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nr. 232 074 van 31 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

4. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

14 augustus 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 12 juli 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 14 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat N. AHMADZADAH en van attaché

M. SOMMEN, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Eerste verzoeker en tweede verzoekster, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen

volgens hun verklaringen op 27 oktober 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoeken op 17 september 2018 om internationale bescherming. Op 12 juli 2019 beslist de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten

aanzien van hen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit zijn de eerste en de tweede bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan

eerste verzoeker en tweede verzoekster aangetekend worden verzonden.



RvV X - Pagina 2

De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van eerste verzoeker wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, S. M. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse origine te zijn. U bent

een soennitische moslim. U werd geboren op de 27ste van de 3de maand van 1379 (17/6/2000) in de

stad Teheran in Iran. U ging er tot 7de graad naar school. In 1392 (21 maart 2013-20 maart 2014)

verhuisde u met uw familie naar het Afghaanse Kabul, vanwaar uw moeder oorspronkelijk afkomstig is.

U ging er bij uw grootmoeder wonen en vervolgens ging u naar een huis gehuurd door uw vader. Omdat

er problemen waren in Afghanistan diende u Kabul en Afghanistan te verlaten. De hand van uw zus

P. (...) werd gevraagd door een machtig persoon en jullie dienden terug te keren naar Iran toen de

familie bedreigd werd. Uzelf vreesde te worden ingezet voor "Bacha Bazi"-praktijken omdat u iemand

had leren kennen die u voorstelde mee te gaan naar feesten. Terug in Iran hadden jullie geen

documenten meer en konden jullie er niks doen. Het leven zonder documenten in Iran was zwaar. Jullie

besloten Iran opnieuw te verlaten en reisden naar Europa. Op 20 november 2015 kwamen jullie aan in

België en hebben uw ouders, S. E. M. (...) en S. A. (...) een eerste verzoek om internationale

bescherming ingediend.

Op 14 maart 2018 werd er door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de problemen en het

CGVS van mening is dat jullie in Kabul kunnen gaan wonen. Op 30 augustus 2018 nam de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen een arrest tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus waarin het de beslissing van het CGVS bevestigde.

Op 17 september 2018 dienen u en uw zussen, P. (...), S. (...) en H. (…), hier een eigen verzoek om

internationale bescherming in. U verklaart dat u niet kan terugkeren naar Afghanistan omwille van uw

lange verblijf in Iran en het feit dat u slechts voor drie maanden in Kabul verbleven heeft. In Kabul zou u

bekritiseerd geweest zijn omwille van uw Iraanse levensstijl en uiterlijk, en u wil er daarom niet naar

terugkeren. U vreest dat u nu u van Europa zou terugkeren nog meer bekritiseerd zal worden.

Daarnaast vreest u dat u ontvoerd zal worden voor "Bacha Bazi"-praktijken bij een terugkeer naar

Afghanistan. U denkt dat de mensen in Afghanistan zullen denken dat u niet langer moslim bent of dat

ze u gaan ontvoeren omdat ze denken dat u door uw verblijf in Europa rijk geworden bent.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: twee

brieven van school&werk, uw taalcertificaten Nederlands, een youthpass, twee schoolrapporten, een

kaart van uw vader, en enkele foto's.

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 en geen 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 waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie en voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§2 a en b is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan weinig overtuigend zijn.
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Gezien u verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken, en Iran voor u niet als een veilig derde

land kan worden gezien, dient uw vrees voor vervolging te worden beoordeeld ten opzichte van het land

waarvan u de nationaliteit bezit. De problemen die u in Iran kende worden dan ook, voor het bepalen

van uw gegronde vrees ten opzichte van Afghanistan, buiten beschouwing gelaten.

Vervolgens dient er te worden opgemerkt dat er in hoofde van uw ouders, S. E. M. (...) en S. A. (…) een

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

genomen werd omdat er geen geloof werd gehecht aan de aangehaalde problemen in Afghanistan en er

werd geoordeeld dat er een afdoend ondersteunend netwerk aanwezig is in Kabul. Uw moeder is

immers vandaar afkomstig (CGVS, p. 11), zodanig is het CGVS van mening dat uw familie zich in de

stad Kabul kan vestigen. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

bevestigd. De RvV was eveneens van oordeel dat de verwestersing van uw familie niet was

aangetoond. U kan deze beslissing terugvinden in het administratief dossier.

Waar u verder nog stelt dat uw verblijf in het België voor problemen zal zorgen, dient er vooreerst op

gewezen dat u niet verder komt dan het hierbij uiten van hypothetische veronderstellingen. U brengt

immers geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat u in geval van terugkeer naar

Afghanistan vervolging dient te vrezen louter omwille van uw verblijf in het buitenland. Het loutere

gegeven dat u enige tijd in België heeft verbleven en alhier hebt deelgenomen aan het dagelijkse leven

kan niet volstaan om in uw hoofde en bij een terugkeer naar uw land van herkomst te besluiten tot het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin. U dient het bestaan

van dergelijke vrees voor vervolging aldus in concreto aannemelijk te maken. U dient aan de hand van

concrete elementen aan te tonen dat, waar, wanneer, door wie, waarom en in welke omstandigheden u

in uw land van herkomst als verwesterd of als ongelovige zou worden gepercipieerd, alsmede dat u

daardoor riskeert te worden geviseerd of vervolgd.

Voor zover u stelt dat uw ooms langs moederszijde niet akkoord gingen met de manier waarop jullie, en

dan vooral uw zussen, leefden en zich kleedden (CGVS, p. 8, 18, 19) dient te worden gezegd dat niets

of niemand jullie verplicht om in hetzelfde huis als uw ooms te gaan wonen bij een terugkeer naar Kabul.

Immers bleek uit de verklaringen van uw ouders reeds dat uw vader voordien een eigen huis huurde

samen met zijn broer in Kabul (CGVS, p. 8). Het feit dat uw zussen en u naar uw ooms verhuisden had

te maken met de door uw ouders aangehaalde problemen met een machtig persoon die P. (...) wou

huwen, problemen waaraan de asielinstanties echter geen geloof hechtten (zie beslissingen ouders).

Evenmin legt u enig document voor waaruit zou kunnen blijken dat personen die terugkeren naar

Afghanistan na een verblijf in het buitenland vervolging dienen te vrezen. Uit uw verklaringen blijkt dat

uw ouders open minded zijn en dat u naar school mocht gaan in Iran, kon gaan zwemmen en mag

boxen, alsook zich buitenshuis vrij bewegen (CGVS, p. 11, 15, 17, 18). Bovendien blijkt uit uw

verklaringen dat u zich in Kabul vrijelijk kon bewegen en de straat op ging (CGVS, p. 9, 13), dit zonder

enig probleem.

Uit uw verklaringen blijkt ook niet dat uw verblijf in Europa van u een dusdanig verwesterde persoon zou

hebben gemaakt dat van u niet mag worden verwacht dat u terugkeert naar en een leven opbouwt in

Afghanistan. Zo stelt u niet naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren omdat het lange verblijf in

het buitenland voor problemen zou kunnen zorgen bij terugkeer. U haalt in dit verband enkel aan dat u

met een ander accent spreekt (CGVS, p. 14, 17) en kleren draagt die niet door iedereen aanvaard

worden (CGVS, p. 14, 15, 17). U verklaart eveneens niet naar Afghanistan te willen terugkeren omdat u

de regels van het geloof niet volledig meer volgt (CGVS, p. 15, 17). U wil zelf kiezen met wie u later

trouwt (CGVS, p. 15) en wil het huis kunnen verlaten wanneer u wil (CGVS, p. 18). Daarnaast vreest u

niet meer te mogen gaan zwemmen (CGVS, p. 15). Er dient te worden opgemerkt dat niks u als

jongeman ervan weerhoudt in Afghanistan naar school te gaan of te gaan zwemmen. Bovendien zijn uw

ouders uit wat blijkt uit uw verklaringen open minded en modern. Dit wijst er ook op dat u zelf zal kunnen

beslissen met wie u trouwt of wanneer. U slaagde er in de loop van het gehoor ook niet in concreet aan

te geven welke problemen de gevolgen van uw verblijf in België in Afghanistan met zich mee zouden

brengen. Uw verklaringen beperken zich tot het louter verwijzen naar uw onwil om naar uw land van

herkomst terug te keren. Op geen enkel ogenblik bracht u een concreet element aan waaruit zou blijken

dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst omwille van de levensstijl die u in België zou hebben

aangenomen in de problemen zou komen. U stelt louter dat de mensen u niet zullen aanvaarden, wat

niet verder gaat dan een blote bewering. In dit kader kan nog worden opgemerkt dat het loutere feit dat

u zich in Afghanistan in het openbaar zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties, zoals het

volgen van een aantal aldaar gangbare kledingvoorschriften en het zich onthouden van bepaalde

activiteiten en vrijetijdsbesteding, onvoldoende ernstig is om te kunnen spreken van vervolging in
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vluchtelingenrechtelijke zin. Het loutere gegeven dat u zich in Afghanistan (buitenshuis) zou dienen te

conformeren aan de dominante cultuur, vormt op zich geen ‘vervolging’ in de zin van artikel 1 van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en geen ‘ernstige

schade’ in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Dergelijke gevraagde aanpassingen

maken op zich geen inbreuk uit op uw fundamentele grondrechten en vrijheden en kunnen dan ook niet

als onoverkomelijk worden beschouwd. Hoewel het CGVS begrip opbrengt voor het feit dat een

terugkeer naar uw herkomstland bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk

aanpassingsmoeilijkheden met zich meebrengt, moet worden benadrukt dat het feit dat geen van deze

elementen een intentionele bedreiging van uw leven, vrijheid en/of fysieke integriteit inhoudt en

zodoende in uw hoofde geen aanleiding geeft tot een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in

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

definitie van subsidiaire bescherming.

Met betrekking tot de door u aangehaalde omgangsregels en kledingvoorschriften dient bovendien te

worden opgemerkt dat de in uw land van herkomst aanwezige beperkingen zoals omgangs- en

gedragsregels alsook kledij gebaseerd zijn op islamitische normen en waarden betreffende de

algemene in de Islamitische Republiek Afghanistan geldende (rechts)regels. U verklaart trouwens nog

steeds moslim te zijn (CGVS, p. 7). In dit verband kan nog worden opgemerkt dat het recht op vrije

meningsuiting en het recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut zijn. Het opleggen van

beperkingen aan voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de verscheidene

nationale staten. De vrijheid van meningsuiting alsook de eerbiediging van het privéleven moet/kan in de

verschillende staten slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen

welbepaalde (wettelijke) grenzen. Met betrekking tot deze algemeen geldende rechtsregels kan dan ook

niet worden gesteld dat zij een schending van de grondrechten van de mens en een vorm van

vervolging in de zin van de Vreemdelingenwet uitmaken.

Wat uw vrees betreft dat de mensen in Afghanistan gaan denken dat u niet langer een moslim bent

vanwege uw verblijf in Europa (CGVS, p. 16, 18) dient te worden gezegd dat dit louter een vermoeden

betreft waarvoor u geen enkele concrete aanwijzing heeft. Dit volstaat niet om u internationale

bescherming te verlenen. Hetzelfde kan gezegd worden over uw vrees dat u ontvoerd zal worden omdat

de mensen zullen denken dat welgesteld bent vanwege uw verblijf in Europa (CGVS, p. 16). Ook hier

kan u geen concrete aanwijzing voor geven, en dit gaat niet verder dan een blote bewering.

Wat uw vrees betreft dat u mogelijk ontvoerd zal worden om voor "bacha bazi"- (dansende jongens)

praktijken te worden ingezet kan u niet worden gevolgd (CGVS, p. 13). Vooreerst bent u een

meerderjarige jongeman en worden voor "bacha bazi"-praktijken over het algemeen baardloze jongens,

ofwel minderjarigen ingezet. Daarnaast berust dit op een louter vermoeden. U denkt dit omdat u in

Kabul met een man heeft kennis gemaakt die u voorstelde mee te gaan naar feestjes (CGVS, p. 13, 14).

U wou dit niet en verbrak alle contact met hem. Dit had overigens geen verdere gevolgen voor u (CGVS,

p. 14). Er is geen enkel reden om aan te nemen dat deze man u bij een terugkeer naar Afghanistan

opnieuw zal komen opzoeken of dat u het slachtoffer zal worden van deze praktijk.

Het feit dat u in Afghanistan heel hard gaat moeten werken om rond te komen (CGVS, p. 18, 19) is

evenmin een element om u internationale bescherming toe te kennen. Betreffende uw werkkansen dient

te worden vermeld dat dit een louter socio-economisch motief betreft dat niet ressorteert onder de

Geneefse Vluchtelingenconventie, noch wijst op een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a, b of c van de Vreemdelingenwet. Inzake het gebrek aan onderwijskansen in

Afghanistan dient er te worden opgemerkt dat u en uw zussen wel naar school gingen in Iran (CGVS, p.

11). Uw verklaringen dat u bij een terugkeer naar Afghanistan niet naar school zou kunnen gaan

(CGVS, p. 16), houden dus geen steek. Uit de op het CGVS aanwezige informatie blijkt bovendien dat

dat er heel veel scholen gevestigd zijn in Kabul stad, zowel privé- en overheidsscholen als privé- en

overheidsinstellingen van hoger onderwijs. De beste scholen en universiteiten, zowel publieke als

privéinstellingen, bevinden zich voornamelijk in Kabul. Er kan dan ook worden aangenomen dat u

desgewenst in uw thuisstad Kabul een passende onderwijsinstelling kan vinden.

Nog dient te worden opgemerkt dat – betreffende scholing in België, uw vrijetijdsbesteding en uw goeie

kennis van de Nederlandse taal – het CGVS enkel bevoegd is bevoegd voor het beoordelen van een

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

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Nergens uit uw verklaringen blijkt

dat deze humanitaire elementen een dergelijke vrees of risico bij terugkeer met zich mee brengen die tot

de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen leiden. Voor
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het verkrijgen van een verblijf in België op basis van zuiver humanitaire redenen dient u andere, in de

vreemdelingenwet voorziene procedures, aan te wenden.

Samenvattend wordt geoordeeld dat u het CGVS onvoldoende heeft kunnen overtuigen van het feit dat

u niet naar Afghanistan kan terugkeren. U toont bijgevolg niet aan dat u een gegronde vrees heeft voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een risico loopt op ernstige schade zoals

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

Vreemdelingenwet, te weten ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

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

schoolrapporten, brieven van school&werk en uw foto's van u tijdens het boksen tonen voornamelijk uw

goeie integratie in België aan. Deze tonen niet aan dat er bij een terugkeer naar Afghanistan problemen

zouden zijn in vluchtelingenrechtelijke zin. Zoals hierboven gesteld dient u zich tot de hiervoor voorziene

procedures te wenden. De werkkaart van uw vader en de schoolfoto's van uw zussen in Iran tonen aan

dat u in Iran bent geweest, waaraan niet wordt getwijfeld.

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 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
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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 analyse van de situatie en 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.

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
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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 EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het 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; de COI Focus Afghanistan: Security situation in

Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO

Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74,

beschikbaar op https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_

2019.pdf), 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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. 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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. De impact van de beschreven

aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten.
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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.

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

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

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.

Tot slot dient te worden vermeld dat het CGVS in hoofde van uw zussen P. (...), S. (...) en H. (...)

eveneens is overgegaan tot een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van tweede verzoekster – i.e. de zus van eerste

verzoeker – wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, S. P. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse origine te zijn. U bent het

soennitisch geloof aanhangig. U werd geboren op 23 augustus 1999 in Teheran, Iran. U ging er tot uw

14 jaar naar school. Eind 1392 (omgezet naar de westerse kalender lente 2014) verhuisde u met uw

familie naar Afghanistan waar uw ouders geboren zijn. Uw moeder was ziek geworden in Iran waardoor

besloten werd dat jullie terug dienden te keren. Jullie verbleven er in de stad Kabul bij familie van uw

moeder. Na drie maanden Kabul keerden jullie terug naar Iran. Uw ouders, uw broer M. (...) en zussen

S. (...) en H. (...) zijn hier in België. Uw zus S. (...) woont in de Verenigde Staten.

Tijdens jullie verblijf in Afghanistan keerde uw vader terug naar de provincie Logar en kende hij daar

problemen omwille van een grondconflict dat ontstond in de tijd van zijn vader. Jullie dienden Kabul

echter opnieuw te verlaten omwille van het feit dat er om uw hand werd gevraagd door een machtig

persoon. Uw ouders weigerden hierop in te gaan en jullie werden bedreigd. Uw ouders besloten om

Afghanistan opnieuw te verlaten en terug te keren naar Iran. Jullie hadden jullie amayesh-kaarten

moeten afgeven bij het vertrek uit Iran waardoor jullie nu illegaal in Iran verbleven. Jullie konden niet

meer naar school gaan en uw vader vond er geen werk meer als illegaal verblijvende Afghaan. Omdat

het leven in Iran zonder papieren moeilijk was besloten jullie na iets meer dan een jaar Iran uiteindelijk

opnieuw te verlaten. Jullie reisden door naar Europa via onder meer Turkije en Griekenland. Op

20 november 2015 kwamen jullie aan in België en hebben uw ouders E. M. (...) en A. (...) een eerste

verzoek om internationale bescherming ingediend.

Op 14 maart 2018 werd er door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de problemen in



RvV X - Pagina 9

Afghanistan en het CGVS van mening is dat jullie in Kabul kunnen gaan wonen. Op 30 augustus 2018

nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een arrest tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van uw ouders. Jullie

verlieten België echter niet.

Op 17 september 2018 dienen u, uw broer M. (...) en uw zussen S. (...) en H. (...) hier een eigen verzoek

om internationale bescherming in. U verklaart dat u niet kan terugkeren naar Afghanistan omwille van

uw lange verblijf in Iran en het feit dat u slechts voor drie maanden in Kabul gewoond heeft. U verklaart

dat u in Kabul niet welkom was omdat u in Iran was opgegroeid en te liberaal was naar Afghaanse

maatstaven. Uw ooms aan moeders zijde vonden dat u niet naar school mocht gaan en dat u zich te

“los” kleedde. U mocht ook niet langer zonder mannelijke begeleider het huis verlaten, dit omdat u het

risico liep aangevallen of aangerand te worden. U vreest nu dat door uw verblijf in het Europese België

de situatie bij een eventuele terugkeer nog erger zal zijn. Er zal gedacht worden dat u “verwesterd” bent.

U vreest dat u geen vrijheid zal kennen, dat u niet zal kunnen studeren of gaan werken, en dat

familieleden zoals uw ooms en grootmoeder over uw leven zullen beslissen in plaats van uw ouders. U

ziet zich wel als moslim, maar wil ook geen hoofddoek dragen en zal verplicht worden te bidden en

vasten. U wil zich modern kleden en bijvoorbeeld make up dragen.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u enkele foto’s en enkele steunbrieven

neer.

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 en geen 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 waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie en voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§2 a en b is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan weinig overtuigend zijn.

Hoewel u geboren bent in Iran en er verschillende jaren leefde vooraleer kort naar Afghanistan terug te

keren, blijkt uit uw verklaringen dat u enkel over de Afghaanse nationaliteit beschikt. Aldus dient uw

vrees voor vervolging bepaald te worden ten opzichte van Afghanistan en worden de problemen die

jullie in Iran kenden hier buiten beschouwing gelaten. Vooreerst beroept u zich op problemen die reeds

in het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw ouders, S. E. M. (...) en S. A. (...)

ongeloofwaardig werden bevonden, met name het feit dat A. A. J. (...) met u wenste te huwen en dat uw

ouders hiermee niet akkoord gingen. Uw ouders dienden beroep in tegen de weigeringsbeslissing van

het CGVS. Het CGVS werd hierin gevolgd door de RvV. Het feit dat u nog steeds naar deze problemen

in Afghanistan verwijst (CGVS, p. 19) is op zich geen bewijs en kan de ongeloofwaardigheid niet

herstellen. Voor de motivering inzake deze problemen verwijst het CGVS naar de beslissing van uw

vader, waarvan u de relevante passages hieronder kan lezen:

"Daarnaast heeft u evenmin uw problemen met A. A. J. (...) in Kabul aannemelijk kunnen maken.

In de eerste plaats is het erg opvallend dat u nauwelijks enige kennis heeft over A. A. J. (...), de oudere

man die uit was op de hand van uw veertienjarige dochter P. (...). Zo kan u na drie keer te worden

gevraagd wat u over hem weet enkel zeggen dat hij een “machtig” man was. U weet evenwel niet tot

waar zijn macht reikte (CGVS, p. 25). Ook wanneer u later wordt gevraagd of u zich informeerde over

hem, gelet op het feit dat u enkel kan zeggen dat hij “machtig” was, ontwijkt u eerst de vraag alvorens u

moet toegeven dat u nooit informatie over hem inwon (CGVS, p. 26). Gelet op het feit dat hij koste wat

kost wilde trouwen met uw veertienjarige dochter en zelfs wilde overgaan tot geweld, is dit uitermate
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bevreemdend. Gevraagd of A. A. (...) al getrouwd was, antwoordt u eerst dat u niet weet of hij getrouwd

was of niet, alvorens u meteen daarna uw verklaringen aanpast en plots beweert dat hij “natuurlijk

getrouwd was, hij was al vijftig”. Wanneer u vervolgens wordt geconfronteerd met het feit dat u uw

verklaringen aanpast in dezelfde zin en daarmee sterk doet vermoeden dat u uw antwoorden verzint

terwijl u praat, kan u enkel zuchten (CGVS, p. 26). Ook wanneer u wordt gevraagd wat de link was

tussen A. A. (...) en M. (...), daar u zei dat A. A. (...) één van “zijn mannen” was (CGVS, p. 16), moet u

het antwoord schuldig blijven. Ook wanneer u gevraagd wordt wat u van M. (...) weet, kan u enkel

zeggen dat hij de neef is van A. R. S. (...) (CGVS, p. 26). U weet verder niets meer over hem (CGVS,

p. 27). u toegeven dat u daar niets over weet en geeft u eveneens te kennen [sic]

Verder heeft u evenmin aannemelijk gemaakt waarom A. A. (...) plots wilde huwen met uw veertienjarige

dochter P. (...). Immers, gevraagd hoe A. A. (...) wist dat u een dochter had, antwoordt u dat uw vrouw

samen met uw dochter in de buurt inkopen deed. Echter, gevraagd hoe hij wist dat het úw dochter was,

kan u enkel zeggen dat hij “misschien” zag hoe ze naar huis gingen (CGVS, p. 25). Deze door u

geschetste gang van zaken is evenwel weinig aannemelijk. Indien A. A. (...) daadwerkelijk een

vijftigjarige persoon met veel macht zou zijn, is het weinig plausibel dat hij tot op die hoge leeftijd zou

wachten om in het huwelijk te treden.

Ten slotte zijn uw verklaringen over het huwelijksaanzoek van A. A. (...) evenmin aannemelijk. Zo

beweert u dat A. A. (...) bij zijn eerste bezoek niets vertelde over een huwelijksaanzoek en dat dit pas op

het einde van het bezoek door zijn zus werd gefluisterd aan uw vrouw (CGVS, p. 16 en 25). Het houdt

evenwel geen steek dat A. A. (...) of zijn familie hierover zou zwijgen tot ze vertrokken. Wanneer u

vervolgens wordt gevraagd waarom A. A. (...) of zijn familie er van meet af aan niets over zei, antwoordt

u naast de kwestie dat de zus van A. A. (...) het aan uw vrouw vertelde en dat uw vrouw u daar niets

over zei omdat ze dacht dat ze een grap maakte (CGVS, p. 25). Deze verklaring kan evenwel niet

overtuigen. U beweert vervolgens dat uw vrouw ook na hun vertrek niets vertelde over het

huwelijksaanzoek (CGVS, p. 25). Het houdt evenwel geen steek dat uw vrouw u hier niets over zou

vertellen. Hiermee geconfronteerd, komt u niet verder dan te zeggen dat de zus van A. A. (...) het maar

voor de eerste keer had gezegd (CGVS, p. 25).

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat de bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uit uw

uw Iraanse werkkaart, uw Iraans bankboekje, de vaccinatiekaart van uw dochter en de foto’s uit Iran

blijkt dat u in Iran hebt verbleven hetgeen in deze beslissing niet ter discussie staat."

Inzake de problemen met de taliban die uw ouders aanhaalden in Logar, de provincie vanwaar uw vader

afkomstig is dient het CGVS op te merken dat ook deze als niet geloofwaardig werden beoordeeld door

de asielinstanties. Bovendien stelt u zelf daar niks van te weten (CGVS p. 13). Aldus dient er te worden

opgemerkt dat er in hoofde van uw ouders een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen omdat er geen geloof werd gehecht aan de

ondervonden problemen in Afghanistan en er bovendien werd geoordeeld dat er een afdoend netwerk

aanwezig is in Kabul dat jullie kan bijstaan bij een terugkeer naar Afghanistan. Uw moeder is immers

vandaar afkomstig. Zodanig is het CGVS van mening dat uw familie zich in de stad Kabul kan vestigen.

Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd (u kan een kopie van de

beslissing terugvinden in het administratief dossier).

Daarnaast haalde u eigen asielmotieven aan. Zo stelt u dat u in Afghanistan als jonge vrouw die lang in

Iran en enkele jaren in België woonde geen vrij leven zal kunnen leiden. U zal er niet alleen buiten

kunnen komen, ook niet in Kabul, u zal er niet kunnen studeren en uit werken gaan. Hoewel uw eigen

ouders en broer “open minded” zijn, en u de vrijheid geven inzake studiekeuze, jobkeuze en zelfs

partnerkeuze, zouden andere familieleden als uw ooms en grootmoeder over u willen beslissen. Zo

mocht u van een oom niet luidop lachen toen jullie even in zijn huis verbleven. U haalt nog aan dat

vrouwen in Afghanistan geen vrijheid hebben, dat ze niet laat buitenshuis mogen zijn, en moeten

gehoorzamen aan hun (mannelijke) familieleden. U wil niet snel trouwen (CGVS, p. 10) en wil het huis

kunnen verlaten wanneer u wil (CGVS, p. 9, 10). U vreest niet meer te mogen gaan zwemmen (CGVS,

p. 17). Na jullie terugkeer uit Iran werden jullie al als buitenlanders gezien wegens jullie accent en

andere kledingstijl. Nu u enkele jaren in België hebt gewoond bent u nog meer veranderd en zal u nog

meer opvallen bij een terugkeer naar Kabul (CGVS p. 15). U haalt in dit verband aan dat u met een

ander accent spreekt (CGVS, p. 9) en kleren draagt die niet door iedereen aanvaard worden (CGVS,

p. 9). U verklaart eveneens niet naar Afghanistan te willen terugkeren omdat u de regels van het geloof

niet volledig meer volgt (CGVS, p. 8, 15) en u er een hoofddoek dient te dragen, wat u niet wil (CGVS,

p. 15).

U slaagde er in de loop van het gehoor niet in concreet aan te geven welke problemen de gevolgen van

uw verblijf in België in Afghanistan met zich mee zouden brengen. Hiernaar gevraagd beperkte u zich
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immers tot het louter verwijzen naar uw onwil om naar uw land van herkomst terug te keren en naar het

algemene gegeven dat vrouwen en meisjes in Afghanistan minder vrijheden hebben. Op geen enkele

ogenblik bracht u een concreet element aan waaruit zou blijken dat u bij terugkeer naar uw land van

herkomst omwille van de levensstijl die u in België zou hebben aangenomen in de problemen zou

komen. In dit kader kan nog worden opgemerkt dat het loutere feit dat u zich in Afghanistan in het

openbaar zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties, zoals het volgen van een aantal aldaar

gangbare kledingvoorschriften en het zich onthouden van bepaalde activiteiten en vrijetijdsbestedingen,

ook als meisje, onvoldoende ernstig is om te kunnen spreken van vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin. Het loutere gegeven dat u zich in Afghanistan (buitenshuis) zou dienen te conformeren aan de

dominante cultuur, vormt op zich geen ‘vervolging’ in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en geen ‘ernstige schade’ in de zin van artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Dergelijke gevraagde aanpassingen maken op zich geen inbreuk

uit op uw fundamentele grondrechten en vrijheden en kunnen dan ook niet als onoverkomelijk worden

beschouwd. Hoewel het CGVS begrip opbrengt voor het feit dat een terugkeer naar uw herkomstland

bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk aanpassingsmoeilijkheden met zich meebrengt,

moet worden benadrukt dat het feit dat geen van deze elementen een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit inhoudt en zodoende in uw hoofde geen aanleiding geeft tot een

gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Met betrekking tot de door u aangehaalde omgangsregels en kledingvoorschriften dient te worden

opgemerkt dat de in uw land van herkomst aanwezige beperkingen zoals omgangs- en gedragsregels

alsook kledij gebaseerd zijn op islamitische normen en waarden betreffende de algemene in de

Islamitische Republiek Afghanistan geldende (rechts)regels. U verklaart nog steeds moslim te zijn,

hoewel u geen hoofddoek meer zou willen dragen (CGVS, p.8). In dit verband kan nog worden

opgemerkt dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op de eerbiediging van het privéleven niet

absoluut zijn. Het opleggen van beperkingen aan voornoemde rechten behoort tot de soevereine

bevoegdheid van de verscheidene nationale staten. De vrijheid van meningsuiting alsook de

eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten slechts worden uitgeoefend binnen

welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke) grenzen. Met betrekking tot deze

algemeen geldende rechtsregels kan dan ook niet worden gesteld dat zij een schending van de

grondrechten van de mens en een vorm van vervolging in de zin van de Vreemdelingenwet uitmaken.

Inzake uw gebrek aan onderwijskansen bij terugkeer naar Afghanistan dient er te worden opgemerkt dat

u en uw zussen wel naar school gingen in Iran, waar jullie voor jullie terugkeer naar Afghanistan

woonden (CGVS, p. 5, 10). Uw verklaringen dat u bij een terugkeer naar Afghanistan niet naar school

zou kunnen gaan, zijn niet afdoende aangetoond. Uit de op het CGVS aanwezige informatie blijkt

bovendien dat dat er heel veel scholen gevestigd zijn in Kabul stad, zowel privé- en overheidsscholen

als privé- en overheidsinstellingen van hoger onderwijs. De beste scholen en universiteiten, zowel

publieke als privéinstellingen, bevinden zich voornamelijk in Kabul. Er kan dan ook worden aangenomen

dat u desgewenst in uw thuisstad Kabul een passende onderwijsinstelling kan vinden. Zonder meer

stellen dat u in Kabul geen onderwijs zal kunnen genieten zonder verdere concrete aanwijzingen

waarom dat voor u het geval zal zijn is dus niet dienstig. Het feit dat uw nichten van uw grootmoeder niet

naar school mogen gaan doet hier geen afbreuk aan. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u van uw

ouders in Iran wel naar school mocht gaan. Uw moeder smeekte zelf de Iraanse school om jullie daar

les te laten volgen, zo blijkt uit de verklaringen van uw zus S. (...) (CGVS S. (...), p. 10). Er zijn dus geen

redenen om aan te nemen dat uw ouders u in Afghanistan niet meer naar school zouden laten gaan.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat jullie in Kabul niet naar school gingen omdat jullie verblijf in

Kabul te kort was, waardoor er niet kon beslist worden of jullie al dan niet naar school zouden gaan

(CGVS, p. 6). Dit wijst erop dat naar school gaan wel degelijk overwogen werd. Betreffende uw

werkkansen als vrouw in de Afghaanse maatschappij dient te worden opgemerkt dat u hier louter een

hypothetische vrees aanhaalde. Zo blijkt uit uw eigen verklaringen dat u toegeeft dat vrouwen wel

degelijk een job kunnen uitoefenen, maar dat het hen vaak verboden wordt door (mannelijke)

familieleden of echtgenoten (CGVS p. 10). Volgens uw verklaringen is uw familie (ouders, broer) echter

niet zo, waardoor kan worden afgeleid dat u wel in de mogelijkheid zou zijn buitenshuis te gaan werken.

Waar u verder nog stelt dat uw verblijf in België van iets meer dan drie jaar voor problemen zal zorgen

bij terugkeer, dient er vooreerst op gewezen dat u niet verder komt dan het uiten van hypothetische

veronderstellingen. U brengt immers geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat u

in geval van terugkeer naar Afghanistan vervolging dient te vrezen louter omwille van uw verblijf in het

buitenland. Het loutere gegeven dat u enkele jaren in België heeft verbleven en alhier hebt
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deelgenomen aan het dagelijkse leven kan niet volstaan om in uw hoofde en bij een terugkeer naar uw

land van herkomst te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin. U dient aan de hand van concrete elementen aan te tonen dat, waar,

wanneer, door wie, waarom en in welke omstandigheden u in uw land van herkomst als verwesterd of

als ongelovige zou worden gepercipieerd, alsmede dat u daardoor riskeert te worden geviseerd of

vervolgd. Voor zover u stelt dat uw grootmoeder en ooms langs moederszijde niet akkoord gingen met

de manier waarop jullie zich gedroegen of kleedden toen jullie in Kabul woonden (CGVS, p. 9, 11) dient

gezegd dat niets of niemand jullie verplicht om weer in hetzelfde huis als uw ooms of grootmoeder te

gaan wonen bij terugkeer. Immers bleek uit de verklaringen van uw ouders reeds dat uw vader een

eigen huis huurde in Kabul, vooraleer hij zijn kinderen terug naar de schoonfamilie stuurde wegens de

problemen door het huwelijksaanzoek (problemen waaraan echter geen geloof werd gehecht zoals uit

de beslissing van uw ouders blijkt). Bovendien kan er uit de verklaringen van u en uw broer en zussen

afgeleid worden dat uw ouders wel open minded zijn. Het feit dat mensen op straat eventueel vreemd

naar jullie opkeken is, hoewel het CGVS kan aannemen dat u zich hierdoor enigszins ongemakkelijk

voelde, niet voldoende ernstig om te spreken van een daad van vervolging.

Er dient te worden gesteld dat het feit bij terugkeer naar uw land van herkomst niet dezelfde vrijheden te

kunnen genieten als die u gekend hebt tijdens uw verblijf in België, niet volstaat om in uw hoofde een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade te weerhouden. Inzake uw

vrijetijdsbestedingen die u hier ontplooit dient te worden opgemerkt dat een al dan niet beperkte toegang

tot zwemmen of andere vrijetijdsbestedingen geen schending van de grondrechten van de mens

behelst, noch een vorm van vervolging in de zin van de Vreemdelingenwet uitmaakt. Bovendien zijn uw

ouders volgens wat blijkt uit uw verklaringen wel open minded (CGVS, p. 16), zij maken van dit alles

geen probleem (CGVS, p. 10, 16). Dit wijst er ook op dat u zelf zal kunnen beslissen met wie u trouwt en

wanneer. Verder blijkt uit objectieve informatie waarover het CGVS beschikt dat de sociale attitudes ten

opzichte (van) de plaats van meisjes en vrouwen in Afghanistan minstens in stedelijke gebieden "losser

geworden zijn” en dat er volgens deze informatie “doorheen het land vrouwenteams (bestaan) voor

handbal, voetbal, volleybal, basketbal, judo, karate, taekwondo, hockey, cricket, schaken, powerlifting

en andere sporten die compatibel zijn met de Afghaanse en islamitische cultuur en tradities” en dat er

“in steden zoals Kabul, Herat en Mazar-e-Sharif gyms, sportclubs, parken en zelfs zwembaden (zijn)

voor vrouwen”.

Nog dient te worden opgemerkt dat – betreffende uw scholing in België, uw vrijetijdsbesteding en uw

kennis van de Nederlandse taal – het CGVS enkel bevoegd is bevoegd voor het beoordelen van een

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

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Nergens uit uw verklaringen blijkt

dat deze humanitaire elementen een dergelijke vrees of risico bij terugkeer met zich mee brengen die tot

de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen leiden. Voor

het verkrijgen van een verblijf in België op basis van zuiver humanitaire redenen dient u andere, in de

vreemdelingenwet voorziene procedures, aan te wenden.

Samenvattend kan worden gezegd dat u het CGVS onvoldoende heeft kunnen overtuigen van het feit

dat u niet naar Afghanistan kan terugkeren. U hebt dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

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

gecoördineerde Vreemdelingenwet heeft.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststelling niet ombuigen. De foto’s die u neerlegt

hebben betrekking op uw verblijf in Iran en uw vrijetijdsbestedingen hier in België maar tonen niet aan

dat er bij een terugkeer naar Afghanistan problemen zouden zijn die dermate ernstig zijn dat ze als

vervolging kunnen gezien worden. De steunbrieven van vrienden en kennissen hebben betrekking op

uw integratie hier in België en zoals hierboven uiteengezet valt dit buiten de bevoegdheid van het

CGVS.

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

Afghaanse verzoeker 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.

Verzoekers van internationale bescherming uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de
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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 analyse van de situatie en 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
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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 stad Kabul te worden beoordeeld.

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het 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; de COI Focus Afghanistan: Security situation in

Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO

Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74,

beschikbaar op https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_

2019.pdf), 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
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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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. 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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. 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.

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

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

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.
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Tot slot dient te worden vermeld dat het CGVS in hoofde van uw broer M. (...) en uw zussen S. (...) en

H. (...) eveneens is overgegaan tot een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

C. Conclusie

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

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

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

1.2. Derde verzoekster en vierde verzoekster, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen

volgens hun verklaringen als niet-begeleide minderjarige op 27 oktober 2015 België binnen zonder enig

identiteitsdocument en verzoeken op 17 september 2018 om internationale bescherming. Op

12 juli 2019 beslist de commissaris-generaal ten aanzien van hen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de derde en de vierde

bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan derde verzoekster en vierde verzoekster aangetekend

worden verzonden.

De derde bestreden beslissing, die ten aanzien van derde verzoekster – i.e. de zus van eerste

verzoeker en tweede verzoekster – wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, S. S. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse origine te zijn. U bent

een soennitische moslim. U verklaart 16 jaar oud te zijn. U werd geboren in Teheran, Iran. U woonde

met uw familie jarenlang in Iran. U ging er tot de 5de graad naar school. In het jaar 1392 (omgezet naar

de westerse kalender 2013-2014) verhuisde u met uw familie naar Kabul. U woonde er bij uw oom en

grootmoeder en later in het huis dat uw vader huurde. Daarna keerden jullie terug naar het huis van uw

grootmoeder. Na drie maanden verlieten jullie Afghanistan en keerden terug naar Iran.

Jullie vertrokken uit Kabul omdat er problemen waren. Een man wou met uw zus P. (...) trouwen en

hierdoor kregen jullie problemen. In Iran hadden jullie echter geen documenten meer en na enkele

maanden verlieten jullie Iran en reisden jullie door naar Europa. Via Turkije en Griekenland bereikten

jullie op 20 november 2015 België en hebben uw ouders, S. E. M. (...) en S. A. (...) een eerste verzoek

om internationale bescherming ingediend.

Op 14 maart 2018 werd er door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

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

beschermingsstatus genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de problemen in

Afghanistan aangehaald door uw ouders en het CGVS van mening is dat jullie in Kabul kunnen gaan

wonen waar uw ouders over een ondersteunend netwerk beschikken. Op 30 augustus 2018 nam de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een arrest tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus en bevestigde het de beslissing van het CGVS.

Op 17 september 2018 dienen u, uw broer M. (...) en uw zussen P. (...) en H. (...) hier een eigen verzoek

om internationale bescherming in. U haalt enerzijds de problemen aan die uw ouders aanhaalden. U wil

verder niet terugkeren naar Afghanistan omdat u vreest daar snel te zullen moeten trouwen. Toen u bij

uw grootmoeder en oom in Kabul woonde mocht u niet naar school gaan. Ze vonden ook dat u zich

beter moest aanpassen aan de Afghaanse cultuur. Omdat u in Iran had gewoond was u veel vrijer. Nu

vreest u dat de problemen nog groter zullen zijn omdat u terugkomt uit Europa. U vreest dat u niet meer

naar school zal kunnen gaan. U wil ook gaan werken later en vreest dat dit als vrouw niet zal kunnen in

Afghanistan. Afghanistan wordt gedomineerd door mannen en dat ziet u niet zitten. U wil ook uw

kledingstijl niet aanpassen aan het conservatievere Afghanistan.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u enkele foto's van u op school in Iran

neer, steunbrieven van vrienden en kennissen hier in België, het geboortebewijs van uw zus H. (...) en

print outs van whatsappberichten met huwelijksaanzoeken.
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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 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 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 moeder en uw advocaat, Meester Ahmadzadah, 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.

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 en geen 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 waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie en voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§2 a en b is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan weinig overtuigend zijn.

Hoewel u geboren bent in Iran en er verschillende jaren leefde vooraleer kort naar Afghanistan terug te

keren, blijkt uit uw administratief dossier dat u enkel over de Afghaanse nationaliteit beschikt. Aldus

dient uw vrees voor vervolging bepaald te worden ten opzichte van Afghanistan en worden de

problemen die jullie in Iran kenden hier buiten beschouwing gelaten. Vooreerst dient er te worden

opgemerkt dat er in hoofde van uw ouders, S. E. M. (...) en S. A. (...), een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen werd omdat er

geen geloof werd gehecht aan de aangehaalde problemen in Afghanistan en er werd geoordeeld dat er

een afdoend familiaal netwerk aanwezig is in Kabul. Uw moeder is immers vandaar afkomstig. Zodanig

is het CGVS van mening dat uw familie zich in de stad Kabul kan vestigen. Deze beslissing werd door

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd en u kan de beslissing terugvinden in het

administratief dossier. Voor zover u stelt dat jullie niet kunnen terugkeren naar Afghanistan wegens de

slechte economische situatie daar (CGVS, p. 14) dient te worden opgemerkt dat de RvV reeds

oordeelde dat uw ouders niet aantoonden zich in een precaire financiële situatie te bevinden.

U haalt verder aan niet naar Afghanistan te willen terugkeren om volgende redenen: u wil immers

studeren en gaan werken en zal dat als meisje of vrouw niet kunnen in Afghanistan. Verder mogen

vrouwen er niet alleen buiten komen, en zal u als jonge vrouw al snel moeten trouwen. U heeft

momenteel een vriendje, maar vrouwen mogen in Afghanistan niet hun eigen partner kiezen. U mag

daar als meisje of vrouw ook niet alleen buiten komen. U bent moslim maar praktiseert niet, zo bidt u

niet en doet u niet mee aan de ramadan. Vrouwen en meisjes vanaf een bepaalde leeftijd moeten ook

een hoofddoek dragen en u wil zich modern kleden en uw kledingstijl niet aanpassen aan het

conservatieve Afghanistan (CGVS p. 9-15). U denkt dat u de grootste problemen zal hebben met uw

ooms aan moeders zijde, bij wie jullie enige tijd verbleven in Kabul (CGVS p. 15).

Zo stelt u ook niet naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren omdat het lange verblijf in het

buitenland voor problemen zou kunnen zorgen bij terugkeer naar Afghanistan. U haalt in dit verband aan

dat u de taal niet meer spreekt, u legt echter uw persoonlijk onderhoud op het CGVS af in het Dari, dit

zonder enig probleem. U bevestigde ook dat u de vragen en de tolk goed had begrepen (CGVS p. 15-

16). Waar u stelt dat uw verblijf in België voor problemen zal zorgen bij terugkeer naar Afghanistan,
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dient er vooreerst op gewezen dat u niet verder komt dan het uiten van hypothetische

veronderstellingen. U brengt immers weinig concrete elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat u in

geval van terugkeer naar Afghanistan vervolging dient te vrezen louter omwille van uw verblijf in het

buitenland. Het loutere gegeven dat u enige tijd in België heeft verbleven en alhier hebt deelgenomen

aan het dagelijkse leven kan niet volstaan om bij een terugkeer naar uw land van herkomst te besluiten

tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin. U dient het

bestaan van dergelijke vrees voor vervolging aldus in concreto aannemelijk te maken. U dient aan de

hand van concrete elementen aan te tonen dat, waar, wanneer, door wie, waarom en in welke

omstandigheden u in uw land van herkomst als verwesterd of als ongelovige zou worden gepercipieerd,

alsmede dat u daardoor riskeert te worden geviseerd of vervolgd.

Inzake uw onderwijskansen dient er te worden opgemerkt dat u en uw zussen naar school gingen in Iran

(CGVS, p. 10). Uw verklaringen dat u bij een terugkeer naar Afghanistan niet naar school zou kunnen

gaan (CGVS, p. 10), toont u onvoldoende aan. Uit de op het CGVS aanwezige informatie blijkt

bovendien dat dat er heel veel scholen gevestigd zijn in Kabul stad, zowel privé- en overheidsscholen

als privé- en overheidsinstellingen van hoger onderwijs. De beste scholen en universiteiten, zowel

publieke als privéinstellingen, bevinden zich voornamelijk in Kabul. Er kan dan ook worden aangenomen

dat u desgewenst in uw thuisstad Kabul een passende onderwijsinstelling kan vinden. Zonder meer

stellen dat u in Kabul geen onderwijs zal kunnen genieten zonder verdere concrete aanwijzingen

waarom dat voor u het geval zal zijn is dus niet dienstig. Het feit dat uw nichten van uw grootmoeder niet

naar school zouden mogen gaan doet hier geen afbreuk aan. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u van

uw ouders in Iran naar school mocht gaan. Uw moeder smeekte zelfs de Iraanse school om jullie daar

les te laten volgen (CGVS, p. 10). Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat uw ouders u in

Afghanistan niet naar school zouden laten gaan. Bovendien blijkt uit de verklaring van uw zus P. (...) dat

de reden waarom jullie niet in Kabul naar school ging, was dat jullie verblijf in Kabul te kort was

waardoor er niet kon beslist worden of jullie al dan niet naar school zouden gaan (CGVS P. (...), p. 6).

Dit wijst erop dat het wel degelijk werd overwogen. Betreffende uw werkkansen als vrouw in Afghanistan

dient te worden vermeld dat dit een hypothetische vrees is, louter gebaseerd op algemene vermoedens.

U stelt tevens dat meisjes in Afghanistan hun eigen partner niet mogen kiezen en dat ze geen vriendje

mogen hebben. Uit uw verklaringen blijkt dat uw ouders geen problemen hebben met het feit dat u een

vriendje hebt (CGVS p. 9, 16). Aldus kan ervan uitgegaan worden dat u wel uw eigen partner zou

mogen kiezen in het geval u zou willen huwen in Afghanistan.

Inzake het feit dat u zich niet wil kleden volgens de Afghaanse conservatieve normen dient te worden

opgemerkt dat het loutere feit dat u zich in Afghanistan in het openbaar zou dienen te conformeren aan

bepaalde restricties, zoals het volgen van een aantal aldaar gangbare kledingvoorschriften en het zich

onthouden van bepaalde activiteiten en vrijetijdsbesteding, ook als meisje, onvoldoende ernstig is om te

kunnen spreken van vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Het loutere gegeven dat u zich in

Afghanistan (buitenshuis) zou dienen te conformeren aan de dominante cultuur, vormt op zich geen

‘vervolging’ in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet en geen ‘ernstige schade’ in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

Dergelijke gevraagde aanpassingen maken op zich geen inbreuk uit op uw fundamentele grondrechten

en vrijheden en kunnen dan ook niet als onoverkomelijk worden beschouwd. Overigens is het

opmerkelijk dat u verbaasd bent over het feit dat u in Afghanistan een hoofddoek diende te dragen

(CGVS, p. 9) daar dit ook in Iran verplicht is voor meisjes vanaf jonge leeftijd, en uit de door u

neergelegde schoolfoto’s uit Iran eveneens blijkt dat u daar een hoofddoek droeg. Het feit dat mensen

op straat eventueel vreemd naar jullie opkeken wegens jullie andere kledingstijl of uiterlijk is, hoewel het

CGVS kan aannemen dat u zich hierdoor enigszins ongemakkelijk voelde, echter geen daad van

vervolging. Hoewel het CGVS begrip opbrengt voor het feit dat een terugkeer naar uw herkomstland

bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk aanpassingsmoeilijkheden met zich meebrengt,

moet worden benadrukt dat het feit dat geen van deze elementen een intentionele bedreiging van uw

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit inhoudt en zodoende in uw hoofde geen aanleiding geeft tot een

gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor zover u stelt dat uw grootmoeder en ooms langs moederszijde niet akkoord gingen met de manier

waarop jullie zich gedroegen (CGVS, p. 9), en dat voornamelijk zij als uw grootste vijanden moeten

gezien worden zoals u aanhaalt, dient te worden gezegd dat niets of niemand jullie verplicht om in

hetzelfde huis als uw ooms en grootmoeder te gaan wonen. Immers bleek uit de verklaringen van uw

ouders reeds dat uw vader een eigen huis huurde in Kabul, vooraleer jullie wegens bepaalde problemen
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tijdelijk naar het huis van uw ooms verhuisden (CGVS, p. 8). Dient hierbij nog te worden vermeld dat

geen geloof kon worden gehecht aan de problemen die tot deze verhuis leidden.

Nog dient te worden opgemerkt dat – betreffende uw scholing in België, uw vrijetijdsbesteding en uw

kennis van de Nederlandse taal – het CGVS enkel bevoegd is bevoegd voor het beoordelen van een

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

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Nergens uit uw verklaringen blijkt

dat deze humanitaire elementen een dergelijke vrees of risico bij terugkeer met zich mee brengen die tot

de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen leiden. Voor

het verkrijgen van een verblijf in België op basis van zuiver humanitaire redenen dient u andere, in de

vreemdelingenwet voorziene procedures, aan te wenden.

Samenvattend kan worden gezegd dat u het CGVS onvoldoende heeft kunnen overtuigen van het feit

dat u niet naar Afghanistan kan terugkeren. U hebt dus niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

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

gecoördineerde Vreemdelingenwet heeft. 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.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststelling niet ombuigen. De print outs van

whatsappberichten die moeten aantonen dat u hier ook in België verschillende huwelijksaanzoeken

kreeg doen geen afbreuk aan bovenstaande motiveringen. U legt deze voor om aan te tonen dat deze

situatie in Afghanistan zich ook zal voordien maar u daar niet zal kunnen weigeren. Vooreest kan niet

worden nagegaan van wie deze berichten afkomstig zijn. Daarnaast ziet het CGVS niet in op welke

manier deze huwelijksaanzoeken zouden aantonen dat u in Afghanistan problemen zal ondervinden en

gedwongen zal worden te moeten trouwen. Immers blijkt uit uw verklaringen dat uw ouders open

minded zijn, en dat ze bijvoorbeeld geen problemen hebben met uw relatie nu. Uw schoolfoto’s uit Iran

tonen aan dat u daar naar school ging. De steunbrieven die u neerlegt tonen uw integratie aan in België

maar zoals hierboven uiteengezet valt dit buiten de bevoegdheid van het CGVS. Het geboortecertificaat

van uw zus H. (...) toont slechts haar geboorte in Iran aan.

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

Afghaanse verzoeker 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.

Verzoekers van internationale bescherming 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 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.
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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 analyse van de situatie en 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.

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
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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 EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het 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; de COI Focus Afghanistan: Security situation in

Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO

Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74,

beschikbaar op https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_

2019.pdf), 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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National
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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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. 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.

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

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

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.

Tot slot dient te worden vermeld dat het CGVS in hoofde van uw broer M. (...) en uw zussen P. (...) en

H. (...) eveneens is overgegaan tot een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

België, op u moet worden toegepast.”

De vierde bestreden beslissing, die ten aanzien van vierde verzoekster – i.e. de zus van eerste

verzoeker en tweede en derde verzoekster – wordt genomen, luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U, S. H. (...), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse origine te zijn. Je

verklaart 7 jaar oud te zijn en werd geboren in Iran. Toen je nog heel klein was verhuisde je met je

ouders, broer en zussen naar Kabul, Afghanistan. Jullie bleven er voor enkele maanden en keerden dan

terug naar Iran. In Iran hadden jullie geen documenten meer en jullie moesten het land verlaten. Jullie

reisden naar Europa. Op 20 november 2015 kwamen jullie aan in België en hebben jouw ouders,

S. E. M. (...) en S. A. (...) een eerste verzoek om internationale bescherming ingediend.

Op 14 maart 2018 werd er door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de aangehaalde

problemen en het CGVS van mening is dat jullie in Kabul kunnen gaan wonen. Op 30 augustus 2018

nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een arrest tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus waarin het de beslissing van het CGVS bevestigde.

Op 17 september 2018 dienen jij, je broer M. (...) en je zussen P. (...) en S. (...) hier een eigen verzoek

om internationale bescherming in. Je kan niet terug naar Afghanistan omdat Daesh aanwezig is in

Afghanistan en je schrik heeft door hen gedood te worden. Jouw raadsheer voegt hieraan toe dat je

door je verblijf in België niet kan terugkeren naar Afghanistan omdat je er als verwesterd zal worden

gezien. Op 21 maart 2019 werd jouw verzoek ontvankelijk verklaard door het CGVS.

Ter staving van jouw verzoek om internationale bescherming leg je jouw geboortecertificaat neer.

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 jouw hoofde, als begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

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

jouw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald 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 jouw moeder en advocaat Meester Ahmadzadah, die in de

mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de

beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met jouw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals

met de algemene situatie in jouw land van herkomst.

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

jouw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat je kunt

voldoen aan jouw verplichtingen.

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

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

de Vluchtelingenconventie en geen 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 waarom je niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie en voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§2 a en b is omdat jouw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot jouw vertrek uit Afghanistan weinig overtuigend zijn.

Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat er in hoofde van je ouders, S. E. M. (...) en S. A. (...), een

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

genomen werd omdat er geen geloof werd gehecht aan de ondervonden problemen in Afghanistan en

er werd geoordeeld dat er een afdoend ondersteunend netwerk aanwezig is in Kabul. Jouw moeder is

immers vandaar afkomstig, zodanig dat er een intern hervestigingsalternatief is in de stad Kabul. Hierbij
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werd reeds een beoordeling gemaakt over hun kinderen. Deze beslissing werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd en je kan een kopie van de beslissing terugvinden in het

administratieve dossier.

Het CGVS concludeert voorts dat uit jouw verklaringen blijkt dat je de algemene onveiligheid in

Afghanistan vreest, en Daesh in het bijzonder (CGVS, p. 6, 7, 8). Rekening houdend met de door jou

ingeroepen vluchtmotieven en de actuele situatie in Afghanistan kan redelijkerwijs niet geconcludeerd

worden dat je een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie loopt. Je bent

nooit bedreigd geweest, je was slecht heel korte tijd in Afghanistan en verliet Afghanistan toen je nog

een kind was. Je vreest Daesh omdat je over hen hoorde op Youtube, Facebook en op televisie (CGVS,

p. 7, 8). Zelf kende je geen problemen met deze groepering, ook niet één van jouw gezinsleden. Daar je

geen concrete bewijzen kan aanbrengen voor je vrees kunnen enkel je verklaringen tijdens het gehoor

gelden als middel om je subjectieve vrees objectief te laten vaststellen. Het volstaat niet dat men

verklaart dat oprecht te geloven gevaar te lopen Bij het grondig onderzoek van je vluchtmotieven werd

niet alleen rekening gehouden met de verklaringen die je doorheen de asielprocedure heeft afgelegd,

maar werden ook de gegevens uit het administratieve dossier, de algemeen bekende gegevens over je

land van herkomst en alle dienstige stukken in overweging genomen.

Voor zover je, bij hoofde van jouw raadsman, aanvoert niet terug te kunnen keren naar Afghanistan

omdat je als verwesterd zal gezien worden (CGVS, p. 10) dient te worden opgemerkt dat je nog heel

jong bent en jouw persoonlijkheid en gedragingen in het algemeen nog danig in ontwikkeling zijn zodat

je flexibel genoeg geacht wordt zich in zo’n geval terug aan te passen. Bovendien kan er worden vanuit

gegaan dat je naar Afghanistan zou terugkeren samen met jouw ouders, broer en zussen. Je haalt zelf

geen enkel concreet element aan waaruit jouw verwestering zou moeten blijken. Gezien je jonge leeftijd

kan dit nog aanvaard worden, maar ook je moeder, aanwezig als jouw voogd tijdens het persoonlijk

onderhoud, maakt dit geenszins concreet. Meer nog, ze maakt er zelfs geen melding van tijdens dat

onderhoud (CGVS, p. 9). Je bent ook nog maar 4 jaar in België.

In dit kader kan nog worden opgemerkt dat het loutere feit dat men zich in Afghanistan in het openbaar

zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties, zoals het volgen van een aantal aldaar gangbare

kledingvoorschriften en het zich onthouden van bepaalde activiteiten en vrijetijdsbesteding, onvoldoende

ernstig is om te kunnen spreken van vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Het loutere gegeven dat

men zich in Afghanistan (buitenshuis) zou dienen te conformeren aan de dominante cultuur, vormt op

zich geen ‘vervolging’ in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet en geen ‘ernstige schade’ in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Dergelijke gevraagde aanpassingen maken op zich geen inbreuk uit op jouw

fundamentele grondrechten en vrijheden en kunnen dan ook niet als onoverkomelijk worden

beschouwd. Hoewel het CGVS begrip opbrengt voor het feit dat een terugkeer naar jouw herkomstland

bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk aanpassingsmoeilijkheden met zich meebrengt,

moet worden benadrukt dat het feit dat geen van deze elementen een intentionele bedreiging van je

leven, vrijheid en/of fysieke integriteit inhoudt en zodoende in jouw hoofde geen aanleiding geeft tot een

gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Inzake een gebrek aan onderwijskansen bij terugkeer naar Kabul dient er te worden opgemerkt dat jouw

zussen P. (...) en S. (...) en broer M. (...) wel naar school gingen in Iran. Zelf was je nog te jong. Uit de

op het CGVS aanwezige informatie blijkt bovendien dat dat er heel veel scholen gevestigd zijn in Kabul

stad, zowel privé- en overheidsscholen als privé- en overheidsinstellingen van hoger onderwijs. De

beste scholen en universiteiten, zowel publieke als privéinstellingen, bevinden zich voornamelijk in

Kabul. Er kan dan ook worden aangenomen dat je desgewenst in Kabul een passende

onderwijsinstelling kan vinden.

Het CGVS stelde vast dat je vrees ten aanzien van jouw land van herkomst niet ondersteund wordt door

geloofwaardige verklaringen. Je hebt dus niet aangetoond dat je een gegronde vrees voor vervolging in

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

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

Vreemdelingenwet heeft. Het feit dat je 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, immers werd je

nog bijgestaan door jouw moeder.
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Je legt geen documenten neer die bovenstaande vaststelling kunnen weerleggen. Je geboortecertificaat

toont slechts aan dat je geboren werd in Iran, waaraan niet wordt getwijfeld.

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 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 analyse van de situatie en 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
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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.

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 EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het 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; de COI Focus Afghanistan: Security situation in

Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO

Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74,

beschikbaar op https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_

2019.pdf), 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
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(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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. 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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. 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
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aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kabul stad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van uw leven of persoon.

Je laat na het bewijs te leveren dat je specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met

jouw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul

stad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in jouw hoofde

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat je een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld. Louter en alleen minderjarig te zijn volstaat niet om aan te tonen dat je een

groter risico loopt op ernstige schade als gevolg van het willekeurig geweld in Kabul, bovendien kan je

verblijven bij je ouders, oudere broer en zussen die wel de mentale capaciteiten hebben om potentieel

gevaar in te schatten.

Tot slot dient te worden vermeld dat het CGVS in hoofde van je broer M. (...) en je zussen P. (...) en

S. (...) eveneens is overgegaan tot een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

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. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van artikel 3.1

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op

20 november 1989 (hierna: Kinderrechtenverdrag), van de artikelen 48/4, 48/5, 57/7 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 de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), van artikel 27 van

“het Koninklijk besluit van 11 maart 2003”, van artikel 1 van het Internationaal Verdrag betreffende de

Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Verdrag van Genève), van “de

algemene motiveringsplicht”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het

gelijkheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), van de rechten van verdediging,

en van artikel 15 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van

13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen

als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of

voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de

verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2011/95/EU).

In een eerste onderdeel van het enig middel betwisten verzoekende partijen dat zij geen gegronde vrees

voor vervolging zoals bedoeld in het Verdrag van Genève dan wel 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,

van de Vreemdelingenwet hebben aangetoond. Verzoekende partijen gaan in op de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur die zij geschonden achten. Zij zijn van oordeel dat hun belangen

onvoldoende in rekening werden genomen, dat hun situatie niet grondig werd onderzocht en dat de in

de bestreden beslissingen aangehaalde redenen niet volstaan om deze beslissingen te dragen.

Vervolgens gaan verzoekende partijen in op de definitie van het begrip ‘vluchteling’, zoals gedefinieerd

in het Verdrag van Genève en passen deze als volgt toe op hun eigen situatie:
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“Vooreerst dient te worden benadrukt dat de verwerende partij niet betwist dat verzoekers allen in Iran

zijn geboren en de Afghaanse nationaliteit bezitten. Evenmin betwist de verwerende partij dat

verzoekers voor een korte periode verhuisden naar Afghanistan en dat ze nadien teruggekeerden naar

Iran waar het leven zonder documenten in Iran voor hen zeer zwaar was. De verwerende partij betwist

niet dat verzoekers voor slechts 3 maanden in Kabul verbleven. Verzoekers besloten samen met hun

ouders Iran opnieuw te verlaten en reisden ze naar Europa. Op 20 november 2015 hebben verzoekers

ouders een verzoek om internationale bescherming ingediend.

Uit de verklaringen van verzoekers blijkt dat ze hun verzoek om internationale bescherming steunen op

verschillende motieven.

Uit alles blijkt dat verzoekers verwesterd zijn en dan ook de vrees koesteren om zich te vestigen in

Afghanistan. De verwestering op zich wordt door de verwerende partij niet betwist.

Wat betreft eerste verzoeker stelt de verwerende partij ten onrechte dat uit diens verklaringen niet blijkt

dat zijn verblijf in Europa van hem een dusdanig verwesterde persoon zou hebben gemaakt dat van

hem niet mag worden verwacht dat hij terugkeer naar en een leven opbouw in Afghanistan.

De verwerende partij verliest uit het oog dat verzoekers geboren en getogen zijn in Iran. Zo verklaarde

eerste verzoeker dat hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren omwille van het lange verblijf in

het buitenland voor problemen zou kunnen zorgen bij terugkeer. Zo haalde hij aan dat hij met een ander

accent spreekt en kleding draagt die niet door iedereen aanvaard worden. Voorts verklaarde hij dat hij

niet naar Afghanistan wenst terug te keren omdat hij de regels van het geloof niet volledig meer volgt.

(bestreden beslissing inzake eerste verzoeker, pag. 2) Daartegen werpt de verwerende partij op dat

verzoekers ouders open minded en modern zijn en dat eerste verzoeker in de loop van het gehoor niet

in concreet aan heeft kunnen geven welke problemen de gevolgen van zijn verblijf in België in

Afghanistan met zich mee kunnen brengen.

Verzoekers hebben nochtans verklaringen afgelegd inzake de terugkeer naar Afghanistan. Zo

verklaarde tweede verzoekster dat ze in Kabul niet welkom was omdat ze in Iran was opgegroeid en te

liberaal was naar Afghaanse maatstaven. (bestreden beslissing, pag. I inzake tweede verzoekster) Ook

verklaarde ze dat haar ooms aan moederzijde vonden dat ze niet naar school mocht gaan en dat zij zich

te ‘los' kleedde. Zo mocht tweede verzoekster niet langer zonder mannelijke begeleider het huis

verlaten, dit omdat zij het risico liep aangevallen of aangerand te worden.

Derde verzoekster verklaarde dat haar grootmoeder en ooms langs moederszijde niet akkoord gingen

met de manier waarop zij zich gedroegen (CGVS, pag. 9) en dat voornamelijk hen als hun grootste

vijanden werden aanzien.

Verzoeksters stellen vast dat de verwerende partij geenszins twijfels opwerpt inzake de problematische

terugkeer van verzoekers naar Afghanistan en hun problematische verblijf in Kabul.

De verwerende partij heeft geenszins afdoende motieven opgenomen in de bestreden beslissing inzake

het profiel van verzoekers, met name jonge Afghaanse vluchtelingen die geboren en getogen zijn in

Iran. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat hoewel verzoekers in Iran geboren zijn en

er verschillende jaren leefden vooraleer kort naar Afghanistan terug te keren, dat uit het administratief

dossier blijkt dat zij enkel over de Afghaanse nationaliteit beschikken. Dit is echter geen antwoord op de

vraag van verzoekers om rekening te houden met hun lange verblijf in Iran en de consequenties hiervan

in de Afghaanse samenleving. Voor verzoekers is het een raadsel waarom de verwerende partij

onvoldoende rekening heeft gehouden met de problemen die zij hebben aangekaart aangaande hun

familie die reeds van mening waren dat verzoekers zich niet gedroegen naar de Afghaanse maatstaven.

Indien verzoekers familie op dergelijke manier hun ongenoegen ten aanzien van verzoekers uiten, hoe

zal de Afghaanse gemeenschap daarbuiten reageren? Hierop geeft de verwerende partij ten onrechte

geen antwoord op.

Verzoekers hebben geen band (en ze hebben dit nooit gehad) met hun land van herkomst.

De kwetsbaarheid van verzoekers wordt uiteraard vergroot nu ze sinds 2015 in België verblijven en

aldus verwesterd zijn. Gezien het gegeven dat ze reeds problemen hebben gekend in Afghanistan en dit
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zelfs met hun eigen familie, kan worden geconcludeerd dat van hen als verwesterde jonge Afghanen

geenszins kan worden verwacht terug te keren naar Afghanistan.

Het staat vast dat verzoekers tot een bepaalde sociale groep behoren zoals bepaald door art. 48/3, §4,

d van de Vreemdelingenwet. Dit artikel stelt dat een groep onder meer moet worden geacht een

specifieke groep te zijn indien de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft omdat zij in haar

directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd. Hieromtrent lijkt in de bestreden beslissingen geen

motivering te zijn opgenomen.”

Voorts verwijzen verzoekende partijen naar, en citeren zij uit, een aantal rapporten met betrekking tot de

problemen waarmee teruggekeerde asielzoekers in Afghanistan kunnen worden geconfronteerd.

Verzoekende partijen stellen dat uit alle elementen van hun dossier blijkt dat zij zich niet meer kunnen

vinden in veel elementen van de Afghaanse cultuur en denkwijze en dat de commissaris-generaal hier

geen ernstig onderzoek naar heeft verricht.

In een tweede middelonderdeel verwijzen verzoekende partijen naar specifieke vrouwenprofielen die

volgens de recente richtlijnen van UNHCR een hoge beschermingsnood kunnen hebben en betogen zij

dat deze informatie van toepassing is op de onbetwiste elementen van hun relaas. Zij menen dat uit

talrijke andere objectieve bronnen, zoals een Algemeen Ambtsbericht van het Nederlandse ministerie

van Buitenlandse Zaken waaruit zij citeren, blijkt dat de daden die ongehuwde dames als verzoeksters

objectief mogen vrezen als vervolging beschouwd moeten worden.

Verder stellen verzoekende partijen vast dat de commissaris-generaal hun verwestering op geen enkele

wijze in twijfel trekt. Zij laten in dit verband het volgende gelden:

“De zaak gaat dan ook over de fundamentele vraag of vrouwen, zoals verzoeksters die in België een

westerse levensstijl hebben ontwikkeld door de Vluchtelingenconventie, het EVRM en de Europese

richtlijnen inzake asiel worden beschermd.

Verwesterde vrouwen zoals verzoeksters kunnen in aanmerking komen voor een internationale

bescherming indien zij aannemelijk maken dat aan hun westerse levensstijl een godsdienstige of

politieke overtuiging ten grondslag ligt. Die gronden worden in de Vluchtelingenconventie en de

Europese asielrichtlijnen genoemd als redenen waarom iemand vervolgd kan worden en waarom

iemand beschermd moet worden. Een verzoeker die om internationale bescherming verzoekt moet

aldus aannemelijk maken dat zij zo'n overtuiging heeft. Daarna dient de Commissaris-Generaal de

verklaringen van een verzoeker bij een verzoek om internationale bescherming degelijk en zorgvuldig te

onderzoeken.

Als blijkt dat een verzoeker alleen westerse levensstijl heeft zonder een godsdienstige of een politieke

overtuiging dan kan verwacht worden dat zij terugkeert naar het land van herkomst, stelde zeer recent

de Nederlandse Raad van State bij een uitspraak van 21 november 2018 (Raad van State , Nederland,

afdeling bestuursrechtspraak, 21.11.2018, uitspraak nr. 201701423/I/V2 https://www.raadvanstate.nl/

uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=97342 ).

Maar de Nederlandse Raad van State overwoog dat er ook situaties denkbaar zijn waarin een verzoeker

zich na terugkeer niet volledig kan aanpassen. Volgens de Nederlandse Raad van State zijn er dan ook

uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen kenmerken die een vreemdeling ook niet

duurzaam kan verbergen. De Nederlandse Raad van State oordeelde dan ook dat een verzoeker

aannemelijk moet maken dat zij die kenmerken heeft en dat haar om die reden een vervolgingsgrond zal

worden toegedicht. Ook in casu diende de verwerende partij de claim van verzoekers onderzoeken en

beoordelen. Ter zake diende de verwerende partij beoordelen of aanpassing echt niet mogelijk is en wat

er gebeurt als verzoekers toch terug moeten keren en zij zich bij terugkeer niet – volledig kunnen

aanpassen. Hoger werd reeds aangevoerd dat verzoekers reeds bij terugkeer vanuit Iran naar

Afghanistan problemen hebben ondervonden. Al de bezwaren van verzoekers inzake hun terugkeer

naar Afghanistan en de problemen die zij zullen ondergaan worden ten onrechte opzij geschoven.

Hoewel in de bestreden beslissingen wordt gepoogd om verzoekers situatie te relativeren, dienen

verzoekers vast te stellen dat deze motivering niet afdoende is, te meer omdat het onderzoek niet

uitgebreid is gevoerd.
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In de bovengenoemde zaak heeft de Nederlandse Raad van State de UNHCR in de gelegenheid

gesteld aan de procedure deel te nemen. Het standpunt van de UNHCR was zeer duidelijk en heeft in

die zaak gesteld dat in bepaalde landen de opvatting over godsdienst specifieke cultureel

voorgeschreven rollen en gedragscodes kent voor vrouwen en dat in sommige landen het ook zo kan

zijn dat een vrouw ervan wordt verdacht een onacceptabele politieke overtuiging te hebben vals zij zich

niet aan de aan vrouwen toegedichte rol houdt:

"(…)"8

De verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid va nverzoekers en

hun lange verblijf en integratie in de Belgische samenleving.

In de geciteerde Nederlandse zaak was ook de UNHCR van mening dat verwesterde vrouwen tot een

specifieke groep behoren:

"(…)"9”

Verzoekende partijen wijzen er verder op dat zij geen banden hebben met hun land van herkomst en de

normen en waarden die daar gelden, aangezien zij geboren en getogen zijn in Iran.

Wat betreft derde verzoekster, wijzen verzoekende partijen nog op het feit dat zij in België verschillende

huwelijksaanzoeken heeft gekregen en dat zij print-outs van WhatsAppberichten heeft neergelegd die

dit staven. Zodoende wenst derde verzoekster aan te tonen dat deze situatie zich in Afghanistan ook zal

voordoen maar dat zij daar niet zal kunnen weigeren. Het feit dat haar ouders open-minded zijn

betekent volgens haar niet dat hetzelfde kan worden verwacht van de Afghaanse samenleving.

In een derde onderdeel van het enig middel, met betrekking tot de nood aan subsidiaire bescherming,

stellen verzoekende partijen vast dat de commissaris-generaal, in tegenstelling tot in de beslissingen

van 14 maart 2018 genomen in hoofde van hun ouders, niet de analyse maakt dat zij in Kaboel over een

redelijk intern vestigingsalternatief beschikken. De commissaris-generaal gaat er volgens hen aan

voorbij dat hun laatste verblijfplaats Iran was en niet Kaboel en dat de commissaris-generaal derhalve

verplicht was om de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief te beoordelen. Verzoekende

partijen leiden uit het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 af dat UNHCR besluit dat Kaboel

geen intern vluchtalternatief biedt. Zij citeren vervolgens uit het EASO Country of Origin Information

Report “Afghanistan – Security Situation” van mei 2018, waarvan de referentie is opgenomen in de

bestreden beslissingen, en uit het rapport “General Security Situation in Afghanistan and Events in

Kabul” van ecoi.net van 25 februari 2019, waarvan de referentie is opgenomen in het verzoekschrift.

Deze objectieve informatie toont volgens verzoekende partijen meer dan voldoende aan dat de

veiligheidssituatie in Afghanistan uiterst precair is en dat ook de overheid de veiligheid van de burgers

niet kan garanderen.

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Ter terechtzitting leggen verzoekende partijen overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer met attesten van het Agentschap Integratie en

Inburgering (stukken 1 en 2), een verklaring van een fotograaf (stuk 3), foto’s van verzoeker (stuk 4) en

berichten op Facebook met betrekking tot verzoeker (stuk 5).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,
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nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van

verzoekende partijen daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU moet de

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de

richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt

dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit

te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die

voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige

elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te

onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en

stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke

reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om

actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen

staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt

verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke
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bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voeren verzoekende partijen de schending aan van de artikelen

48/5 en 57/7 van de Vreemdelingenwet, doch geven zij niet de minste toelichting over de wijze waarop

zij deze bepalingen geschonden achten. Evenmin lichten zij toe op welke wijze zij het

gelijkheidsbeginsel en de rechten van verdediging in casu geschonden achten.

2.3.2.2. Voorts voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 27 van “het Koninklijk besluit

van 11 maart 2003”, doch verduidelijken zij niet welk koninklijk besluit van 11 maart 2003 zij

geschonden achten. Evenmin kan dit uit de uiteenzetting van het middel worden afgeleid. Zo het hier om

een materiële vergissing gaat en verzoekende partijen de schending van artikel 27 van het koninklijk

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

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen beoogden aan te voeren, wijst de Raad er nog op dat

deze bepaling bij artikel 16 van het koninklijke besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk

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

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met ingang van 21 juli 2018 werd opgeheven.

2.3.2.3. Aangaande de verwijzing naar artikel 4.3 (c) van de Kwalificatierichtlijn en artikel 15 van de

richtlijn 2011/95/EU wordt ten slotte opgemerkt dat deze normen zijn overgenomen in de

Vreemdelingenwet, zodat deze bepalingen, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie,

niet langer over directe werking beschikken.

2.3.2.4. In de mate dat verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden,

dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houden de bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel

in.

2.3.2.5. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet ontvankelijk.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissingen

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62

van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten,

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan
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worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissingen verwezen naar de

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

bevatten deze beslissingen een motivering in feite.

Met de eerste bestreden beslissing worden aan eerste verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) in hoofde van zijn ouders een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen, omdat (ii) hij geen enkel concreet element aanbrengt waaruit blijkt dat hij in geval van

terugkeer naar Afghanistan vervolging dient te vrezen omwille van zijn verblijf in België, omdat (iii) niets

of niemand hem en zijn zussen verplicht om bij terugkeer naar Kaboel bij hun oom langs moederszijde

te gaan wonen en uit zijn verklaringen blijkt dat zijn ouders “open minded” zijn, omdat (iv) uit zijn

verklaringen niet blijkt dat zijn verblijf in Europa van hem een dusdanig verwesterde persoon zou

hebben gemaakt dat van hem niet mag worden verwacht dat hij terugkeert naar Afghanistan en daar

een leven opbouwt, omdat (v) hij zich beperkt tot blote beweringen waar hij stelt te vrezen dat de

mensen in Afghanistan gaan denken dat hij niet langer moslim is of dat hij zal worden ontvoerd omdat

de mensen zullen denken dat hij welgesteld is vanwege zijn verblijf in Europa, omdat (vi) hij wat betreft

zijn vrees dat hij ontvoerd zal worden om voor “bacha bazi”-praktijken te worden ingezet niet kan

worden gevolgd, omdat (vii) het feit dat hij in Afghanistan heel hard gaat moeten werken om rond te

komen geen element is om hem internationale bescherming toe te kennen, omdat (viii) zijn bewering dat

hij bij terugkeer naar Afghanistan niet naar school zou kunnen gaan geen steek houdt en bovendien

geen steun vindt in informatie aanwezig in het administratief dossier, omdat (ix) de door hem

aangevoerde humanitaire redenen betreffende zijn scholing en vrijetijdsbesteding in België en zijn

goede kennis van het Nederlands geen elementen zijn die een vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade met zich mee brengen,

omdat (x) de door hem neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen ombuigen,

en omdat (xi) de mate van willekeurig geweld in de stad Kaboel niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar deze stad 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 en er geen elementen zijn die erop wijzen dat er in zijn hoofde

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld. Al deze vaststellingen en bevindingen worden in de eerste bestreden beslissing

omstandig toegelicht.

Met de tweede bestreden beslissing worden aan tweede verzoekster de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) zij zich beroept op problemen die reeds in het

kader van het verzoek om internationale bescherming van haar ouders ongeloofwaardig werden

bevonden, omdat (ii) zij geen enkel concreet element aanbrengt waaruit zou blijken dat zij bij terugkeer

naar haar land van herkomst omwille van de levensstijl die zij in België zou hebben aangenomen in de

problemen zou komen, omdat (iii) zij over geen enkele concrete aanwijzing beschikt dat zij in Kaboel

geen onderwijs zal kunnen genieten of niet zal kunnen werken, omdat (iv) zij geen enkel concreet

element aanbrengt waaruit blijkt dat zij in geval van terugkeer naar Afghanistan vervolging dient te

vrezen omwille van haar verblijf in België, omdat (v) niets of niemand haar en haar broer en zussen

verplicht om bij terugkeer naar Kaboel bij hun oom langs moederszijde te gaan wonen en uit haar

verklaringen blijkt dat haar ouders “open minded” zijn, omdat (vi) het feit dat zij bij terugkeer naar haar

land van herkomst niet dezelfde vrijheden kan genieten als deze die zij gekend heeft tijdens haar verblijf

in België niet volstaat om in haar hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade te weerhouden, omdat (vii) de door haar aangevoerde humanitaire redenen betreffende

haar scholing en vrijetijdsbesteding in België en haar kennis van het Nederlands geen elementen zijn

die een vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade met zich mee brengen, omdat (viii) de door haar neergelegde documenten de voorgaande

vaststellingen niet kunnen ombuigen, en omdat (ix) de mate van willekeurig geweld in de stad Kaboel

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

terugkeert naar deze stad 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 en er geen elementen zijn die
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erop wijzen dat er in haar hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat zij een verhoogd risico

loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Al deze vaststellingen en bevindingen worden

in de tweede bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Met de derde bestreden beslissing worden aan derde verzoekster de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) in hoofde van haar ouders een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen, omdat (ii) zij niet aantoont dat haar lange verblijf in het buitenland voor problemen zou

kunnen zorgen bij terugkeer naar Afghanistan, omdat (iii) zij haar verklaringen dat zij bij een terugkeer

naar Afghanistan niet naar school zou kunnen gaan onvoldoende aantoont, omdat (iv) haar vrees voor

haar werkkansen als vrouw in Afghanistan een hypothetische vrees is die louter gebaseerd is op

algemene vermoedens, omdat (v) ervan kan worden uitgegaan dat zij van haar ouders haar eigen

partner zal mogen kiezen in het geval zij zou willen huwen in Afghanistan, omdat (vi) het loutere feit dat

zij zich in Afghanistan in het openbaar zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties, zoals het

volgen van een aantal aldaar gangbare kledingvoorschriften en het zich onthouden van bepaalde

activiteiten en vrijetijdsbestedingen, ook als meisje, onvoldoende ernstig is om te kunnen spreken van

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, omdat (vii) niets of niemand haar en haar broer en zussen

verplicht om bij terugkeer naar Kaboel bij hun oom langs moederszijde te gaan wonen, omdat (viii) de

door haar aangevoerde humanitaire redenen betreffende haar scholing en vrijetijdsbesteding in België

en haar kennis van het Nederlands geen elementen zijn die een vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade met zich mee brengen,

omdat (ix) de door haar neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen ombuigen,

en omdat (x) de mate van willekeurig geweld in de stad Kaboel niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar deze stad 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 en er geen elementen zijn die erop wijzen dat er in haar hoofde

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat zij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld. Al deze vaststellingen en bevindingen worden in de derde bestreden beslissing

omstandig toegelicht.

Met de vierde bestreden beslissing worden aan vierde verzoekster de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) in hoofde van haar ouders een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen, omdat (ii) zij haar subjectieve vrees voor de algemene onveiligheid in Afghanistan, en voor

Daesh in het bijzonder, niet objectiveert aan de hand van concrete bewijzen en evenmin uit haar

verklaringen blijkt dat deze vrees gegrond is, omdat (iii) zij noch haar moeder concrete elementen

aanbrengen waaruit blijkt dat zij verwesterd is en om die reden niet kan terugkeren naar Afghanistan,

omdat (iv) het loutere feit dat zij zich in Afghanistan in het openbaar zou dienen te conformeren aan

bepaalde restricties, zoals het volgen van een aantal aldaar gangbare kledingvoorschriften en het zich

onthouden van bepaalde activiteiten en vrijetijdsbestedingen, onvoldoende ernstig is om te kunnen

spreken van vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, omdat (v) er kan worden aangenomen dat zij

desgewenst in Kaboel een passende onderwijsinstelling kan vinden, omdat (vi) zij geen documenten

neerlegt die de voorgaande vaststellingen kunnen ombuigen, en omdat (vii) de mate van willekeurig

geweld in de stad Kaboel niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat elke burger die terugkeert naar deze stad 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 en er geen

elementen zijn die erop wijzen dat er in haar hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat zij

een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Al deze vaststellingen en

bevindingen worden in de vierde bestreden beslissing omstandig toegelicht.

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

beslissingen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te

wenden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62

van de Vreemdelingenwet voldaan. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze

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

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

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

dat verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).
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2.3.4. Beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet

Verzoekende partijen verklaren de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Iran. In Iran

zouden zij legaal hebben verbleven tot zij in 2014 samen met hun ouders verhuisden naar Afghanistan,

waar hun ouders geboren zijn. In Afghanistan zou de vader van verzoekende partijen teruggekeerd zijn

naar zijn geboorteregio in de provincie Logar, maar daar problemen hebben gekend omwille van een

grondconflict dat zou ontstaan zijn voor zijn eerste vertrek uit Afghanistan. Verzoekende partijen zouden

zich met hun familie hebben gevestigd in Kaboel, maar daar na drie maanden alweer vertrokken zijn

omdat zij bedreigd zouden zijn geweest door een machtig persoon die tevergeefs de hand van tweede

verzoekster had gevraagd. Verzoekende partijen zouden vervolgens met hun ouders teruggekeerd zijn

naar Iran. Omdat een leven in Iran zonder documenten moeilijk was, besloten zij na iets meer dan een

jaar Iran opnieuw te verlaten en naar Europa te komen.

Behalve de problemen die de rechtstreekse aanleiding zouden hebben gevormd voor hun vertrek uit

Afghanistan, voeren verzoekende partijen aan dat zij als gevolg van hun jarenlange verblijf in Iran en de

daar verworven opvattingen, gedragingen en ambities niet kunnen terugkeren naar de conservatieve

Afghaanse samenleving. Zij stellen dat zij tijdens hun verblijf in Kaboel bekritiseerd werden omwille van

hun Iraanse levensstijl en uiterlijk. Tevens zouden zij door hun grootmoeder en ooms langs

moederszijde gedwongen zijn zich te conformeren aan de Afghaanse cultuur en gebruiken.

Verzoekende partijen betogen dat hun problemen bij terugkeer alleen maar erger zullen worden als

gevolg van hun verblijf in België, aangezien zij nu als “verwesterd” zullen worden gepercipieerd. Zij

wijzen erop dat zij in België Nederlands hebben geleerd en hier veranderd zijn door ervaringen die zij in

Afghanistan of Iran onmogelijk konden opdoen. Zij menen tot slot in Afghanistan onvoldoende

onderwijs- en werkkansen te hebben.

Tweede, derde en vierde verzoeksters in het bijzonder voeren aan dat zij hun vrije en moderne

kledingstijl niet willen opgeven en zich niet willen schikken naar de verwachtingen die de conservatieve

en patriarchale Afghaanse samenleving stelt ten aanzien van vrouwen. Zo stellen zij vrij te willen kiezen

om te studeren, te werken en te trouwen en niet afhankelijk te moeten zijn van de wil en bescherming

van hun (mannelijke) familieleden.

Daarnaast verklaart eerste verzoeker dat hij in Kaboel kennis had gemaakt met een man die hem

voorstelde mee te gaan naar feestjes en daar samen te dansen. Verzoeker zou het contact met deze

man verbroken hebben toen hij naar eigen zeggen besefte dat de man in kwestie hem wou gebruiken

als “dansende jongen”. Eerste verzoeker stelt tevens te vrezen dat men in Afghanistan zal denken dat

hij niet langer moslim is en dat hij er zal worden ontvoerd omdat men zal denken dat hij welgesteld is

vanwege zijn verblijf in Europa.

Derde verzoekster voert aan dat verschillende mannen in het opvangcentrum haar hand en die van haar

zus hebben gevraagd. Zij hekelt de mentaliteit van deze mannen en vreest dat zij in Afghanistan zal

worden gedwongen om te trouwen.

Uit de verklaringen van vierde verzoekster blijkt dat zij de algemene onveiligheid in Afghanistan, en

Daesh in het bijzonder, vreest.

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen op omstandige en concrete wijze wordt gemotiveerd

waarom de door verzoekende partijen aangehaalde redenen niet kunnen volstaan om te besluiten tot

het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, dan wel

een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de

Vreemdelingenwet.

De Raad stelt vervolgens vast dat verzoekende partijen in voorliggend verzoekschrift geen ernstige

poging ondernemen om de pertinente motieven van de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn en

steun vinden in de respectievelijke administratieve dossiers, te verklaren of te ontkrachten. De Raad

benadrukt dat het aan verzoekende partijen toekomt om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel in gebreke blijven. Zij

blijven immers in wezen steken in het louter poneren van een vrees voor vervolging, het herhalen van

hun vluchtmotieven en verklaringen en het uiten van blote beweringen, waarmee zij echter de

bevindingen van de commissaris-generaal niet ontkrachten en hun beweerde vrees voor vervolging niet

aannemelijk maken.
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Door te stellen dat de commissaris-generaal geenszins twijfels opwerpt inzake hun problematische

terugkeer naar Afghanistan en hun problematisch verblijf in Kaboel tonen verzoekende partijen niet aan

dat de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissingen niet correct zijn of dat de

commissaris-generaal op basis van deze vaststellingen verkeerdelijk heeft geoordeeld dat zij geen

elementen hebben aangebracht waaruit een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of een reëel risico op ernstige schade blijkt.

Waar verzoekende partijen wijzen op het gedrag van hun Afghaanse familieleden langs moederszijde

en zich de vraag stellen hoe de Afghaanse samenleving wel niet zal reageren, herhaalt de Raad dat

niets of niemand verzoekende partijen verplicht om bij terugkeer naar hun land van herkomst opnieuw in

het huis van hun oom langs moederszijde te gaan wonen. Verzoekende partijen betwisten niet dat zij en

hun ouders op dezelfde golflengte zitten wat betreft hun liberale maatschappelijke opvattingen en hun

aspiraties en verlangens op het vlak van opleiding, werk, vrijetijdsbesteding en partnerkeuze. Zij

brengen geen valabele redenen aan waarom de vrijheid die hun ouders hen desbetreffend gaven in Iran

hen niet langer zal worden gegund in Afghanistan. Wat betreft de houding van de bredere Afghaanse

samenleving, dient hier te worden herhaald dat het loutere feit dat men zich in Afghanistan in het

openbaar zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties, zoals het volgen van een aantal aldaar

gangbare kledingvoorschriften en het zich onthouden van bepaalde activiteiten en vrijetijdsbesteding,

onvoldoende ernstig is om te kunnen spreken van vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Het loutere

gegeven dat verzoekende partijen zich in Afghanistan buitenshuis zouden dienen te conformeren aan

de dominante cultuur vormt op zich geen ‘vervolging’ in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève

of ‘ernstige schade’ in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet. Dergelijke aanpassingen

maken op zich geen inbreuk uit op hun fundamentele grondrechten en vrijheden en kunnen dan ook niet

als onoverkomelijk worden beschouwd. Verzoekende partijen brengen geen elementen aan die hier een

ander licht op kunnen werpen.

De Raad benadrukt dat het voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet niet volstaat dat men beantwoordt aan één van de vervolgingscriteria waaraan wordt

gerefereerd in artikel 1 van het Verdrag van Genève, in casu het behoren tot een bepaalde sociale

groep, doch dat tevens aannemelijk moet worden gemaakt dat men omwille van dergelijk criterium het

risico loopt om daadwerkelijk te worden vervolgd in de zin van deze bepaling. Op basis van de

elementen aanwezig in het dossier van verzoekende partijen kan evenwel niet worden besloten tot het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in hun hoofde. Evenmin zijn de door verzoekende

partijen aangevoerde motieven van die aard dat hieruit het bestaan van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet kan worden afgeleid.

De verwijzing naar algemene informatie met betrekking tot de problemen waarmee Afghaanse

asielzoekers bij terugkeer naar Afghanistan kunnen worden geconfronteerd en de risico’s waaraan

vrouwen in Afghanistan kunnen worden blootgesteld volstaat niet om aan te tonen dat verzoekende

partijen in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hen betreft een

reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

bestaat. Deze vrees voor vervolging of dit reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekende partijen blijven wat dit betreft in gebreke.

De stukken die verzoekende partijen ter terechtzitting middels een aanvullende nota neerleggen,

werpen geen ander licht op de appreciatie van hun asielmotieven. De brieven van een medewerker van

het Agentschap en Integratie en Inburgering en de attesten met betrekking tot tweede en derde

verzoekster reflecteren hun verklaringen over de redenen waarom zij niet naar Afghanistan willen

terugkeren en kunnen getuigen van hun wil om zich in België in te burgeren. Met betrekking tot deze

elementen wordt in de bestreden beslissingen op goede gronden gesteld dat zij geen aanleiding kunnen

geven tot toekenning van internationale bescherming. De brief van de fotograaf die met verzoeker zou

hebben samengewerkt in het kader van zijn modellenwerk, de foto’s van verzoeker en de prints van een

bericht dat door verzoeker gepost werd op Facebook hebben louter betrekking op verzoekers

activiteiten in België, die zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld geen gegronde vrees voor

vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Wat betreft de ter terechtzitting neergelegde kopie van het overlijdensattest van de vader van verzoeker,

dient te worden vastgesteld dat dit stuk niet is voorzien van een voor eensluidend verklaarde vertaling

conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waardoor het dan ook niet in overweging wordt genomen. De
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reacties op het bericht op Facebook gaan overigens niet gepaard met een voor eensluidend verklaarde

vertaling conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waardoor ze dan ook niet in overweging worden

genomen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen, noch kan worden besloten tot het bestaan van een reëel risico op

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

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

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

oordeelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen dat, gezien de verklaringen van

verzoekende partijen met betrekking tot hun herkomst uit Afghanistan, in casu de veiligheidssituatie in

de stad Kaboel dient te worden beoordeeld.

In hun verzoekschrift wijzen verzoekende partijen erop dat de commissaris-generaal niet oordeelt dat zij

in de stad Kaboel over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikken en er in de bestreden

beslissingen geen analyse is opgenomen in die zin, daar waar dit wel het geval is in de beslissingen van

14 maart 2018 genomen in hoofde van hun ouders. De commissaris-generaal gaat er volgens hen aan

voorbij dat hun laatste verblijfplaats Iran was en niet Kaboel en dat bijgevolg de redelijkheid van een

vestigingsalternatief in Kaboel diende te worden beoordeeld.

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen verklaard hebben dat zij geboren zijn in Iran en daar tot

2014 verbleven hebben. In 2014 zouden zij drie maanden in Afghanistan hebben verbleven, waarna zij

opnieuw naar Iran zouden zijn vertrokken, vanwaar zij naar Europa zijn gekomen. De Raad ziet in het

licht van deze verklaringen niet in op basis waarvan de commissaris-generaal in de bestreden

beslissingen heeft kunnen oordelen dat, gezien de verklaringen van verzoekende partijen met

betrekking tot hun herkomst uit Afghanistan, in casu de veiligheidssituatie in de stad Kaboel dient te

worden beoordeeld, temeer nu in hoofde van de ouders van verzoekende partijen, waarvan niet betwist

wordt dat zij zich tot hun vertrek uit Iran in 2014 steeds in dezelfde verblijfssituatie als verzoekende

partijen hebben bevonden, werd geoordeeld dat Kaboel in aanmerking dient te worden genomen als

intern vestigingsalternatief. Deze beslissingen werden door de Raad bevestigd in zijn arrest nr. 208 476

van 30 augustus 2018. Op basis van de gegevens in het rechtsplegingsdossier kan niet worden

besloten dat – en uit de motieven van de thans bestreden beslissingen blijkt niet waarom – Kaboel in

hoofde van verzoekende partijen als hun regio van herkomst in Afghanistan wordt beschouwd. Voorts

beschikt de Raad in casu niet over voldoende gegevens om de redelijkheid van een intern

vestigingsalternatief voor verzoekende partijen in Kaboel na te gaan, laat staan om na te gaan of

verzoekende partijen elders in Afghanistan over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikken.

Gezien de Raad in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het hem aldus aan

essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dienen de bestreden beslissingen, voor wat betreft de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, te worden vernietigd

overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 12 juli 2019

worden vernietigd in zoverre aan de verzoekende partijen de subsidiaire beschermingsstatus wordt

geweigerd.

Artikel 3

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend twintig

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


