

haar zoon (verzoekers broer) had meegenomen (stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). In

een dergelijke context is het dan ook geheel ongeloofwaardig dat verzoekers moeder zonder meer naar

de schuilplaats van de taliban zou snellen om daar dan te vragen wat ze met haar zoon hebben gedaan

en ook later wanneer de taliban in het dorp kwam, meermaals hiernaar te blijven vragen. Gelet op de

alom gekende reputatie van de taliban acht de Raad een dergelijk gedrag niet aannemelijk.

Daarenboven staat dit in schril contrast met het gedrag van verzoekers moeder bij verzoekers eigen

verdwijning. Verzoeker verklaarde immers dat zijn moeder wanneer hij zelf verdwenen was en

meegenomen werd door de taliban niets kon doen en geen hulp heeft gevraagd of gezocht (stuk 6,

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Hierbij komt dan ook nog de vaststelling dat verzoeker

zelfs niet weet welke stappen zijn moeder ondernomen heeft bij zijn ontvoering. Gevraagd om welke

reden zijn moeder geen hulp vroeg toen hij verdwenen was, kan verzoeker alleen maar zeggen dat hij

niet weet wat ze zou gedaan hebben en suggereert verzoeker plots dat ze mogelijk wel langs geweest is

bij de buren “ofzo” maar dat hij hier niet van op de hoogte is (stuk 6, Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 11). De vaststelling dat verzoeker het hierover bij zijn thuiskomst helemaal niet met zijn

moeder gehad heeft, en dit naar eigen zeggen omdat zijn moeder daarna “voortdurend ziek” was en

veel verdriet had over zijn andere broer (stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11), doet

verder afbreuk aan de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen. Gelet op de door verzoeker

geschetste ernstige gebeurtenissen acht de Raad het niet aannemelijk dat verzoeker en zijn moeder

hier niet over hebben gepraat. Verzoeker geeft ook niet te kennen dat zijn moeder gelet op haar

medische toestand geheel niet in staat zou zijn om met hem hierover te spreken. De enkele stelling in

het verzoekschrift dat het logisch is dat verzoekers moeder geen actie onderneemt uit vrees dat haar

andere kinderen iets wordt aangedaan kan geen afbreuk doen aan de voorgaande pertinente

vaststellingen en volstaat aldus niet om verzoekers ongeloofwaardigheid te herstellen.

Verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn ontvoering zijn eveneens ontoereikend teneinde een

gegronde vrees voor vervolging aan te tonen. De Raad acht het ongeloofwaardig dat de taliban

verzoeker ontvoerde, maar tegelijkertijd niet eens de moeite deed om de deur van de grot waar ze hem

vasthielden te sluiten zodat hij op een nacht gewoon kon wegwandelen (stuk 6, Notities van het

persoonlijk onderhoud, p.10). Ook wat betreft zijn vasthouding zijn verzoekers verklaringen niet

aannemelijk. Zo stelt verzoeker dat er niets gebeurde maar verklaart hij tegelijkertijd dat de taliban hem

daar wel wilden vermoorden als hij daar nog één of twee dagen langer had vastgezeten (stuk 6, Notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Op de vraag waarom ze hem dan niet onmiddellijk vermoord

hebben, als dit dan toch hun plan was, kan verzoeker slechts antwoorden dat zij dit zelf wel beter wisten

maar dat ze wel de bedoeling hadden om hem te doden omdat ze hem daar eerder ook mee hadden

bedreigd (stuk 6, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Dergelijke verklaringen houden geen

steek. Indien de taliban verzoeker werkelijk alleen maar wilden vermoorden, is het niet aannemelijk dat

zij hem eerst nog twee dagen zouden vasthouden om hem op de koop toe door een niet gesloten deur

te laten ontsnappen. Bovendien was verzoeker na zijn ontsnapping meerdere dagen gewoon thuis en

heeft hij in die periode geen problemen gekend met de taliban (stuk 6, Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 11). Dat de taliban die hem naar eigen zeggen wilden vermoorden zelfs niet de moeite

deden om te controleren of hij misschien weer naar huis was gekeerd, is wederom niet

geloofwaardig. Verzoekers verweer beperkt zich tot het argument dat moet worden gekeken naar de

context van de ontvoering, naar het feit dat hij ongeschoold is en voor zijn familie werkte in de

landbouw, naar het feit dat zijn vader gestorven is aan een ziekte, en dat zijn broer ook ontvoerd werd

en gedood door de taliban en dat dit ook aan hem en zijn moeder werd meegedeeld. Dergelijke

oppervlakkige verklaringen zijn ontoereikend om verzoekers ongeloofwaardigheid te herstellen. Hieruit

kan overigens geen reële en gegronde vrees worden afgeleid.
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Verzoekers argumentatie dat de verwerende partij het incident aan de moskee ongeloofwaardig acht om

vervolgens op te werpen dat verwerende partij het incident niet lijkt te betwisten, houdt geen steek. Uit

de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de verwerende partij het incident

ongeloofwaardig acht waaruit ipso facto volgt dat het beweerde incident wordt betwist.

Het verweer dat hij een slecht besef van tijd heeft teneinde zijn tegenstrijdige verklaringen omtrent het

tijdstip rond de dood van zijn vader en broer te verschonen volstaat niet. Waar hij als voorbeeld geeft

dat hij zijn eigen leeftijd niet kent, moet worden verwezen naar wat hoger reeds is uiteengezet.

Verzoeker gaf bij zijn verzoek om internationale bescherming wel degelijk een specifieke geboortedatum

op. Het argument dat hij zijn leeftijd niet kent, is dan ook niet ernstig. De algemene argumentatie dat hij

niet weet wanneer zijn familieleden exact zijn gestorven, wanneer hij vertrokken is uit Afghanistan en de

verwijzing naar zijn profiel, kan de gedane vaststellingen niet verschonen.

Van verzoeker, die beweert dat zijn vader een natuurlijke dood is gestorven, dat zijn broer werd

vermoord door de taliban, dat hij werd ontvoerd door de taliban en vervolgens het land heeft verlaten,

kan overigens wel worden verwacht dat hij deze gebeurtenissen correct chronologisch kan situeren. In

de mate dat het kan worden aangenomen dat het voor verzoeker niet mogelijk is om een specifieke

datum op te geven, kan van hem redelijkerwijze wel worden verwacht dat hij deze gebeurtenissen

correct en chronologisch in de tijd kan situeren.

De Raad stelt overigens vast dat verzoeker bij het indienen van zijn verzoek om internationale

bescherming wel blijk geeft van zich bewust te zijn van de tijd. Zo kon hij de leeftijd van zijn ouders en

broers en zussen opgeven, wist hij te vertellen dat hij drie maanden onderweg is geweest en kon hij

duidelijk de termijn aangeven hoe lang hij op welbepaalde plaatsen is verbleven tijdens zijn vlucht (stuk

17, Verklaring DVZ).

Waar verzoeker algemeen naar zijn profiel verwijst van een jonge, ongeschoolde jongen, die werkzaam

is in de landbouw en totaal geen besef van tijd blijkt te hebben weerlegt hij de voorgaande pertinente

vaststellingen niet. Van verzoeker, voor zover wordt aangenomen dat hij een ongeschoold landbouwer

is, mag wel degelijke worden verwacht dat hij coherente, duidelijke en samenhangende verklaringen

aflegt met betrekking tot de ingrijpende gebeurtenissen waarvan hij zelf beweert dat ze hebben

plaatsgevonden, quod non.

Waar verzoeker in de bestreden beslissing meent te lezen dat er op geen enkele manier “ongeloof”

wordt gehecht aan de belangrijkste componenten van zijn verklaringen, gaat verzoeker er duidelijk aan

voorbij dat er gelet op de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen geen geloof kan worden

gehecht aan zijn gehele asielrelaas. Ook moet worden opgemerkt dat de vaststelling dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent het toebrengen van verwondingen door de taliban, maakt dat

er hieraan geen geloof kan worden gehecht. Indien verzoeker daadwerkelijk verwond werd door de

taliban, kan wel degelijk worden verwacht dat hij een jaar later exact kan vertellen op welke manier dit

gebeurde. Waar verzoeker stelt dat de tegenstrijdige verklaringen geen afbreuk doen aan het feit dat hij

zijn vinger heeft verwond en dat dit gebeurde door de taliban, kan door de Raad dan ook niet worden

bijgetreden. Er is immers niets wat er op wijst dat deze verwondingen hem door de taliban werden

toegebracht. Het enige wat uit het medische attest blijkt is dat verzoeker zijn vinger heeft verwond. Dat

dit door de taliban gebeurde blijkt hieruit niet.

Het verwijt dat de verwerende partij de indruk lijkt te willen wekken dat verzoeker ongeloofwaardig is

door in te gaan op details, kan niet worden teruggevonden in de voorgaande vaststellingen. De gedane

vaststellingen hebben allen betrekking op de kern van het asielrelaas en betreffen dan ook geenszins

details.

De argumentatie dat de feiten van meer dan een jaar geleden dateren en van verzoeker niet kan

worden verwacht dat hij erover exacte informatie bevat, slaat werkelijk alles.

Van een asielzoeker mag worden verwacht dat levensbepalende ervaringen in het geheugen gegrift

zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor deze persoon daar in

een later stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven. In dit opzicht kan

evenzeer van verzoeker worden verwacht dat hij over bovenstaande zaken eenduidige verklaringen

aflegt. In acht genomen wat voorafgaat is het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig en wel

dermate dat geen twijfel voorhanden is. De vastgestelde tegenstrijdigheden en ongeloofwaardige

verklaringen vinden hun grondslag in het administratief dossier en hebben geen betrekking op details,

maar op feiten die rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot het vertrek uit het land van herkomst.
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Waar verzoeker aangeeft dat het gelet op zijn profiel moeilijk kan gesteld worden dat hij de foto van zijn

broer zou geënsceneerd hebben, overtuigt hij ook niet. Het wordt herhaald dat de foto waarover

verzoeker stelt dat het zijn broer in legeruniform is in feite kan gaan om een foto van eender wie. Deze

foto toont op geen enkele wijze verzoekers persoonlijke vervolging door de taliban aan.

3.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.5. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

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

Verzoeker toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

3.6. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet,

oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

dat er voor burgers in het district Surobi in de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat op

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

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de bestreden beslissing terecht

als volgt:

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

beschikbaar op

https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.
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In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

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

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

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden

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

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

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

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

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

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

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

indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die

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

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

provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld

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

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

diensten. In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale

gebieden. Dat is ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor

burgers die het geweld in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in
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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 het district Surobi, provincie Kabul te worden beoordeeld.

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

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

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org), COI Focus: Afghanistan –

Veiligheidssituatie in het district Surobi (provincie Kabul) - 25 april 2019 (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_het_distri

ct_surobi_provincie_kabul_20190425_2.pdf, EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 162-167,

beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/ Afghanistan_security_situation_2019.pdf), blijkt dat

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

en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de Easo

Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en

er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij

terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,9 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2018 in de provincie 1866 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met

name 1686, vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul bij zelfmoord- en complexe aanslagen. Dit

maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met uitzondering van de stad Kabul) 180

burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Kabul in zijn geheel erg laag

scoort wat betreft het aantal burgerslachtoffers in verhouding met het aantal burgers.

Het gros van het beperkt aantal gewelddaden die in Surobi plaatsvinden is doelgericht van aard. Het

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

veiligheidsdiensten en opstandelingen. Volgens de meerderheid van de beschikbare bronnen staat het

district onder controle of invloed van de overheid en er is amper rapportering van intern ontheemden

(IDP’s) die het district verlaten omwille van conflict-gerelateerd geweld.

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

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

voor burgers in Surobi, provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Surobi in uw hoofde dermate verhogen dat er moet aangenomen

dat u bij een terugkeer naar Surobi een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw leven of

persoon.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Surobi.

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.”.

Verzoekers betoog kan geen afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen. De bij onderhavig

verzoekschrift gevoegde informatie is deels dezelfde als deze waarop bovenstaande veiligheidsanalyse

met betrekking tot de provincie Kabul is gebaseerd en ligt voor het overige in dezelfde lijn als de in het

administratief dossier aanwezige informatie.
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Waar verzoeker naar informatie verwijst waaruit zou blijken dat Kabul niet kan gelden als een intern

vluchtalternatief moet worden opgemerkt dat er in de bestreden beslissing geen beoordeling voorligt van

een intern vluchtalternatief. Verzoeker heeft steeds aangegeven afkomstig te zijn uit het district Surobi in

de provincie Kabul, waardoor terecht de veiligheidssituatie in het district Surobi in de provincie Kabul

beoordeeld wordt. Waar verzoeker veelal informatie citeert over de situatie in de hoofdstad Kabul, wijst

de Raad erop dat dit niet slaat op verzoekers situatie, die wordt beoordeeld ten opzichte van het district

Surobi in de provincie Kabul.

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.

3.7. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in

de zin van artikel 48/4, §2, a, b en c van de Vreemdelingenwet.

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 de provincie Kabul een reëel risico zou lopen op ernstige

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

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

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de verwerende partij.

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 twintig december tweeduizend negentien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


