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 nr. 240 166 van 27 augustus 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE en H. 

BOURRY 

Steenakker 28 

8940 WERVIK 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 december 2019 

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

staatlozen van 27 november 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 29 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaten D. VANDENBROUCKE en 

H. BOURRY verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 3 januari 2019, verklaart er zich op 4 

januari 2019 vluchteling. 

 

1.2. Op 27 november 2019 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend 

schrijven op 28 november 2019 naar verzoeker werd gestuurd. 

 

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:  
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“A. Feitenrelaas 

Je verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van etnische origine Hazara te zijn en van 

geloofsovertuiging ismaëliet. Je bent 16 jaar oud. Je bent afkomstig uit het dorp Kampirak, gelegen in 

het district Dahana-e-Ghori in de provincie Baghlan. Er waren veel taliban aanwezig in jouw regio. Toen 

je twaalf jaar oud was, kwamen op een nacht een aantal talibs naar jouw huis. Jij was aan het slapen. 

Je werd wakker toen je lawaai hoorde. De taliban en jouw vader hadden ruzie gemaakt met elkaar, 

misschien omdat de taliban iets eisten van jouw vader. Er was geschoten en je oudere zus was hierdoor 

om het leven gekomen. De volgende ochtend stuurde je vader je weg naar het buitenland. Toen je later 

met je ouders belde, zeiden ze dat de taliban jou die nacht hadden willen meenemen. Je moeder 

vertelde dat veel jongens uit jouw regio werden meegenomen door de taliban om te vechten, maar dat 

niemand weet wat er met hen gebeurt, mogelijk worden ze meegenomen voor bacha bazi praktijken. Na 

jouw vertrek uit Afghanistan verhuisde jouw familie van Kampirak naar Rabat. Je weet niet waar dit dorp 

precies ligt. Volgens informatie waarover het CGVS beschikt ligt Rabat eveneens in de provincie 

Baghlan, in het naburige district Doshi. 

Je reisde naar Europa waar je in Duitsland een verzoek om internationale bescherming deed. Je 

vertelde er onder meer dat je zus ontvoerd en later gedood werd door onbekenden en dat er bezittingen 

uit jullie huis werden gestolen door onbekenden, maar later verklaarde je tijdens je asielprocedure in 

België dat je in Duitsland dingen had verteld die niet juist waren. Je verbleef ongeveer drie jaar in 

Duitsland. Er werd een negatieve beslissing in je verzoek genomen. Je voogd zei dat hij of zij alles 

verder zou regelen voor jou. Na een tijdje was je het wachten beu en vertrok je naar België. Je kwam 

aan in België op 3 januari 2019 en deed de volgende dag een verzoek om internationale bescherming. 

Bij terugkeer naar Afghanistan vrees je gedood te worden omwille van dat incident met de taliban. 

Voorts vrees je gedood te worden door de taliban omdat ze gekant zijn tegen ismaëlieten. Je legde 

geen documenten neer ter ondersteuning van je verzoek om internationale bescherming. 

B. Motivering 

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

gegevens in jouw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-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 er jou een voogd toegewezen die jou bijstaat in het doorlopen van de 

asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection 

officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om 

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; hebben de persoonlijk 

onderhouden plaatsgevonden in het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid 

verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werder 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 jij kunt voldoen 

aan jouw verplichtingen. 

Er dient te worden vastgesteld dat je er niet in geslaagd bent het bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, dan wel van een reëel risico op het lijden van 

ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken, dit 

omwille van onderstaande redenen. 

Je verklaarde dat je Afghanistan verliet nadat je zus thuis om het leven kwam toen de taliban naar jouw 

huis kwamen om je mee te nemen. Voorts wil je niet terugkeren naar Afghanistan uit vrees gedood te 

worden omdat je ismaëliet bent (CGVS notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 27/08/2019, hierna 

CGVS 1, p. 9). 

Met betrekking tot de vermeende rekruteringspoging door de taliban dient opgemerkt te worden dat je er 

niet in slaagde deze aannemelijk te maken. Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit de 

beschikbare informatie blijkt dat het loutere feit dat je een Afghaanse jongen bent op zich niet voldoende 

is om te besluiten dat je “tot de groep van jongens en mannen die het risico lopen gerekruteerd te 

worden door een gewapende antigouvernementele groepering (AGE’s) of door de Afghaanse Lokale 

Politie (ALP)” behoort. Om dit risico te kunnen evalueren dienen immers diverse elementen, zoals daar 

zijn jouw regio van herkomst, jouw familiale en tribale banden, jouw persoonlijke vriendschappen en 

sociale netwerken, etc. in ogenschouw genomen te worden. Een individuele beoordeling van jouw vraag 

naar internationale bescherming, waarbij je jouw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, 

blijft bijgevolg noodzakelijk. Dit wordt overigens bevestigd door UNHCR in de “UNHCR Eligibility 

guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 

augustus 2018. Hierin stelt UNHCR dat “In light of the foregoing, UNHCR considers that, depending on 
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the specific circumstances of the case, men of fighting age and children living in areas under the 

effective control of AGEs, or in areas where pro-government forces, AGEs and/or armed groups 

affiliated to ISIS are engaged in a struggle for control, may be in need of international refugee protection 

on the basis of a well-founded fear of persecution at the hands of State or non-State actors for reasons 

of their membership of a particular social group or other relevant Convention grounds, combined with a 

general inability of the State to provide protection from such persecution where the actors of persecution 

are AGEs”. Jouw verklaringen over de poging van de taliban om jou mee te nemen kunnen echter niet 

overtuigen, zoals blijkt uit onderstaande opmerkingen. 

Jij was aan het slapen toen de taliban naar je huis kwamen en je hebt niets gehoord van de discussie 

tussen de taliban en je vader, alles wat je weet over het incident vernam je later van je ouders, zo zei je 

(CGVS 1, p. 9, 10). Aanvankelijk verklaarde je dat je moeder zei dat de taliban jonge jongens 

meenamen om met hen te vechten (CGVS 1, p. 9). Het CGVS acht het echter niet aannemelijk dat de 

taliban jou, een ismaëlitische Hazara jongen die op dat moment 12 jaar oud was, zouden willen 

rekruteren als strijder. 

Vooreerst maakt het feit dat je van etnische afkomst Hazara bent en van religieuze overtuiging 

ismaëliet, wat een stroming binnen het sjiisme is, en dus ideologisch gezien van een andere strekking 

bent dan de traditionele soennitische en Pashtounse taliban, jouw rekrutering door de taliban onder 

dwang bijzonder onwaarschijnlijk. Het EASO Country of Origin Report “Afghanistan Recruitment by 

armed groups” van september 2016, waarvan een kopie toegevoegd is aan het administratieve dossier, 

wijdt aandacht aan het fenomeen van Hazara’s bij de taliban. Uit dit rapport blijkt dat hoewel 

samenwerking tussen Hazara gemeenschappen en de taliban bestaat, rekrutering van Hazara’s door de 

taliban niet wijdverspreid is. Er wordt verder vastgesteld dat samenwerking tussen Hazara’s en de 

taliban geïnspireerd is op opportunistische overwegingen vanuit de Hazara gemeenschap. Bovendien 

blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor gedwongen rekrutering van Hazara’s: “Osman did not see any 

hints of forced recruitment, as the outreach to the Taliban came from the community. When the Taliban 

members arrived, the community leaders sheltered them and gave them food. They became friends and 

at some point some said that they could fight with them. Osman does not see how or why the Taliban 

would forcibly recruit people from the Hazara ethnic group or Shia sect because they need to be able to 

trust them ”. Het is weinig aannemelijk dat de taliban Hazara’s en/of ismaëlieten onder dwang zouden 

rekruteren in jouw regio aangezien ze deze rekruten niet zouden kunnen vertrouwen. Jijzelf kon ook niet 

aangeven waarom de taliban met jou zouden willen samenwerken terwijl ze ismaëlieten als ongelovigen 

beschouwen (CGVS 1, p. 11). Jouw zeer jonge leeftijd op het moment van het vermeende incident 

maakt jouw gedwongen rekrutering bovendien nog minder aannemelijk. Uit informatie in bovenvermeld 

rapport blijkt dat hoewel de taliban een intern beleid hebben om geen kinderen te rekruteren, rekrutering 

van minderjarigen wel voorkomt. Echter blijkt uit deze informatie dat families hun minderjarige zonen 

voornamelijk doen aansluiten bij de taliban omwille van armoede of om gratis scholing te verzekeren. 

Kinderen worden over het algemeen niet onder schot door talibancommandanten uit hun huis gehaald. 

Bijgevolg is de door jou beschreven rekruteringspoging weinig aannemelijk. Bovendien dient opgemerkt 

te worden dat je geen enkele jongen kent die meegenomen is door de taliban, nochtans vertelde je 

moeder dat veel mensen van Kampirak werden meegenomen door hen (CGVS 1, p. 11). Je hebt ook 

niet gevraagd aan je moeder wat er gebeurd is met je vrienden van het dorp (CGVS 1, p. 11). Je weet 

verder ook niets over de manier waarop de taliban in jouw regio gewoonlijk mensen rekruteren om voor 

hen te werken of te vechten (CGVS 1, p. 11). Hoewel rekening dient gehouden te worden met jouw 

jeugdige leeftijd, je was immers 12 jaar op het moment van de vermeende gebeurtenissen en je bent 

nog steeds minderjarig, kan jouw jonge leeftijd de weinig aannemelijke en beknopte beschrijving van 

jouw vluchtmotieven niet vergoelijken. 

Aanvankelijk zei je dat je ouders je enkel vertelden dat de taliban jonge jongens meenamen om met hen 

te vechten (CGVS 1, p. 9). Toen jou gevraagd werd waarom de taliban jou op zo’n jonge leeftijd zouden 

willen meenemen, zei je slechts dat je het niet weet en dat het in Afghanistan nergens veilig is (CGVS 1, 

p. 11). Op het einde van het eerste onderhoud haalde je advocaat aan dat uit een eerder gesprek met 

jou bleek dat er sprake was van bacha bazi praktijken in jouw regio en dat dit de reden zou zijn waarom 

de taliban jonge jongens uit jouw regio meenamen, iets wat je zelf niet eerder aangehaald had tijdens je 

onderhouden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het CGVS (CGVS 1, p. 14). Toen het CGVS je 

daarna vroeg of je weet wat er gebeurt met jongens die meegenomen worden door de taliban in jouw 

regio, zei je dat ze meegenomen worden voor gevechten, maar dat niemand weet wat er gebeurt met 

hen en of ze meegenomen worden voor bacha bazi (CGVS 1, p. 14, 15). Je moeder zou je verteld 

hebben dat zulke jongens voor bacha bazi meegenomen worden, zo verklaarde je op dat moment 

(CGVS 1, p. 15). Je kent echter geen jongens die op die manier meegenomen zijn en nooit 

teruggekeerd zijn, je hebt ook geen idee waarom de taliban precies jou wilden meenemen (CGVS 1, p. 

15). Tijdens je tweede onderhoud verklaarde je dan weer dat de taliban jonge mensen meenamen, 

zogezegd om te studeren, maar dat ze dan andere dingen deden met die jongens (CGVS notities van 
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het persoonlijk onderhoud d.d. 08/11/2019, hierna CGVS 2, p. 3). Uit informatie waarover het CGVS 

beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat bacha bazi, 

letterlijk vertaald “jongensspel”, een Afghaans gebruik is waarbij jongens verkleed als meisjes dansen 

om hun eigenaar te vermaken. In veel gevallen is er tevens sprake van seksueel misbruik. De eigenaars 

van deze jongens zijn machtige krijgsheren, lokale politiechefs of rijke zakenmannen. De slachtoffers 

van “bacha bazi” zijn doorgaans jongens tussen 11 en 16 jaar oud. Uit bovenvermelde verklaringen blijkt 

echter dat je op geen enkele wijze aannemelijk maakte dat de taliban, onder wiens regime bacha bazi 

overigens verboden was, jou wilden meenemen met de intentie jou te gebruiken voor bacha bazi. Dat je 

je verklaringen over de motieven waarom de taliban in jouw regio jongens meenamen herhaaldelijk 

aanpaste doorheen de persoonlijke onderhouden tast de geloofwaardigheid van je asielrelaas verder 

aan. 

De tweede reden waarom je niet wil terugkeren naar Afghanistan is je vrees gedood te worden omwille 

van je religie (CGVS 1, p. 11). UNHCR stelt in de “Eligibility Guidelines for assessing the international 

protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 dat de beschermingsnood 

van leden van religieuze minderheden in Afghanistan afhankelijk is van individuele omstandigheden. Je 

slaagde er echter niet in de door jou ingeroepen vrees concreet voor te stellen en te personaliseren. Je 

verklaarde in algemene bewoordingen dat de taliban zeggen dat ismaëlieten ongelovig zijn en dat ze 

moeten gedood worden, en dat er veel ismaëlieten gedood zijn omwille van hun religie (CGVS 1, p. 9, 

11). Jijzelf hebt echter nooit problemen gehad omwille van je religie (CGVS 1, p. 11). Hoewel je 

verklaarde dat ismaëlieten geslagen werden, ken jij geen enkele ismaëliet die geslagen is, zo zei je 

tijdens je eerste onderhoud (CGVS 1, p. 12). Tijdens je tweede onderhoud zei je dan weer dat je vader 

eens in elkaar geslagen is toen je klein was, maar meer herinner je je daar niet over, waardoor dit een 

vage verklaring en blote bewering blijft die bovendien niet op een actuele vrees in jouw hoofde wijst 

(CGVS 2, p. 11). Je hebt gehoord van je ouders dat ismaëlieten gedood worden omwille van hun religie 

maar je kent geen ismaëlieten uit je regio die gedood zijn, je ouders hebben je niet verteld over 

slachtoffers die zij kennen en je hebt er ook niet naar gevraagd (CGVS 1, p. 12). Er vielen veel 

slachtoffers bij aanvallen van ismaëlieten door de taliban, zo zei je, maar je herinnert je niet wie (CGVS 

2, p. 11). Hoewel je zei dat er slachtoffers vielen bij de buren en jou herhaaldelijk gevraagd werd wat je 

je daarvan herinnert, geraakte je niet verder dan vage, algemene verklaringen dat mensen geslagen en 

meegenomen werden door de taliban (CGVS 2, p. 11). Je slaagde er ook niet in om aan te geven 

waarom jij precies gedood zou worden omwille van je religie, je verklaarde enkel vaagweg dat iedereen 

in Afghanistan gevaar loopt en dat er mensen gedood worden omwille van verschillende redenen 

(CGVS 1, p. 12). Het CGVS merkt bovendien op dat uit jouw verklaringen blijkt dat je vrijuit jouw religie 

kon beleven in jouw regio. Je verklaarde immers dat jullie naar de jamatkhana, het ismaëlitische 

gebedshuis, in jouw dorp gingen om te bidden (CGVS 1, p. 5). Uit het geheel van bovenstaande 

opmerkingen blijkt dat je er allerminst in slaagde aan te tonen dat er voor jou persoonlijk een gegronde 

vrees op vervolging of een reëel risico op ernstige schade is omdat je het ismaëlitische geloof aanhangt. 

Door jouw loutere vage verwijzing naar de houding van de taliban ten opzichte van ismaëlieten slaagde 

je er allerminst in aan te tonen dat er voor jou persoonlijk een gegronde vrees op vervolging of een reëel 

risico op ernstige schade is enkel omdat je dit geloof aanhangt. 

Het CGVS merkt voorts op dat jij noch de vermeende poging van de taliban om jou mee te nemen 

waarbij je zus gedood werd, noch je vrees gedood te worden omwille van je religie aanhaalde bij je 

verzoek om internationale bescherming in Duitsland. Zo verklaarde je in Duitsland over de redenen voor 

je vertrek het volgende: “Meine jungere Schwester wurde von Unbekannten getötet. Zuerst hat man sie 

einen Monat entführt. Dann hat man sie getötet. Zuerst wurde sie über einen Monat entführt. Sie wurde 

auf dem Weg von der Schule nach Hause verschleppt. Daraufhin hat meine Familie entschieden, dass 

ich mein Heimatland verlassen soll und an einen sicheren Ort gehe. In Afghanistan ist es sehr unsicher. 

Wenn ich geblieben wäre, hätte man mich töten können oder ich hätte in den Krieg ziehen und für die 

Taliban arbeiten müsste. Wenn ich für die Taliban kämpfe, dann kann ich ums Leben kommen. Wenn 

ich die Mitarbeit ablehne, dann würde ich ebenfalls getötet werden. ” (Niederschrift, p. 3, vrije vertaling: 

Mijn jongere zus werd vermoord door onbekenden. Eerst werd ze een maand ontvoerd. Toen hebben ze 

haar gedood. Eerst werd ze een maand ontvoerd. Ze werd ontvoerd op de weg van school naar huis. 

Mijn familie besloot toen dat ik mijn vaderland moest verlaten en naar een veilige plek moest gaan. In 

Afghanistan is het heel onzeker. Als ik was gebleven, had ik kunnen worden gedood of zou ik oorlog 

moeten voeren hebben en voor de taliban moeten werken hebben. Als ik vecht voor de taliban, kan ik 

om het leven komen. Als ik weiger mee te werken, dan word ik ook gedood). In Duitsland verklaarde je 

dat je jongere zus gedood werd door onbekenden, ook de overval op jouw huis twee weken na de dood 

van je zus werd gepleegd door onbekenden, je weet niet of het taliban of andere bandieten waren: “Ich 

weiß nicht wer das war, ob das Taliban oder andere Banditen waren, jemand kam zu uns nach Hause. 

Sie drangen gewaltsam in das Haus ein und waren bewaffnet. (…) Sie nahmen unsere Wertsachen, 

Geld und all das, was sie interessierte mit und verschwanden wieder.” (Niederschrift, p. 4, vrije vertaling: 
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Ik weet niet wie dat was, of het nu de taliban waren of andere bandieten, er kwam iemand naar ons 

huis. Ze drongen met geweld het huis binnen en waren bewapend. (...) Ze namen onze waardevolle 

spullen, ons geld en alles wat hen interesseerde en verdwenen). Uit de notities van je persoonlijk 

onderhoud in Duitsland blijkt dat je geen enkele melding maakte van een incident waarbij de taliban 

naar je huis kwamen om jou mee te nemen en waarbij je oudere zus gedood werd. Je vertelde er ook 

niet dat je vreesde gedood te worden omwille van je ismaëlitische geloof, integendeel zelfs, je gaf er 

immers aan te denken dat jullie soennieten zijn: “Ich weiß nicht genau, ich glaube mein Vater ist Sunnit, 

ich glaube er betet auch so, auf jeden Fall nicht wie Shiiten.(…) Ich denke, wir haben nach sunnitischem 

Ritus gebetet. ” (Niederschrift, p. 2, vrije vertaling: Ik weet het niet zeker, ik denk dat mijn vader soenniet 

is, ik denk dat hij op die manier bidt, absoluut niet zoals sjiieten (...) Ik denk dat we volgens de 

soennitische rite hebben gebeden). Tijdens je eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS zei je dat je in 

Duitsland dezelfde verklaringen had afgelegd als in België (CGVS 1, p. 13). Na ontvangst van een kopie 

van je Duitse asieldossier werd je opgeroepen voor een tweede persoonlijk onderhoud en 

geconfronteerd met bovenvermelde en andere tegenstrijdigheden en omissies, o.a. over je woonplaats, 

scholing en het al dan niet samen reizen met je neef (CGVS 2, p. 5-9). Aanvankelijk weet je de 

verschillen aan vergissingen en foute vertalingen of ontkende je de verklaringen genoteerd in Duitsland, 

uiteindelijk zei je dat je in Duitsland dingen had verteld die niet juist waren op aanraden van andere 

mensen en zei je dat je in België de waarheid verteld hebt (CGVS 2, p. 8, 9). Dat je jong was en 

beïnvloed werd door andere personen verklaart echter niet afdoende waarom je in Duitsland een 

leugenachtig asielrelaas zou verteld hebben en waarom je dit aanvankelijk poogde te verhullen voor de 

Belgische asielinstanties. Bovendien is het frappant dat het asielrelaas dat je in België aanhaalde een 

amalgaam lijkt te zijn van je verklaringen in Duitsland over de dood van een zus, de overval op jullie huis 

en je algemene vrees voor de taliban. Dat de verklaringen die je in België aflegde nadat je in Duitsland 

een negatieve beslissing gekregen had waarachtig zouden zijn is dan ook weinig overtuigend. Deze 

tegenstrijdigheden tasten dan ook verder de geloofwaardigheid aan van het asielrelaas waarop je je 

terugkeervrees baseert. 

Wat betreft het incident waarbij je zus om het leven kwam dient verder opgemerkt te worden dat je 

ouders je tijdens een telefoongesprek na je vertrek informeerden dat het de taliban waren die gekomen 

waren die nacht (CGVS 1, p. 9). Vreemd genoeg herinner je je niet wanneer dit telefoongesprek plaats 

had of waar je toen was (CGVS 2, p. 3). Nochtans kan verwacht worden dat dit gesprek een diepe 

impact heeft gehad op jou, zo kwam je immers te weten dat de taliban achter de dood van je zus zaten 

en dat zij omwille van jou naar jullie huis waren gekomen. Dit doet verdere twijfels rijzen omtrent de 

geloofwaardigheid van je verklaringen. 

Je legde voorts geen enkel document neer ter ondersteuning van je verzoek om internationale 

bescherming, hoewel je nochtans nog contact gehad hebt met je familie in Afghanistan vanuit België. 

Bijgevolg maak je het niet aannemelijk dat je gegronde redenen hebt om te vrezen voor vervolging in 

vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat je bij 

een terugkeer naar jouw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van 

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

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, 

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers 

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

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist 

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

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse 

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt 

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De 

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk 

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin 

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke 

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld 

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot 

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat 

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

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

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 
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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 jouw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu 

de veiligheidssituatie in de provincie Baghlan te worden beoordeeld. 

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 83-87, beschikbaar op https:// 

www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org);EASO Country of Origin 

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 43-46, 

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

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

66 en 89-95, beschikbaar op 

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

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het 

Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie Baghlan behoort tot de noordoostelijke regio van 

Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig geweld 

niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is 

om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan ruw geschat 977.000 inwoners heeft en dat 

er in 2018 in de gehele provincie 261 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden 

131 incidenten gerelateerd aan de opstandelingen plaats. Aldus dient besloten te worden dat de 

provincie Baghlan in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in 

verhouding met het aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Taliban de laatste jaren 

meer actief zijn geworden in Baghlan. De veiligheidssituatie in Baghlan wordt grotendeels bepaald door 

de militaire operaties van de opstandelingen en de anti-terreuroperaties van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn voornamelijk 

doelgericht van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van gewapende confrontaties 

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. In de rapporteringsperiode was ook sprake 

van doelgericht geweld tegen electorale doelwitten in Pul-e Khumri. Hoewel het geweld in de provincie 

hoofdzakelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers 

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. Intern ontheemden in de provincie zoeken hun 

toevlucht voornamelijk binnen de provincie. 

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

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

voor burgers in de provincie Baghlan actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van 

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

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

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Baghlan in jouw hoofde dermate verhogen dat er 

moet aangenomen dat je bij een terugkeer naar de provincie Baghlan een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van jouw leven of persoon. 

In zoverre je aanvoert dat jij persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het 

willekeurig geweld in Baghlan en hierbij verwijst naar je ismaëlitische religie en het feit dat je een 

jeugdige jongen bent moet opgemerkt worden dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid 

die verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in 

de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat je ismaëliet en een 

jongen bent maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale 

bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de 

vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke 
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omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of 

uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen. 

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. Verzoekschrift  

 

2.1.1. Middelen 

 

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk 

geloofwaardig is. 

 

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de 

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden 

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen voor verder onderzoek. 

 

2.2. Beoordeling 

 

2.2.1. Bevoegdheid 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat hij inzake beslissingen van 

de commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle 

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek 

voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg 

uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 

96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de 

motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop. 

 

2.2.2. Vluchtelingenstatus 

 

2.2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van 

de bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder 

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van 

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden 

beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. 

 

2.2.2.2. Verzoeker voert aan dat hij wordt bedreigd door de taliban naar aanleiding van een incident 

alsook omwille van zijn geloofsovertuiging als Ismaëliet. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de 

vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) hij de door hem geschetste gedwongen rekruteringspoging door 

de taliban in concreto aannemelijk dient te maken; (ii) het niet aannemelijk is dat de voornamelijk uit 

soennitische Pashtoenen bestaande taliban een Ismaëliet van Hazara-origine als verzoeker gedwongen 

zouden rekruteren, hetgeen des te meer klemt gelet op (a) zijn eigen verklaring dat hij niet weet waarom 

de taliban met hem zouden willen samenwerken, (b) zijn zeer jonge leeftijd ten tijde van het incident met 

de taliban, (c) zijn gebrekkige kennis over rekrutering door de taliban in zijn regio van herkomst; (iii) hij 

er evenmin in slaagt in concreto aannemelijk te maken dat de taliban hem zouden willen meenemen in 

het kader van “bacha bazi”-praktijken; (iv) hij er ook niet in slaagt in concreto aannemelijk te maken dat 

hij omwille van zijn geloofsovertuiging als Ismaëliet door de taliban werd bedreigd, temeer daar uit zijn 

verklaringen blijkt dat hij zijn geloofsovertuiging vrijuit kon beleven in zijn regio van herkomst; (v) zijn 

verklaringen afgelegd in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland niet 

overeenstemmen met hetgeen hij in België uiteenzet; (vi) hij niet weet waar en wanneer hij het 

telefoongesprek voerde met zijn ouders waarbij hem werd verteld dat het de taliban waren die 
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langskwamen toen zijn zus werd gedood; en (vii) hij geen documenten voorlegt ter staving van zijn 

verzoek om internationale bescherming. 

 

2.2.2.3. Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde 

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het 

herhalen van en volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van commissaris-generaal, zonder evenwel 

op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen. 

 

2.2.2.4. Vooreerst dient vastgesteld dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat wel 

degelijk en afdoende rekening werd gehouden met verzoekers jeugdige leeftijd en dat hieruit kan niet 

worden afgeleid dat de commissaris-generaal onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van het 

verzoek om internationale bescherming. Aan verzoeker werd een voogd toegewezen, die hem van meet 

af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van de asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, in het bijzijn van een 

gespecialiseerde medewerker van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 

werd hij bijgestaan door zijn voogd en raadsman en zij kregen daarbij, zoals in alle stadia van de 

procedure, de mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te 

formuleren. Daarenboven wordt de Minister er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat 

verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 

20 november 1989 op hem van toepassing is. 

 

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat hij amper twaalf jaar oud was toen hij Afghanistan verliet, 

dat hij zijn ouders gehoorzaamde en dat hij zich geen vragen stelde, wat niet zou worden getolereerd. 

Hij stelt dat hij van veel zaken niet op de hoogte was. Verzoeker was inderdaad zeer jong bij het 

verlaten van zijn land van herkomst, doch van hem kan een afdoende, zij het eenvoudig coherent en 

geloofwaardig relaas worden verwacht. De Raad is immers van oordeel dat indien verzoeker 

daadwerkelijk gevaar loopt, hij op coherente en correcte wijze zal geïnstrueerd zijn door zijn ouders. Dit 

klemt des te meer nu verzoeker in Duitsland reeds een verzoek om internationale bescherming 

indiende, waarbij een weigeringsbeslissing werd genomen. Er kan dan ook worden aangenomen dat 

verzoeker reeds ervaring had inzake het doorlopen van een asielprocedure en dat hij bijgevolg op de 

hoogte is van de vereiste dat hij zijn vluchtmotieven op een gedetailleerde, coherente en doorleefde 

wijze uiteen dient te zetten teneinde aldus deze motieven aannemelijk te maken. Het loutere feit dat hij 

bij zijn vertrek uit Afghanistan twaalf jaar oud was en dat hij zogezegd deed wat zijn ouders hem 

oplegden zonder hierbij vragen te stellen, doet hieraan geen afbreuk. Overigens kan bezwaarlijk worden 

aangenomen dat verzoeker zich geen vragen stelde bij het feit dat zijn ouders hem op twaalfjarige 

leeftijd alleen naar Europa stuurden zonder dat hij de precieze reden(en) en omstandigheden van zijn 

vlucht kende.  

 

Gezien het voorgaande, kan verzoeker niet volstaan met een verwijzing naar zijn jeugdige leeftijd 

teneinde de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te plaatsen. 

 

2.2.2.5. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker de 

door hem geschetste gedwongen rekruteringspoging door de taliban in concreto aannemelijk dient te 

maken: 

 

“Met betrekking tot de vermeende rekruteringspoging door de taliban dient opgemerkt te worden dat je 

er niet in slaagde deze aannemelijk te maken. Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit de 

beschikbare informatie blijkt dat het loutere feit dat je een Afghaanse jongen bent op zich niet voldoende 

is om te besluiten dat je “tot de groep van jongens en mannen die het risico lopen gerekruteerd te 

worden door een gewapende antigouvernementele groepering (AGE’s) of door de Afghaanse Lokale 

Politie (ALP)” behoort. Om dit risico te kunnen evalueren dienen immers diverse elementen, zoals daar 

zijn jouw regio van herkomst, jouw familiale en tribale banden, jouw persoonlijke vriendschappen en 

sociale netwerken, etc. in ogenschouw genomen te worden. Een individuele beoordeling van jouw vraag 

naar internationale bescherming, waarbij je jouw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, 

blijft bijgevolg noodzakelijk. Dit wordt overigens bevestigd door UNHCR in de “UNHCR Eligibility 

guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 

augustus 2018. Hierin stelt UNHCR dat “In light of the foregoing, UNHCR considers that, depending on 

the specific circumstances of the case, men of fighting age and children living in areas under the 

effective control of AGEs, or in areas where pro-government forces, AGEs and/or armed groups 

affiliated to ISIS are engaged in a struggle for control, may be in need of international refugee protection 
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on the basis of a well-founded fear of persecution at the hands of State or non-State actors for reasons 

of their membership of a particular social group or other relevant Convention grounds, combined with a 

general inability of the State to provide protection from such persecution where the actors of persecution 

are AGEs”. Jouw verklaringen over de poging van de taliban om jou mee te nemen kunnen echter niet 

overtuigen, zoals blijkt uit onderstaande opmerkingen.” 

 

In zijn verzoekschrift komt verzoeker dienaangaande niet verder dan te verwijzen naar en citeren uit 

louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon (verzoekschrift, p. 8-9). Een 

verwijzing naar dergelijke algemene informatie volstaat op zich geenszins teneinde een gegronde vrees 

voor vervolging in zijn hoofde alsnog in concreto aannemelijk te maken. Uit deze informatie blijkt 

bovendien dat gedwongen rekrutering door de taliban een uitzonderlijk fenomeen is. Dit wordt bevestigd 

in de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie van EASO (zie map 'Landeninformatie' in 

het administratief dossier). De taliban maken zelden gebruik van gedwongen rekrutering omdat ze 

voldoende vrijwilligers hebben die zich bij hen willen aansluiten. Rekrutering door de taliban is 

doorgaans gebaseerd op lokale verankering. Er wordt beroep gedaan op familiale en clanloyaliteit, 

tribale banden, persoonlijke vriendschappen, sociale netwerken en gemeenschappelijke belangen. 

Individuele en gedwongen rekrutering zoals door verzoeker beschreven, komt slechts zelden voor. 

Doorgaans beschikken de taliban immers over voldoende vrijwilligers. Dat een dergelijke rekrutering zou 

plaatsvinden zonder enige tussenkomst van de lokale vertegenwoordigers is in de tribale Afghaanse 

samenleving dan ook veeleer ongeloofwaardig.  

 

2.2.2.6. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat (i) het niet 

aannemelijk is dat de voornamelijk uit soennitische Pashtoenen bestaande taliban een Ismaëliet van 

Hazara-origine als verzoeker gedwongen zouden rekruteren, hetgeen des te meer klemt gelet op (a) zijn 

eigen verklaring dat hij niet weet waarom de taliban met hem zouden willen samenwerken, (b) zijn zeer 

jonge leeftijd ten tijde van het incident met de taliban, (c) zijn gebrekkige kennis over rekrutering door de 

taliban in zijn regio van herkomst; en (ii) verzoeker er evenmin in slaagt in concreto aannemelijk te 

maken dat de taliban hem zouden willen meenemen in het kader van “bacha bazi”-praktijken: 

 

“Jij was aan het slapen toen de taliban naar je huis kwamen en je hebt niets gehoord van de discussie 

tussen de taliban en je vader, alles wat je weet over het incident vernam je later van je ouders, zo zei je 

(CGVS 1, p. 9, 10). Aanvankelijk verklaarde je dat je moeder zei dat de taliban jonge jongens 

meenamen om met hen te vechten (CGVS 1, p. 9). Het CGVS acht het echter niet aannemelijk dat de 

taliban jou, een ismaëlitische Hazara jongen die op dat moment 12 jaar oud was, zouden willen 

rekruteren als strijder. 

Vooreerst maakt het feit dat je van etnische afkomst Hazara bent en van religieuze overtuiging 

ismaëliet, wat een stroming binnen het sjiisme is, en dus ideologisch gezien van een andere strekking 

bent dan de traditionele soennitische en Pashtounse taliban, jouw rekrutering door de taliban onder 

dwang bijzonder onwaarschijnlijk. Het EASO Country of Origin Report “Afghanistan Recruitment by 

armed groups” van september 2016, waarvan een kopie toegevoegd is aan het administratieve dossier, 

wijdt aandacht aan het fenomeen van Hazara’s bij de taliban. Uit dit rapport blijkt dat hoewel 

samenwerking tussen Hazara gemeenschappen en de taliban bestaat, rekrutering van Hazara’s door de 

taliban niet wijdverspreid is. Er wordt verder vastgesteld dat samenwerking tussen Hazara’s en de 

taliban geïnspireerd is op opportunistische overwegingen vanuit de Hazara gemeenschap. Bovendien 

blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor gedwongen rekrutering van Hazara’s: “Osman did not see any 

hints of forced recruitment, as the outreach to the Taliban came from the community. When the Taliban 

members arrived, the community leaders sheltered them and gave them food. They became friends and 

at some point some said that they could fight with them. Osman does not see how or why the Taliban 

would forcibly recruit people from the Hazara ethnic group or Shia sect because they need to be able to 

trust them ”. Het is weinig aannemelijk dat de taliban Hazara’s en/of ismaëlieten onder dwang zouden 

rekruteren in jouw regio aangezien ze deze rekruten niet zouden kunnen vertrouwen. Jijzelf kon ook niet 

aangeven waarom de taliban met jou zouden willen samenwerken terwijl ze ismaëlieten als ongelovigen 

beschouwen (CGVS 1, p. 11). Jouw zeer jonge leeftijd op het moment van het vermeende incident 

maakt jouw gedwongen rekrutering bovendien nog minder aannemelijk. Uit informatie in bovenvermeld 

rapport blijkt dat hoewel de taliban een intern beleid hebben om geen kinderen te rekruteren, rekrutering 

van minderjarigen wel voorkomt. Echter blijkt uit deze informatie dat families hun minderjarige zonen 

voornamelijk doen aansluiten bij de taliban omwille van armoede of om gratis scholing te verzekeren. 

Kinderen worden over het algemeen niet onder schot door talibancommandanten uit hun huis gehaald. 

Bijgevolg is de door jou beschreven rekruteringspoging weinig aannemelijk. Bovendien dient opgemerkt 

te worden dat je geen enkele jongen kent die meegenomen is door de taliban, nochtans vertelde je 

moeder dat veel mensen van Kampirak werden meegenomen door hen (CGVS 1, p. 11). Je hebt ook 
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niet gevraagd aan je moeder wat er gebeurd is met je vrienden van het dorp (CGVS 1, p. 11). Je weet 

verder ook niets over de manier waarop de taliban in jouw regio gewoonlijk mensen rekruteren om voor 

hen te werken of te vechten (CGVS 1, p. 11). Hoewel rekening dient gehouden te worden met jouw 

jeugdige leeftijd, je was immers 12 jaar op het moment van de vermeende gebeurtenissen en je bent 

nog steeds minderjarig, kan jouw jonge leeftijd de weinig aannemelijke en beknopte beschrijving van 

jouw vluchtmotieven niet vergoelijken. 

Aanvankelijk zei je dat je ouders je enkel vertelden dat de taliban jonge jongens meenamen om met hen 

te vechten (CGVS 1, p. 9). Toen jou gevraagd werd waarom de taliban jou op zo’n jonge leeftijd zouden 

willen meenemen, zei je slechts dat je het niet weet en dat het in Afghanistan nergens veilig is (CGVS 1, 

p. 11). Op het einde van het eerste onderhoud haalde je advocaat aan dat uit een eerder gesprek met 

jou bleek dat er sprake was van bacha bazi praktijken in jouw regio en dat dit de reden zou zijn waarom 

de taliban jonge jongens uit jouw regio meenamen, iets wat je zelf niet eerder aangehaald had tijdens je 

onderhouden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het CGVS (CGVS 1, p. 14). Toen het CGVS je 

daarna vroeg of je weet wat er gebeurt met jongens die meegenomen worden door de taliban in jouw 

regio, zei je dat ze meegenomen worden voor gevechten, maar dat niemand weet wat er gebeurt met 

hen en of ze meegenomen worden voor bacha bazi (CGVS 1, p. 14, 15). Je moeder zou je verteld 

hebben dat zulke jongens voor bacha bazi meegenomen worden, zo verklaarde je op dat moment 

(CGVS 1, p. 15). Je kent echter geen jongens die op die manier meegenomen zijn en nooit 

teruggekeerd zijn, je hebt ook geen idee waarom de taliban precies jou wilden meenemen (CGVS 1, p. 

15). Tijdens je tweede onderhoud verklaarde je dan weer dat de taliban jonge mensen meenamen, 

zogezegd om te studeren, maar dat ze dan andere dingen deden met die jongens (CGVS notities van 

het persoonlijk onderhoud d.d. 08/11/2019, hierna CGVS 2, p. 3). Uit informatie waarover het CGVS 

beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat bacha bazi, 

letterlijk vertaald “jongensspel”, een Afghaans gebruik is waarbij jongens verkleed als meisjes dansen 

om hun eigenaar te vermaken. In veel gevallen is er tevens sprake van seksueel misbruik. De eigenaars 

van deze jongens zijn machtige krijgsheren, lokale politiechefs of rijke zakenmannen. De slachtoffers 

van “bacha bazi” zijn doorgaans jongens tussen 11 en 16 jaar oud. Uit bovenvermelde verklaringen blijkt 

echter dat je op geen enkele wijze aannemelijk maakte dat de taliban, onder wiens regime bacha bazi 

overigens verboden was, jou wilden meenemen met de intentie jou te gebruiken voor bacha bazi. Dat je 

je verklaringen over de motieven waarom de taliban in jouw regio jongens meenamen herhaaldelijk 

aanpaste doorheen de persoonlijke onderhouden tast de geloofwaardigheid van je asielrelaas verder 

aan.” 

 

In zijn verzoekschrift bevestigt verzoeker dat hij door de taliban werd geviseerd omdat zij hem wilden 

rekruteren. Hij laat echter nog steeds na in concreto uiteen te zetten waarom de taliban, die 

voornamelijk bestaan uit soennitische Pashtoenen, een Ismaëlitische Hazara als verzoeker zouden 

willen rekruteren. Het louter volharden in eerdere verklaringen werpt hierop immers geen ander licht. Uit 

de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat er geen 

aanwijzingen zijn voor gedwongen rekrutering van Hazara’s door de taliban. Waar verzoeker 

dienaangaande in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Het hoe en waarom zij als minderheidsgroep 

werden geviseerd door de taliban, was iets dat verzoeker toen niet wist.”, dient gewezen op het hoger 

gestelde waaruit blijkt dat wel degelijk redelijkerwijze van verzoeker kan worden verwacht dat hij zich 

terdege tracht te informeren over de precieze reden(en) en omstandigheden van de door hem 

voorgehouden gedwongen rekrutering door de taliban en dat hij in concreto kan duiden waarom zijn 

persoonlijke situatie afwijkt van hetgeen blijkens de beschikbare informatie de gangbare praktijk is bij 

rekrutering door de taliban. Bovendien blijkt uit voormelde informatie dat, hoewel ook minderjarigen 

worden gerekruteerd door de taliban, een gedwongen rekrutering van minderjarigen in het algemeen 

niet voorkomt, terwijl verzoeker in de door hem geschetste omstandigheden slechts ongeveer twaalf jaar 

oud was. Dit klemt des te meer daar verzoeker er niet in slaagt enig concreet voorbeeld te geven van 

een jongen die in zijn regio van herkomst werd meegenomen door de taliban, daar hij hiernaar niet heeft 

geïnformeerd en daar hij niet weet op welke wijze de taliban in zijn regio van herkomst gewoonlijk 

rekruteren. Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Er kan niet ontkend 

worden dat de taliban jongeren uit de regio meeneemt. Er kan niet ontkend worden dat er jongeren zich 

onder de talibanstrijders bevinden, er kan niet ontkend worden dat jongeren door de taliban worden 

vermoord, er kan niet ontkend worden dat de taliban meeneemt voor Bacha Bazi.”, komt hij niet verder 

dan het opnieuw verwijzen naar de algemene situatie, zonder in concreto te verduidelijken hoe de 

situatie was in zijn regio van herkomst en zonder aan de hand van doorleefde verklaringen aannemelijk 

te maken hoe hij deze situatie persoonlijk heeft beleefd. Evenmin maakt hij alsnog aannemelijk waarom 

zijn persoonlijke situatie zou afwijken van de blijkens de beschikbare informatie gangbare praktijk bij de 

rekrutering door de taliban. 
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Ook wat betreft de bewering dat hij door de taliban werd geviseerd in het kader van de “bacha bazi”-

praktijken, slaagt verzoeker er niet in zijn vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken. 

Vooreerst is er de vaststelling dat verzoeker deze vrees niet zelf aanhaalde, maar dat aanvankelijk 

enkel zijn advocaat op het einde van het eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen opwierp dat er in verzoekers regio van herkomst van dergelijke 

“bacha bazi”-praktijken sprake is en dat de taliban er jonge jongens voor meenemen. Verzoeker slaagde 

er evenwel niet in om in concreto aannemelijk te maken dat hij van deze praktijken het slachtoffer 

dreigde te worden. Hij kende immers geen andere jongens die hetzelfde lot zouden hebben ondergaan 

en kon niet zeggen waarom de taliban precies hem zouden hebben willen meenemen. Uit de 

dienaangaande beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt 

bovendien dat de “bacha bazi”-praktijken onder het regime van de taliban verboden waren, zodat het 

eens te meer onaannemelijk is dat de taliban verzoeker voor deze praktijken zouden willen meenemen. 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift opmerkt dat dit onderwerp zich in de taboesfeer bevindt en dat hij 

wegens een schaamtegevoel niet geneigd is hierover te praten, dient erop gewezen dat redelijkerwijze 

kan worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale 

bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en 

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust 

om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Daar waar kan worden aangenomen 

dat verzoeker wegens schaamte terughoudend zou zijn om hierover te praten, dient vastgesteld dat hij 

wel degelijk de hem gestelde vragen hierover beantwoordde en dat hij geen melding maakte van 

schaamte. Ook in zijn verzoekschrift verschaft verzoeker geen verdere, concrete informatie over de 

precieze reden(en) en omstandigheden voor de taliban om hem in het kader van “bacha bazi”-praktijken 

mee te nemen. Aldus slaagt verzoeker er niet in om alsnog in concreto aannemelijk te maken dat hij 

door de taliban dreigt te worden meegenomen in het kader van de “bacha bazi”-praktijken. De Raad 

merkt dienaangaande bovendien op dat uit de beschikbare informatie over deze praktijken in het 

administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') blijkt dat jongens tussen elf en zestien jaar van deze 

praktijken het slachtoffer zijn, zodat verzoeker, die heden reeds zeventien jaar oud is, ingeval van 

terugkeer naar Afghanistan bezwaarlijk nog binnen deze leeftijdscategorie zou vallen waardoor hij als 

zodanig geen actueel risico loopt om alsnog het slachtoffer te worden van deze praktijken. 

 

De Raad merkt bovendien op dat verzoeker in zijn verzoekschrift lijkt te suggereren dat het door hem 

aangehaalde incident met de taliban waarbij zijn zus werd gedood, kaderde binnen een aanval op zijn 

dorp waarbij verschillende huizen werden aangevallen: “Het dorp van verzoeker werd aangevallen door 

de Taliban. Verschillende huizen warden [sic] aangevallen, waaronder ook het huis van de familie van 

verzoeker. Tijdens deze inval werd de zus van verzoeker vermoord. Verzoeker is daarna vertrokken.” In 

zoverre verzoeker voorhoudt dat de inval van de taliban in zijn huis waarbij zijn zus werd gedood, 

kaderde in de algemene veiligheidssituatie in zijn dorp, dient vastgesteld dat dit niet te rijmen valt met 

zijn eerdere bewering dat de taliban zijn huis binnenvielen omdat zij verzoeker gedwongen zouden 

willen rekruteren of hem wensten mee te nemen in het kader van de “bachi baza”-praktijken. Hierdoor 

komt de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas een te meer op de helling te staan en maakt verzoeker 

niet aannemelijk dat hij persoonlijk door de taliban zou geviseerd worden.  

 

Waar verzoeker met betrekking tot de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motieven verwijst 

naar zijn jeugdige leeftijd, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd 

gesteld (zie supra) en waaruit blijkt dat verzoekers jeugdige leeftijd op zich niet kan worden beschouwd 

als een afdoende verschoning voor de voorgaande vaststellingen. 

 

2.2.2.7. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker er 

ook niet in slaagt in concreto aannemelijk te maken dat hij omwille van zijn geloofsovertuiging als 

Ismaëliet door de taliban werd bedreigd, temeer daar uit zijn verklaringen blijkt dat hij zijn 

geloofsovertuiging vrijuit kon beleven in zijn regio van herkomst: 

 

“De tweede reden waarom je niet wil terugkeren naar Afghanistan is je vrees gedood te worden omwille 

van je religie (CGVS 1, p. 11). UNHCR stelt in de “Eligibility Guidelines for assessing the international 

protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 dat de beschermingsnood 

van leden van religieuze minderheden in Afghanistan afhankelijk is van individuele omstandigheden. Je 

slaagde er echter niet in de door jou ingeroepen vrees concreet voor te stellen en te personaliseren. Je 

verklaarde in algemene bewoordingen dat de taliban zeggen dat ismaëlieten ongelovig zijn en dat ze 

moeten gedood worden, en dat er veel ismaëlieten gedood zijn omwille van hun religie (CGVS 1, p. 9, 

11). Jijzelf hebt echter nooit problemen gehad omwille van je religie (CGVS 1, p. 11). Hoewel je 

verklaarde dat ismaëlieten geslagen werden, ken jij geen enkele ismaëliet die geslagen is, zo zei je 
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tijdens je eerste onderhoud (CGVS 1, p. 12). Tijdens je tweede onderhoud zei je dan weer dat je vader 

eens in elkaar geslagen is toen je klein was, maar meer herinner je je daar niet over, waardoor dit een 

vage verklaring en blote bewering blijft die bovendien niet op een actuele vrees in jouw hoofde wijst 

(CGVS 2, p. 11). Je hebt gehoord van je ouders dat ismaëlieten gedood worden omwille van hun religie 

maar je kent geen ismaëlieten uit je regio die gedood zijn, je ouders hebben je niet verteld over 

slachtoffers die zij kennen en je hebt er ook niet naar gevraagd (CGVS 1, p. 12). Er vielen veel 

slachtoffers bij aanvallen van ismaëlieten door de taliban, zo zei je, maar je herinnert je niet wie (CGVS 

2, p. 11). Hoewel je zei dat er slachtoffers vielen bij de buren en jou herhaaldelijk gevraagd werd wat je 

je daarvan herinnert, geraakte je niet verder dan vage, algemene verklaringen dat mensen geslagen en 

meegenomen werden door de taliban (CGVS 2, p. 11). Je slaagde er ook niet in om aan te geven 

waarom jij precies gedood zou worden omwille van je religie, je verklaarde enkel vaagweg dat iedereen 

in Afghanistan gevaar loopt en dat er mensen gedood worden omwille van verschillende redenen 

(CGVS 1, p. 12). Het CGVS merkt bovendien op dat uit jouw verklaringen blijkt dat je vrijuit jouw religie 

kon beleven in jouw regio. Je verklaarde immers dat jullie naar de jamatkhana, het ismaëlitische 

gebedshuis, in jouw dorp gingen om te bidden (CGVS 1, p. 5). Uit het geheel van bovenstaande 

opmerkingen blijkt dat je er allerminst in slaagde aan te tonen dat er voor jou persoonlijk een gegronde 

vrees op vervolging of een reëel risico op ernstige schade is omdat je het ismaëlitische geloof aanhangt. 

Door jouw loutere vage verwijzing naar de houding van de taliban ten opzichte van ismaëlieten slaagde 

je er allerminst in aan te tonen dat er voor jou persoonlijk een gegronde vrees op vervolging of een reëel 

risico op ernstige schade is enkel omdat je dit geloof aanhangt.” 

 

In zijn verzoekschrift komt verzoeker dienaangaande niet verder dan opnieuw te verwijzen naar louter 

algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon (verzoekschrift, p. 9). Zoals in de 

hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motivering terecht wordt vastgesteld, volstaat een 

loutere verwijzing naar zijn Ismaëlitische geloofsovertuiging niet en dient verzoeker in concreto 

aannemelijk te maken dat hij omwille van zijn geloofsovertuiging wordt geviseerd. Hij komt 

dienaangaande echter niet verder dan in vage en algemene bewoordingen te verwijzen naar de houding 

van de taliban tegenover Ismaëlieten in het algemeen. Geenszins slaagt hij erin in concreto aannemelijk 

te maken dat hij persoonlijk door de taliban werd geviseerd omwille van zijn Ismaëlitische 

geloofsovertuiging. Als zodanig blijft de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motivering 

onverminderd overeind. 

 

2.2.2.8. Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers 

verklaringen afgelegd in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland niet 

overeenstemmen met hetgeen hij in België uiteenzet: 

 

“Het CGVS merkt voorts op dat jij noch de vermeende poging van de taliban om jou mee te nemen 

waarbij je zus gedood werd, noch je vrees gedood te worden omwille van je religie aanhaalde bij je 

verzoek om internationale bescherming in Duitsland. Zo verklaarde je in Duitsland over de redenen voor 

je vertrek het volgende: “Meine jungere Schwester wurde von Unbekannten getötet. Zuerst hat man sie 

einen Monat entführt. Dann hat man sie getötet. Zuerst wurde sie über einen Monat entführt. Sie wurde 

auf dem Weg von der Schule nach Hause verschleppt. Daraufhin hat meine Familie entschieden, dass 

ich mein Heimatland verlassen soll und an einen sicheren Ort gehe. In Afghanistan ist es sehr unsicher. 

Wenn ich geblieben wäre, hätte man mich töten können oder ich hätte in den Krieg ziehen und für die 

Taliban arbeiten müsste. Wenn ich für die Taliban kämpfe, dann kann ich ums Leben kommen. Wenn 

ich die Mitarbeit ablehne, dann würde ich ebenfalls getötet werden. ” (Niederschrift, p. 3, vrije vertaling: 

Mijn jongere zus werd vermoord door onbekenden. Eerst werd ze een maand ontvoerd. Toen hebben ze 

haar gedood. Eerst werd ze een maand ontvoerd. Ze werd ontvoerd op de weg van school naar huis. 

Mijn familie besloot toen dat ik mijn vaderland moest verlaten en naar een veilige plek moest gaan. In 

Afghanistan is het heel onzeker. Als ik was gebleven, had ik kunnen worden gedood of zou ik oorlog 

moeten voeren hebben en voor de taliban moeten werken hebben. Als ik vecht voor de taliban, kan ik 

om het leven komen. Als ik weiger mee te werken, dan word ik ook gedood). In Duitsland verklaarde je 

dat je jongere zus gedood werd door onbekenden, ook de overval op jouw huis twee weken na de dood 

van je zus werd gepleegd door onbekenden, je weet niet of het taliban of andere bandieten waren: “Ich 

weiß nicht wer das war, ob das Taliban oder andere Banditen waren, jemand kam zu uns nach Hause. 

Sie drangen gewaltsam in das Haus ein und waren bewaffnet. (…) Sie nahmen unsere Wertsachen, 

Geld und all das, was sie interessierte mit und verschwanden wieder.” (Niederschrift, p. 4, vrije vertaling: 

Ik weet niet wie dat was, of het nu de taliban waren of andere bandieten, er kwam iemand naar ons 

huis. Ze drongen met geweld het huis binnen en waren bewapend. (...) Ze namen onze waardevolle 

spullen, ons geld en alles wat hen interesseerde en verdwenen). Uit de notities van je persoonlijk 

onderhoud in Duitsland blijkt dat je geen enkele melding maakte van een incident waarbij de taliban 
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naar je huis kwamen om jou mee te nemen en waarbij je oudere zus gedood werd. Je vertelde er ook 

niet dat je vreesde gedood te worden omwille van je ismaëlitische geloof, integendeel zelfs, je gaf er 

immers aan te denken dat jullie soennieten zijn: “Ich weiß nicht genau, ich glaube mein Vater ist Sunnit, 

ich glaube er betet auch so, auf jeden Fall nicht wie Shiiten.(…) Ich denke, wir haben nach sunnitischem 

Ritus gebetet. ” (Niederschrift, p. 2, vrije vertaling: Ik weet het niet zeker, ik denk dat mijn vader soenniet 

is, ik denk dat hij op die manier bidt, absoluut niet zoals sjiieten (...) Ik denk dat we volgens de 

soennitische rite hebben gebeden). Tijdens je eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS zei je dat je in 

Duitsland dezelfde verklaringen had afgelegd als in België (CGVS 1, p. 13). Na ontvangst van een kopie 

van je Duitse asieldossier werd je opgeroepen voor een tweede persoonlijk onderhoud en 

geconfronteerd met bovenvermelde en andere tegenstrijdigheden en omissies, o.a. over je woonplaats, 

scholing en het al dan niet samen reizen met je neef (CGVS 2, p. 5-9). Aanvankelijk weet je de 

verschillen aan vergissingen en foute vertalingen of ontkende je de verklaringen genoteerd in Duitsland, 

uiteindelijk zei je dat je in Duitsland dingen had verteld die niet juist waren op aanraden van andere 

mensen en zei je dat je in België de waarheid verteld hebt (CGVS 2, p. 8, 9). Dat je jong was en 

beïnvloed werd door andere personen verklaart echter niet afdoende waarom je in Duitsland een 

leugenachtig asielrelaas zou verteld hebben en waarom je dit aanvankelijk poogde te verhullen voor de 

Belgische asielinstanties. Bovendien is het frappant dat het asielrelaas dat je in België aanhaalde een 

amalgaam lijkt te zijn van je verklaringen in Duitsland over de dood van een zus, de overval op jullie huis 

en je algemene vrees voor de taliban. Dat de verklaringen die je in België aflegde nadat je in Duitsland 

een negatieve beslissing gekregen had waarachtig zouden zijn is dan ook weinig overtuigend. Deze 

tegenstrijdigheden tasten dan ook verder de geloofwaardigheid aan van het asielrelaas waarop je je 

terugkeervrees baseert.” 

 

Uit deze motieven blijkt dat verzoekers verklaringen in Duitsland onverzoenbaar zijn met hetgeen hij in 

België uiteenzet. In Duitsland verklaarde verzoeker onder meer dat zijn zus door onbekenden werd 

meegenomen op weg van school naar huis, dat zij een maand werd ontvoerd en daarna werd gedood, 

dat de aanval op zijn huis twee weken na de ontvoering van zijn zus plaatsvond en dat hij niet wist of de 

onbekenden al dan niet taliban waren. Eveneens verklaarde verzoeker in Duitsland dat hij geen 

problemen kende omwille van zijn Ismaëlitische geloofsovertuiging en dat hij dacht dat hij en zijn familie 

soennieten waren. Tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen in België verklaarde verzoeker dat zijn verklaringen in België dezelfde 

zijn als in Duitsland. Wanneer verzoeker tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud wordt geconfronteerd 

met de tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen in Duitsland en deze in België, weet hij deze 

tegenstrijdigheden aanvankelijk aan vergissingen en vertaalfouten of ontkende hij zijn verklaringen in 

Duitsland, terwijl hij later stelde dat hij op aanraden van anderen in Duitsland een ander vluchtrelaas 

vertelde en dat hij dit voor de Belgische asielinstanties poogde te verhullen. Waar kan worden 

aangenomen dat verzoeker omwille van zijn jeugdige leeftijd gemakkelijk beïnvloedbaar is, dient er 

evenwel tevens op gewezen dat verzoeker in Duitsland reeds een asielprocedure doorliep en er een 

weigeringsbeslissing bekwam. Er kan dan ook worden aangenomen dat verzoeker reeds wist dat hij 

steeds de waarheid dient te vertellen, temeer daar hij er van bij de aanvang van zijn asielprocedure in 

België uitdrukkelijk op werd gewezen. Verzoekers jeugdige leeftijd vormt dan ook allerminst een 

verschoning voor de tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen in Duitsland en deze in België. Waar 

verzoeker in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Het zal de rechtbank niet ontgaan dat verzoeker 

verklaringen aflegde die zo ongeloofwaardig waren, dat het te betreuren valt dat de Duitse 

asielinstanties daar niet zijn tussengekomen. Verzoeker wijst erop dat hij Hazara is. Hazara zijn quasi 

per definitie geen soenniet. Bovendien worden de soennieten in zijn regio niet geviseerd door de 

Taliban, de Taliban richten hun pijlen vooral op de ismaëlieten.”, dient erop gewezen dat verzoeker zelf 

verantwoordelijk is voor de verklaringen die hij aflegt. Het komt niet aan de Duitse of Belgische 

asielinstanties toe om verzoeker te verhinderen ongeloofwaardige verklaringen af te leggen over zijn 

geloofsovertuiging. Waar verzoeker verder in zijn verzoekschrift nog stelt als volgt; “Verzoeker wenst 

zijn verklaringen nogmaals duidelijk te stellen: […]”, dient erop gewezen dat het louter bevestigen van 

(een deel van) zijn in België afgelegde verklaringen geenszins volstaat teneinde de tegenstrijdigheden 

tussen zijn opeenvolgende verklaringen in Duitsland en in België ongedaan te maken. 

 

Gezien het voorgaande, kan verzoeker allerminst worden bijgetreden waar hij in zijn verzoekschrift stelt 

als volgt: 

“Verzoeker wijst erop dat hij alles heeft verteld wat hij wist. Meer kan hij niet vertellen. Verzoeker wijst 

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

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

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

zijn. Verzoeker wijst er tevens op dat in zoverre er sprake is van incoherenties, quod non, deze 
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incoherenties geenszins de kern van zijn asielrelaas raken. Zij verhinderen helemaal niet om aan dit 

relaas geloof te hechten.” 

De tegenstrijdigheden tussen verzoekers opeenvolgende verklaringen in respectievelijk Duitsland en 

België betreffen wel degelijk kernelementen van zijn vluchtrelaas en doen, in samenlezing met de 

overige motieven in de bestreden beslissing, wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit 

relaas. 

 

2.2.2.9. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker niet 

weet waar en wanneer hij het telefoongesprek voerde met zijn ouders waarbij hem werd verteld dat het 

de taliban waren die langskwamen toen zijn zus werd gedood: 

 

“Wat betreft het incident waarbij je zus om het leven kwam dient verder opgemerkt te worden dat je 

ouders je tijdens een telefoongesprek na je vertrek informeerden dat het de taliban waren die gekomen 

waren die nacht (CGVS 1, p. 9). Vreemd genoeg herinner je je niet wanneer dit telefoongesprek plaats 

had of waar je toen was (CGVS 2, p. 3). Nochtans kan verwacht worden dat dit gesprek een diepe 

impact heeft gehad op jou, zo kwam je immers te weten dat de taliban achter de dood van je zus zaten 

en dat zij omwille van jou naar jullie huis waren gekomen. Dit doet verdere twijfels rijzen omtrent de 

geloofwaardigheid van je verklaringen.” 

 

Dienaangaande voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Aldus 

blijft deze motivering onverminderd overeind. 

 

2.2.2.10. Ook merkt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker geen 

enkel document ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming voorlegt. 

 

2.2.2.11. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Het UNHCR rapport van 2013 stelt 

duidelijk dat jonge Afghaanse mannen die duidelijk verwesterd zijn, een risico profiel vormen bij 

terugkeer.” (eigen onderlijning), dient vastgesteld dat verzoeker slechts verwijst naar louter algemene 

informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon en dat hij geen enkel concreet element aanbrengt 

waaruit blijkt dat hij dermate zou zijn verwesterd dat hij ingeval van terugkeer naar zijn land van 

herkomst nood zou hebben aan internationale bescherming. Dit klemt des te meer daar verzoeker van 

deze vrees nooit eerder melding maakte. Het post factum opwerpen van de blote bewering dat 

verzoeker verwesterd zou zijn, is allerminst ernstig. 

 

2.2.2.12. Waar verzoeker verder in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “In elk geval kan, tegenover het 

risico op het verlies van een menswaardig bestaan bij het niet toekennen van een verblijfsstatuut, huidig 

bestaan van verzoeker gespiegeld worden. Momenteel heeft verzoeker op zelfstandige wijze een stabiel 

bestaan uitgebouwd en draagt hij positief draagt aan onze samenleving.”, dient te worden opgemerkt 

dat zijn mate van integratie in België niet relevant is voor de beoordeling van het verzoek om 

internationale bescherming en dat de commissaris-generaal noch de Raad in deze de bevoegdheid 

heeft om een verblijfsrecht toe te kennen op basis van humanitaire gronden. Er bestaat geen bepaling 

die toelaat om louter op basis van humanitaire overwegingen de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen aan verzoeker. 

 

2.2.2.15. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat een terugkeer naar Afghanistan “een zodanige 

psychologische ontreddering [zal] teweegbrengen bij hem”, dient vastgesteld dat hij nalaat enig 

medisch/psychiatrisch/psychologisch attest bij te brengen waaruit zou kunnen blijken dat er in zijn 

hoofde sprake is van psychologische problemen ingeval van terugkeer naar zijn land van herkomst. 

Evenmin maakte verzoeker hiervan voordien enige melding. Het voor het eerst post factum opwerpen 

van dit element in onderhavig verzoekschrift zonder hiervan enig attest voor te leggen is allerminst 

ernstig. 

 

2.2.2.14. Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er geenszins in de motieven in de 

bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn 

pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet. 
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2.2.2.15. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een 

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus 

 

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens beroept 

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad 

meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat 

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van 

het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich 

geen verwijderingsmaatregel in.  

 

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat 

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het 

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet motiveert de commissaris-generaal in 

de bestreden beslissing terecht als volgt: 

 

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

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

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

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

wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, 

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers 

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

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist 

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

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse 

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt 

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De 

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk 

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin 

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke 

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld 

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot 

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat 

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

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

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen. 

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

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

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

de veiligheidssituatie in de provincie Baghlan te worden beoordeeld. 

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 83-87, beschikbaar op https:// 

www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org);EASO Country of Origin 

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 43-46, 

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

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

66 en 89-95, beschikbaar op 

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

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het 

Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie Baghlan behoort tot de noordoostelijke regio van 
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Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig geweld 

niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is 

om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Baghlan ruw geschat 977.000 inwoners heeft en dat 

er in 2018 in de gehele provincie 261 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden 

131 incidenten gerelateerd aan de opstandelingen plaats. Aldus dient besloten te worden dat de 

provincie Baghlan in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in 

verhouding met het aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Taliban de laatste jaren 

meer actief zijn geworden in Baghlan. De veiligheidssituatie in Baghlan wordt grotendeels bepaald door 

de militaire operaties van de opstandelingen en de anti-terreuroperaties van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn voornamelijk 

doelgericht van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van gewapende confrontaties 

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. In de rapporteringsperiode was ook sprake 

van doelgericht geweld tegen electorale doelwitten in Pul-e Khumri. Hoewel het geweld in de provincie 

hoofdzakelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers 

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. Intern ontheemden in de provincie zoeken hun 

toevlucht voornamelijk binnen de provincie. 

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

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

voor burgers in de provincie Baghlan actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van 

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

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

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Baghlan in jouw hoofde dermate verhogen dat er 

moet aangenomen dat je bij een terugkeer naar de provincie Baghlan een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van jouw leven of persoon. 

In zoverre je aanvoert dat jij persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het 

willekeurig geweld in Baghlan en hierbij verwijst naar je ismaëlitische religie en het feit dat je een 

jeugdige jongen bent moet opgemerkt worden dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid 

die verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in 

de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat je ismaëliet en een 

jongen bent maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale 

bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de 

vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke 

omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of 

uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.” 

 

De Raad stelt vast dat de door verzoeker geciteerde informatie (verzoekschrift, p. 12-13) in dezelfde lijn 

ligt als de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie (zie weblinks opgenomen in de 

bestreden beslissing). Er blijkt met name dat er sprake is van voornamelijk doelgericht geweld tegen 

“high profile”-doelwitten. Waar verzoeker erop wijst dat de taliban aanwezig zijn in de districten Dahana-

e-Ghori en Doshi, dient erop gewezen dat deze aanwezigheid op zich niet aantoont dat een burger 

ingeval van terugkeer naar deze districten louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op 

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

verzoekschrift stelt als volgt: “De argumentatie van verwerende partij dat vele mensen opvang vinden in 

Baghlan en er zelfs ondersteuning kunnen vinden van internationale hulporganisaties kan niet gevolgd 

worden: […]”, dient vastgesteld dat nergens in de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat de provincie Baghlan een toevluchtsoord zou zijn. Er wordt echter wel 

terecht vastgesteld dat intern ontheemden uit de provincie Baghlan voornamelijk binnen hun eigen 

provincie hun toevlucht zoeken. De door verzoeker geciteerde informatie (verzoekschrift, p. 14-15) 

dateert bovendien van 2016 en kan dan ook bezwaarlijk nog als actueel worden beschouwd. Voor het 

overige voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer tegen de hiervoor uit de bestreden 

beslissing geciteerde motieven. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent 

en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig augustus tweeduizend 

twintig door: 

 

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  M.-C. GOETHALS 


