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 nr. 254 235 van 10 mei 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

 

Wettelijk vertegenwoordigd door zijn voogd: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 28 januari 2021 

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

staatlozen van 24 december 2020. 

 

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 8 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat  

C. VAN CUTSEM en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

Volgens uw verklaringen heeft u de Afghaanse nationaliteit, bent u een Pasjtoense soenniet en bent u 

afkomstig van het dorp Soloki in het district Mirzaka (ook gekend als Sayed Karam) in de provincie 

Paktia.  
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De taliban van uw regio dwongen alle kinderen om naar de madrassa te gaan om de Koran te leren. Ze 

dwongen de jongeren waaronder u verder om wapens en water naar de hoger gelegen berggebieden te 

sjouwen. U en enkele andere jongeren werden ongeveer eenmaal per week geïnstrueerd over het 

gebruik van vuurwapens. Nadat u twee dagen lang niet naar de madrassa was gegaan wegens ziekte, 

spraken de taliban u aan in de moskee, nadat zij u ook al een brief hadden gestuurd. Ze bedreigden u 

en zeiden dat u gedood zou worden indien u nogmaals afwezig zou zijn. Uw vader stuurde u dezelfde 

nacht naar een smokkelaar die met u het land verliet.  

 

U verliet Afghanistan de derde, vierde of vijfde maand van 1397 Afghaanse kalender (mei-augustus 

2018) en reisde via onder andere Pakistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië en Hongarije naar België 

waar u aankwam op 6 juni 2019. Uw achterneef (…) (O.V. X) is ook afkomstig van Suluki, ging naar 

dezelfde madrassa als u en verliet Afghanistan ongeveer één of twee maanden na u. U diende in België 

samen met (…) op 7 juni 2019 een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Na uw vertrek uit Afghanistan bedreigden de taliban uw familie nog ongeveer acht keer omdat ze op 

zoek zijn naar u. De taliban stuurden de imam van het dorp ook brieven waarin staat dat ze u zullen 

doden als ze u ooit vinden. Na uw vertrek uit het dorp dwongen de taliban uw jongere broer Osman om 

wapens naar boven te dragen voor hen.  

 

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u een kopie neer van de taskara van 

uw vader.  

 

B. Motivering  

 

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

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

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

 

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

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

uw verplichtingen.  

 

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient 

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut 

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

 

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van 

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een 

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na 

een grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een 

Afghaanse verzoeker een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (CGVS) in principe de vluchtelingenstatus toekennen.  

 

Uw verklaringen zijn echter te vaag, onwaarschijnlijk en tegenstrijdig om aannemelijk te maken dat u 

gedwongen gerekruteerd werd door de taliban en hierdoor niet zou kunnen terugkeren naar 

Afghanistan.  
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Vooreerst waren uw verklaringen over de madrassa, die in uw persoonlijk vervolgingsrelaas een 

sleutelrol speelt, sterk tegenstrijdig aan deze van uw achterneef die nochtans van hetzelfde dorp 

afkomstig is en naar dezelfde madrassa ging (zie mail advocaat). U deelde uw dag als volgt in: nadat u 

het ochtendgebed deed, ging u naar de madrassa waar u tot 10 uur bleef, om vervolgens naar de 

velden te gaan die u samen met uw vader bewerkte (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 

07/10/2020, p. 7). De jongere kinderen gingen volgens u in de namiddag naar de madrassa (CGVS, p. 

21). In het schrijven van uw advocaat na het persoonlijk onderhoud bevestigde u dat u in de voormiddag 

naar de madrassa ging terwijl de jongens met een lager niveau zoals uw achterneef (...) in de namiddag 

naar de madrassa gingen (zie mail advocaat). (...) beweerde echter dat hij van 7 uur tot 10 uur in de 

ochtend koranlessen volgde in de madrassa (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...) d.d. 19/11/2020, 

p. 18) en dat de meer geavanceerde groep – de uwe dus – na hem les kreeg in de madrassa (CGVS 

(...), p. 19). Dit is geen detail maar net een kernelement in uw beweerde dagindeling en een cruciaal 

punt in uw relaas daar de taliban de kinderen dwong om naar die madrassa te gaan in plaats van naar 

school (CGVS, p. 7) en daar les kwamen geven en keken of iedereen hun regels respecteerde (CGVS, 

p. 9). Ook uw enige bedreiging in persoon vond plaats bij het verlaten van deze madrassa (CGVS, 

p. 11). Dat uw verklaringen over het moment waarop jullie naar deze madrassa gingen niet 

overeenstemmen met deze van uw achterneef, doet dan ook sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid 

van uw problemen. De rechtzetting van (...) als bemerking op de notities van het persoonlijk onderhoud 

dat hij toch in de namiddag naar de madrassa ging (zie mail 8 december 2020) is louter een post factum 

verklaring die geenszins de duidelijk vastgestelde tegenstrijdigheid uitklaart. Zijn beschrijvingen over 

wanneer hij naar de madrassa ging, waren namelijk bijzonder precies en meervoudig (CGVS (...), p. 18-

19). De verwijzing naar een mogelijk misverstand omwille van een zomer- of winteruur is dan ook niet 

ernstig.  

 

Verder moet er opgemerkt worden dat uw verklaringen over de taliban van uw regio en hun rekrutering 

van jongeren, waaronder u, bijzonder vaag waren. U vermeldde drie (volgens u de enige) grote 

talibancommandanten in uw regio (CGVS, p. 9) maar wist vervolgens bijzonder weinig te vertellen over 

deze personen. Door het CGVS uitgenodigd om eender wat te vertellen over commandant Todjadin 

kwam u niet verder dan de boodschap dat hij “niet altijd kwam maar telkens er een bijeenkomst was 

kwam hij soms” (CGVS, p. 9). U wist zelfs niet waar deze commandant ergens leefde (CGVS, p. 9). Ook 

over Mullah Lal en Sher Khan wist u niet te vertellen waar deze belangrijke commandanten verbleven 

(CGVS, p. 9). Gevraagd naar de districten vanwaar ze komen en tot welke stammen deze 

commandanten behoren, moest u telkens het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 10). Gelet op uw 

jeugdige leeftijd wordt niet verwacht dat u alles zou weten over de plaatselijke talibancommandanten 

maar gezien uw persoonlijke problemen met hen de oorzaak zouden zijn van uw vertrek uit het land 

waar u opgroeide, mag zeker verwacht worden dat u van deze zeer eenvoudige basiselementen op de 

hoogte zou zijn of op zijn minst enige informatie zou weten aan te brengen. Uw oppervlakkige kennis 

over de belangrijke talibancommandanten in uw regio zet de geloofwaardigheid van uw vrees voor de 

taliban dan ook reeds op losse schroeven. Nog frappanter is de vaststelling dat u niet eens de naam kon 

geven van een spilfiguur van de taliban in uw dorp, namelijk de man die alle jongeren van het dorp 

kende en die drie of vier keer per week naar het dorp kwam (CGVS, p. 12). U kon evenmin de talib 

benoemen die u leerde hoe u met wapens diende om te gaan, hoewel u wekelijks dergelijke training 

kreeg (CGVS, p. 22). Ook over de identiteit van de taliban die na uw vertrek uw vader op het veld 

benaderden met bedreigingen had u geen idee (CGVS, p. 11-12). Deze bijzonder vage verklaringen 

over de belangrijke plaatselijke taliban en meer specifiek over de talibanleden die u en uw familie 

bedreigden, doen sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid dat u met hen enige problemen ondervond. U 

onderhoudt nochtans nog steeds telefonisch contact met uw vader (CGVS, p. 13) en hoewel het CGVS 

begrijpt dat u over persoonlijke en familiale zaken praat met uw vader, mag zeker ook verwacht worden 

dat de problemen van u en uw familie met de taliban hier een deel van uitmaken. Zo vertelde uw vader 

wel dat uw broer Osman sinds uw vertrek slecht behandeld wordt door de taliban (CGVS, p. 23) en 

beschrijft hij de algemene situatie met de taliban in uw regio wel. Dat hierbij nooit aan bod zou komen 

met welke talibancommandanten jullie nu precies problemen hebben en u nooit meer informatie zou 

vragen over de identiteit van deze figuren, is niet ernstig. Van een verzoeker om internationale 

bescherming wordt namelijk redelijkerwijs verwacht dat hij zich zo volledig mogelijk informeert over die 

elementen die rechtstreeks in verband staan met de kern van zijn vrees. In die context is het ook zeer 

vreemd dat u geen idee had wat er gebeurde met uw klasgenoten met wie u samen wapentraining 

kreeg (CGVS, p. 22). Opnieuw mag verwacht worden dat u zich hierover zou informeren bij uw familie 

aangezien deze klasgenoten en mededorpelingen zich in een gelijkaardige situatie bevonden als u. Hun 

situatie zou dan ook kunnen dienen als leidraad voor uw familieleden in Paktia of voor u om uw eigen 

veiligheidsrisico in te schatten.  
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U verklaarde verder dat de taliban alle jongeren van het dorp vroegen om hen te assisteren en dat ze bij 

weigering de jongeren meenamen naar de bergen en doodden (CGVS, p. 15). Gevraagd naar een 

voorbeeld hiervan greep u echter naar een niet-dorpeling over wie u niet weet of hij nog in leven is dan 

wel gedood werd (CGVS, p. 15), maar die verdween twee of twee en een half jaar voor uw vertrek 

(CGVS, p. 20). Dat u naar dit niet-recente voorbeeld van buiten uw dorp greep, zonder te weten wat er 

met hem gebeurde, roept reeds ernstige vragen op omtrent de correctheid van uw bewering dat de 

taliban alle jongeren in uw dorp tot medewerking dwongen. U beweerde verder dat de taliban direct je 

familie doden vanaf het moment je zelfs om een dag uitstel vraagt (CGVS, p. 20) en dat ze heel je 

familie uitmoorden als je ook maar ergens om hulp vraagt (CGVS, p. 20). Toch stelde u direct hierna dat 

dit nooit gebeurde omdat niemand ooit iets zei (CGVS, p. 21). Deze werkwijze van de taliban acht 

het CGVS bovendien bijzonder weinig plausibel. Dat u als 14-jarige ondanks een serieuze ziekte 

(CGVS, p. 11) geen twee dagen rust zou krijgen van de taliban is zeer moeilijk in overeenstemming te 

brengen met hun poging om de plaatselijke bevolking voor zich te winnen. Dat de taliban daarentegen 

direct overgingen tot doodsbedreigingen omdat u twee dagen ziek was, terwijl u hen in het verleden 

hielp en zij u wekelijkse wapentraining gaven, komt dan ook zeer weinig waarschijnlijk over.  

 

Even onwaarschijnlijk was uw bewering dat de taliban na uw vertrek nog een achttal keren uw familie 

persoonlijk bedreigden (CGVS, p. 11) en nog verschillende malen dreigbrieven achterlieten bij de imam 

van de moskee (CGVS, p. 23). Dergelijke uitvoerige inspanningen van de taliban over een langere 

periode kunnen verwacht worden wanneer het om een belangrijk doelwit gaat maar niet om een 14-

jarige jongen die louter twee dagen niet kwam opdagen wegens ziekte.  

 

U legde overigens geen enkel (begin van) bewijs neer van de dreigbrieven van de taliban. U zou 

nochtans uit Afghanistan vertrokken zijn met een brief van de taliban die u reeds ontving voor uw 

vertrek, maar de Bulgaarse politie verbrandde dit document (CGVS, p. 2). Los van deze blote bewering 

die opnieuw alle plausibiliteit mist, moet opgemerkt worden dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

(DVZ) niets zei over deze brief van de taliban. Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een 

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan redelijkerwijze van u 

verwacht worden dat u alle wezenlijke elementen uit uw asielrelaas vermeldt. Bovendien werden uw 

verklaringen op de DVZ aan u voorgelezen in het Pasjtoe en heeft u deze voor akkoord ondertekend 

zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen, zodat u zich 

uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan. U achtte deze brief nochtans 

belangrijk genoeg om bij vertrek uit Afghanistan mee te nemen als enige document behalve uw taskara 

(CGVS, p. 2). Deze brief zou afgegeven zijn vóór uw ziekte (CGVS, p. 23) hetgeen de brief de eerste 

indicatie zou maken van een probleem met de taliban waardoor het geenszins om een niet 

vermeldenswaardig detail gaat. Het bestaan van deze brief wordt nog verder ondermijnd door de 

vaststelling dat u in de verklaringen die u doorstuurde na het onderhoud bij het CGVS wel melding 

maakte van het verbranden van uw taskara maar deze brief van de taliban andermaal geheel onvermeld 

liet (zie mail advocaat).  

 

Uit voorgaande vaststellingen moet geconcludeerd worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u 

of uw familie enige problemen ondervond met de taliban omdat zij u wensten te rekruteren. Aldus is er in 

uw geval bij terugkeer naar Afghanistan geen sprake van een gegronde vrees voor vervolging zoals 

bepaald in de Vluchtelingenconventie noch van een risico 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 
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(beschikbaar op 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.  

 

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt 

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het 

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

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te 

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, 

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en 

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 
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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, § 

39). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.  

 

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Paktia te worden beoordeeld.  

 

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

: Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-54 en 258-266, beschikbaar op 

https:// www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200

928.pdf en https://www.cgvs.be/nl), 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. Paktia ligt in het oosten van 

Afghanistan, aan de grens tussen Afghanistan en Pakistan.  

 

Paktia wordt omschreven als een provincie waar sterke tribale connecties en de cohesie tussen 

lokale gemeenschappen het ontstaan van warlordisme belemmert, maar ook de invloed van de staat 

beperkt. De provincie is een bolwerk van de taliban, maar ook het Haqqani-netwerk is er prominent 

aanwezig. Er wordt ook melding gemaakt van de aanwezigheid van TTP. Paktia is voorts één van de 

provincies waar sterke banden waargenomen worden tussen de taliban en georganiseerde criminele 

groepen die betrokken zijn bij drugshandel en afpersing.  

 

Uit dezelfde informatie blijkt dat de provincie Paktia ruw geschat 612.000 inwoners heeft en dat er in 

2019 in de gehele provincie 218 burgerslachtoffers vielen, een daling van 49% in vergelijking met 2018. 

Tijdens de eerste helft van 2020 werden er tussen 102 en 150 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens 

ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 2020 651 veiligheidsincidenten gemeld.  

 

Verder blijkt dat het geweld hoofdzakelijk geconcentreerd is in twee districten, met name Gardez en 

Zurmat, alwaar bijna de helft van de incidenten plaatsvinden. Het merendeel van de gewelddaden die er 

in de provincie Pakitia plaatsvinden is voorts doelgericht van aard. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de 

vorm aan van gewapende confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. De 

meerderheid van die confrontaties waren aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Anderzijds vonden er ook militaire operaties van het Afghaanse leger, in 

samenwerking met de coalitietroepen en pro-regeringsmilitiegroepen, plaats. Bijna een derde van de 

gerapporteerde veiligheidsincidenten betreffen ‘explosions/remote violence’. Deze omvatten het gebruik 

van explosieven op afstand/landmijnen/IED door AGE’s en lucht-/droneaanvallen. Tot slot blijkt dat 



  

 

 

RvV X - Pagina 7 

intern ontheemden in de provincie voornamelijk hun toevlucht zoeken binnen de provincie. Ook 

zoeken IDP’s uit andere provincies hun toevlucht in Paktia.  

 

De provincie Paktia werd in de EASO Guidance Note van juni 2019 bestempeld als een provincie waar 

de mate van willekeurig geweld hoog is zodat een mindere mate aan individuele elementen vereist is 

om aan te nemen dat een burger aldaar een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van 

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. 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 de veiligheidssituatie in 

Paktia sinds de publicatie van voornoemde EASO Guidance Note gewijzigd is, in die zin dat willekeurig 

geweld er niet langer 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. Met andere woorden, de provincie Paktia is een gebied waar een reëel risico 

op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld worden indien de verzoeker 

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. Een 

verzoeker dient derhalve individuele elementen aan te brengen. in. U bracht geen informatie aan waaruit 

het tegendeel blijkt.  

 

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

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

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

bedreiging van uw leven of persoon.  

 

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

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

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld.  

 

De foto van de taskara van uw vader beïnvloedt bovenstaande vaststellingen op generlei wijze.  

 

Tot slot moet toegevoegd worden dat ook in het dossier van uw achterneef (...) (O.V. 8.861.892) 

werd overgegaan tot een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van 

de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

C. Conclusie  

 

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

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

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

 

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van  

 

“- de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te Genève; 

- artikelen 48/3 t.e.m. 48/7 en 57/1 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet); 

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

- artikel 3 Kinderrechtenverdrag; 

- artikel 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; 

- de motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en als beginsel van behoorlijk bestuur 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur (noodzakelijkheid alle elementen van 

het dossier in aanmerking te nemen, het dossier op een voorzichtige wijze te behandelen en de 

beslissing op een nauwkeurige wijze voor te bereiden en op pertinente informatie te doen berusten); 

- de beoordelingsfout.” 
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2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

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

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

 

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

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

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

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten. 

 

2.3. Hoewel het hoger belang van het kind krachtens artikel 57/1, § 4 van de Vreemdelingenwet een 

doorslaggevende overweging vormt die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen moet leiden tijdens het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming, kan een 

loutere verwijzing naar dit hoger belang echter niet volstaan om in hoofde van verzoeker het bestaan 

van een nood aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet aan te tonen.  

 

Het gegeven dat de belangen van het kind bij elke handeling die het kind aangaat de eerste overweging 

vormen, kan geen afbreuk doen aan de eigenheid van het asielrecht, waarin de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet in uitvoering van Europese regelgeving en van het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951 in duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Het voorgaande neemt uiteraard niet weg dat met verzoekers leeftijd en met de eventuele aan deze 

leeftijd verbonden risico’s in hoofde van verzoeker bij een terugkeer naar zijn land en regio van 

herkomst in hetgeen volgt terdege rekening wordt gehouden.  

 

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

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

de staatlozen stelde dan ook terecht:  

“Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient 

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut 

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

 

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van 

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een 

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na 

een grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een 

Afghaanse verzoeker een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (CGVS) in principe de vluchtelingenstatus toekennen.  

 

Uw verklaringen zijn echter te vaag, onwaarschijnlijk en tegenstrijdig om aannemelijk te maken dat u 

gedwongen gerekruteerd werd door de taliban en hierdoor niet zou kunnen terugkeren naar 

Afghanistan.  

 

Vooreerst waren uw verklaringen over de madrassa, die in uw persoonlijk vervolgingsrelaas een 

sleutelrol speelt, sterk tegenstrijdig aan deze van uw achterneef die nochtans van hetzelfde dorp 

afkomstig is en naar dezelfde madrassa ging (zie mail advocaat). U deelde uw dag als volgt in: nadat u 

het ochtendgebed deed, ging u naar de madrassa waar u tot 10 uur bleef, om vervolgens naar de 

velden te gaan die u samen met uw vader bewerkte (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 

07/10/2020, p. 7). De jongere kinderen gingen volgens u in de namiddag naar de madrassa (CGVS, p. 

21). In het schrijven van uw advocaat na het persoonlijk onderhoud bevestigde u dat u in de voormiddag 

naar de madrassa ging terwijl de jongens met een lager niveau zoals uw achterneef (...) in de namiddag 

naar de madrassa gingen (zie mail advocaat). (...) beweerde echter dat hij van 7 uur tot 10 uur in de 

ochtend koranlessen volgde in de madrassa (notities persoonlijk onderhoud CGVS (...) d.d. 19/11/2020, 

p. 18) en dat de meer geavanceerde groep – de uwe dus – na hem les kreeg in de madrassa (CGVS 

(...), p. 19). Dit is geen detail maar net een kernelement in uw beweerde dagindeling en een cruciaal 

punt in uw relaas daar de taliban de kinderen dwong om naar die madrassa te gaan in plaats van naar 

school (CGVS, p. 7) en daar les kwamen geven en keken of iedereen hun regels respecteerde (CGVS, 
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p. 9). Ook uw enige bedreiging in persoon vond plaats bij het verlaten van deze madrassa (CGVS, 

p. 11). Dat uw verklaringen over het moment waarop jullie naar deze madrassa gingen niet 

overeenstemmen met deze van uw achterneef, doet dan ook sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid 

van uw problemen. De rechtzetting van (...) als bemerking op de notities van het persoonlijk onderhoud 

dat hij toch in de namiddag naar de madrassa ging (zie mail 8 december 2020) is louter een post factum 

verklaring die geenszins de duidelijk vastgestelde tegenstrijdigheid uitklaart. Zijn beschrijvingen over 

wanneer hij naar de madrassa ging, waren namelijk bijzonder precies en meervoudig (CGVS (...), p. 18-

19). De verwijzing naar een mogelijk misverstand omwille van een zomer- of winteruur is dan ook niet 

ernstig.  

 

Verder moet er opgemerkt worden dat uw verklaringen over de taliban van uw regio en hun rekrutering 

van jongeren, waaronder u, bijzonder vaag waren. U vermeldde drie (volgens u de enige) grote 

talibancommandanten in uw regio (CGVS, p. 9) maar wist vervolgens bijzonder weinig te vertellen over 

deze personen. Door het CGVS uitgenodigd om eender wat te vertellen over commandant Todjadin 

kwam u niet verder dan de boodschap dat hij “niet altijd kwam maar telkens er een bijeenkomst was 

kwam hij soms” (CGVS, p. 9). U wist zelfs niet waar deze commandant ergens leefde (CGVS, p. 9). Ook 

over Mullah Lal en Sher Khan wist u niet te vertellen waar deze belangrijke commandanten verbleven 

(CGVS, p. 9). Gevraagd naar de districten vanwaar ze komen en tot welke stammen deze 

commandanten behoren, moest u telkens het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 10). Gelet op uw 

jeugdige leeftijd wordt niet verwacht dat u alles zou weten over de plaatselijke talibancommandanten 

maar gezien uw persoonlijke problemen met hen de oorzaak zouden zijn van uw vertrek uit het land 

waar u opgroeide, mag zeker verwacht worden dat u van deze zeer eenvoudige basiselementen op de 

hoogte zou zijn of op zijn minst enige informatie zou weten aan te brengen. Uw oppervlakkige kennis 

over de belangrijke talibancommandanten in uw regio zet de geloofwaardigheid van uw vrees voor de 

taliban dan ook reeds op losse schroeven. Nog frappanter is de vaststelling dat u niet eens de naam kon 

geven van een spilfiguur van de taliban in uw dorp, namelijk de man die alle jongeren van het dorp 

kende en die drie of vier keer per week naar het dorp kwam (CGVS, p. 12). U kon evenmin de talib 

benoemen die u leerde hoe u met wapens diende om te gaan, hoewel u wekelijks dergelijke training 

kreeg (CGVS, p. 22). Ook over de identiteit van de taliban die na uw vertrek uw vader op het veld 

benaderden met bedreigingen had u geen idee (CGVS, p. 11-12). Deze bijzonder vage verklaringen 

over de belangrijke plaatselijke taliban en meer specifiek over de talibanleden die u en uw familie 

bedreigden, doen sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid dat u met hen enige problemen ondervond. U 

onderhoudt nochtans nog steeds telefonisch contact met uw vader (CGVS, p. 13) en hoewel het CGVS 

begrijpt dat u over persoonlijke en familiale zaken praat met uw vader, mag zeker ook verwacht worden 

dat de problemen van u en uw familie met de taliban hier een deel van uitmaken. Zo vertelde uw vader 

wel dat uw broer Osman sinds uw vertrek slecht behandeld wordt door de taliban (CGVS, p. 23) en 

beschrijft hij de algemene situatie met de taliban in uw regio wel. Dat hierbij nooit aan bod zou komen 

met welke talibancommandanten jullie nu precies problemen hebben en u nooit meer informatie zou 

vragen over de identiteit van deze figuren, is niet ernstig. Van een verzoeker om internationale 

bescherming wordt namelijk redelijkerwijs verwacht dat hij zich zo volledig mogelijk informeert over die 

elementen die rechtstreeks in verband staan met de kern van zijn vrees. In die context is het ook zeer 

vreemd dat u geen idee had wat er gebeurde met uw klasgenoten met wie u samen wapentraining 

kreeg (CGVS, p. 22). Opnieuw mag verwacht worden dat u zich hierover zou informeren bij uw familie 

aangezien deze klasgenoten en mededorpelingen zich in een gelijkaardige situatie bevonden als u. Hun 

situatie zou dan ook kunnen dienen als leidraad voor uw familieleden in Paktia of voor u om uw eigen 

veiligheidsrisico in te schatten.  

 

U verklaarde verder dat de taliban alle jongeren van het dorp vroegen om hen te assisteren en dat ze bij 

weigering de jongeren meenamen naar de bergen en doodden (CGVS, p. 15). Gevraagd naar een 

voorbeeld hiervan greep u echter naar een niet-dorpeling over wie u niet weet of hij nog in leven is dan 

wel gedood werd (CGVS, p. 15), maar die verdween twee of twee en een half jaar voor uw vertrek 

(CGVS, p. 20). Dat u naar dit niet-recente voorbeeld van buiten uw dorp greep, zonder te weten wat er 

met hem gebeurde, roept reeds ernstige vragen op omtrent de correctheid van uw bewering dat de 

taliban alle jongeren in uw dorp tot medewerking dwongen. U beweerde verder dat de taliban direct je 

familie doden vanaf het moment je zelfs om een dag uitstel vraagt (CGVS, p. 20) en dat ze heel je 

familie uitmoorden als je ook maar ergens om hulp vraagt (CGVS, p. 20). Toch stelde u direct hierna dat 

dit nooit gebeurde omdat niemand ooit iets zei (CGVS, p. 21). Deze werkwijze van de taliban acht 

het CGVS bovendien bijzonder weinig plausibel. Dat u als 14-jarige ondanks een serieuze ziekte 

(CGVS, p. 11) geen twee dagen rust zou krijgen van de taliban is zeer moeilijk in overeenstemming te 

brengen met hun poging om de plaatselijke bevolking voor zich te winnen. Dat de taliban daarentegen 
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direct overgingen tot doodsbedreigingen omdat u twee dagen ziek was, terwijl u hen in het verleden 

hielp en zij u wekelijkse wapentraining gaven, komt dan ook zeer weinig waarschijnlijk over.  

 

Even onwaarschijnlijk was uw bewering dat de taliban na uw vertrek nog een achttal keren uw familie 

persoonlijk bedreigden (CGVS, p. 11) en nog verschillende malen dreigbrieven achterlieten bij de imam 

van de moskee (CGVS, p. 23). Dergelijke uitvoerige inspanningen van de taliban over een langere 

periode kunnen verwacht worden wanneer het om een belangrijk doelwit gaat maar niet om een 14-

jarige jongen die louter twee dagen niet kwam opdagen wegens ziekte.  

 

U legde overigens geen enkel (begin van) bewijs neer van de dreigbrieven van de taliban. U zou 

nochtans uit Afghanistan vertrokken zijn met een brief van de taliban die u reeds ontving voor uw 

vertrek, maar de Bulgaarse politie verbrandde dit document (CGVS, p. 2). Los van deze blote bewering 

die opnieuw alle plausibiliteit mist, moet opgemerkt worden dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

(DVZ) niets zei over deze brief van de taliban. Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een 

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan redelijkerwijze van u 

verwacht worden dat u alle wezenlijke elementen uit uw asielrelaas vermeldt. Bovendien werden uw 

verklaringen op de DVZ aan u voorgelezen in het Pasjtoe en heeft u deze voor akkoord ondertekend 

zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen, zodat u zich 

uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan. U achtte deze brief nochtans 

belangrijk genoeg om bij vertrek uit Afghanistan mee te nemen als enige document behalve uw taskara 

(CGVS, p. 2). Deze brief zou afgegeven zijn vóór uw ziekte (CGVS, p. 23) hetgeen de brief de eerste 

indicatie zou maken van een probleem met de taliban waardoor het geenszins om een niet 

vermeldenswaardig detail gaat. Het bestaan van deze brief wordt nog verder ondermijnd door de 

vaststelling dat u in de verklaringen die u doorstuurde na het onderhoud bij het CGVS wel melding 

maakte van het verbranden van uw taskara maar deze brief van de taliban andermaal geheel onvermeld 

liet (zie mail advocaat).  

 

Uit voorgaande vaststellingen moet geconcludeerd worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u 

of uw familie enige problemen ondervond met de taliban omdat zij u wensten te rekruteren. Aldus is er in 

uw geval bij terugkeer naar Afghanistan geen sprake van een gegronde vrees voor vervolging zoals 

bepaald in de Vluchtelingenconventie noch van een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, 

§2, a) en b) van de Vreemdelingenwet..” 

 

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

overgenomen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift volledig voorbijgaat aan deze bijzondere, 

omstandige en pertinente motieven van de bestreden beslissing en geen ernstige poging onderneemt 

om deze motieven, die steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Het 

komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een 

ander daglicht te stellen, waar hij echter in gebreke blijft. Hij blijft immers steken in het poneren van een 

vrees voor vervolging, het summier herhalen van zijn vluchtmotieven en het verwijzen naar algemene 

informatie, waarmee hij de concrete bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen niet weerlegt, noch ontkracht en zijn beweerde vrees voor vervolging niet aannemelijk 

maakt. Gelet op het geheel van deze motieven, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen op goede gronden dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers asielrelaas. 

Gelet op het voorgaande weerlegt verzoeker de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing ter 

zake die allen steun vinden in het administratieve dossier, niet. Deze vaststellingen zijn pertinent en 

worden door de Raad overgenomen.  

 

Het louter verwijzen naar een verschillende socio-culturele achtergrond, zijn jeugdigheid en naar 

algemene informatie omtrent rekrutering, ontvoering, de situatie van kinderen en het onderwijs in Paktia 

volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en 

vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige 

schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke. 

 

Ook het argument dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud gedetailleerde verklaringen aflegde over de 

wapentrainingen die hij kreeg, kan niet volstaan. Verzoeker slaagt er hiermee niet in de voormelde 

concrete en pertinente vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen.  
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Waar verzoeker te kennen geeft dat hem het voordeel van de twijfel had moeten worden toegekend 

omwille van zijn jeugdige profiel, dient erop gewezen dat ook van personen met een jeugdige leeftijd 

mag worden verwacht dat zij kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële kennisvragen 

omtrent hun directe leefomgeving en -omstandigheden, alsmede dat zij een aantal basiszaken kennen 

en dat zij een aantal gegevens op een doorleefde wijze kunnen situeren. Zoals in de bestreden 

beslissing wordt opgemerkt, wordt gelet op zijn jeugdige leeftijd niet verwacht dat hij alles zou weten 

over de plaatselijke talibancommandanten maar gezien zijn persoonlijke problemen met hen de oorzaak 

zouden zijn van zijn vertrek uit het land waar hij opgroeide, mag zeker verwacht worden dat hij van deze 

zeer eenvoudige basiselementen op de hoogte zou zijn of op zijn minst enige informatie zou weten aan 

te brengen. Verzoeker licht ook niet concreet toe op welke wijze zijn leeftijd een verklaring of 

verschoning zou kunnen bieden voor de gedane vaststellingen.  

 

2.5. 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. 

 

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.  

 

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

volgt: 

 

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

(beschikbaar op 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

39). 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 



  

 

 

RvV X - Pagina 13 

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

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

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

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

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.  

 

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Paktia te worden beoordeeld.  

 

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

: Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-54 en 258-266, beschikbaar op 

https:// www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200

928.pdf en https://www.cgvs.be/nl), 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. Paktia ligt in het oosten van 

Afghanistan, aan de grens tussen Afghanistan en Pakistan.  

 

Paktia wordt omschreven als een provincie waar sterke tribale connecties en de cohesie tussen 

lokale gemeenschappen het ontstaan van warlordisme belemmert, maar ook de invloed van de staat 

beperkt. De provincie is een bolwerk van de taliban, maar ook het Haqqani-netwerk is er prominent 

aanwezig. Er wordt ook melding gemaakt van de aanwezigheid van TTP. Paktia is voorts één van de 

provincies waar sterke banden waargenomen worden tussen de taliban en georganiseerde criminele 

groepen die betrokken zijn bij drugshandel en afpersing.  

 

Uit dezelfde informatie blijkt dat de provincie Paktia ruw geschat 612.000 inwoners heeft en dat er in 

2019 in de gehele provincie 218 burgerslachtoffers vielen, een daling van 49% in vergelijking met 2018. 

Tijdens de eerste helft van 2020 werden er tussen 102 en 150 burgerslachtoffers geregistreerd. Volgens 

ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 2020 651 veiligheidsincidenten gemeld.  

 

Verder blijkt dat het geweld hoofdzakelijk geconcentreerd is in twee districten, met name Gardez en 

Zurmat, alwaar bijna de helft van de incidenten plaatsvinden. Het merendeel van de gewelddaden die er 

in de provincie Pakitia plaatsvinden is voorts doelgericht van aard. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de 

vorm aan van gewapende confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. De 

meerderheid van die confrontaties waren aanvallen van de taliban op leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Anderzijds vonden er ook militaire operaties van het Afghaanse leger, in 

samenwerking met de coalitietroepen en pro-regeringsmilitiegroepen, plaats. Bijna een derde van de 

gerapporteerde veiligheidsincidenten betreffen ‘explosions/remote violence’. Deze omvatten het gebruik 

van explosieven op afstand/landmijnen/IED door AGE’s en lucht-/droneaanvallen. Tot slot blijkt dat 

intern ontheemden in de provincie voornamelijk hun toevlucht zoeken binnen de provincie. Ook 

zoeken IDP’s uit andere provincies hun toevlucht in Paktia.  

 

De provincie Paktia werd in de EASO Guidance Note van juni 2019 bestempeld als een provincie waar 

de mate van willekeurig geweld hoog is zodat een mindere mate aan individuele elementen vereist is 

om aan te nemen dat een burger aldaar een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van 

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. 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 de veiligheidssituatie in 

Paktia sinds de publicatie van voornoemde EASO Guidance Note gewijzigd is, in die zin dat willekeurig 

geweld er niet langer 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. Met andere woorden, de provincie Paktia is een gebied waar een reëel risico 

op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld worden indien de verzoeker 

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. Een 

verzoeker dient derhalve individuele elementen aan te brengen. in. U bracht geen informatie aan waaruit 

het tegendeel blijkt.  

 

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Paktia in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 
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aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Paktia een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon.  

 

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

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

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld.  

De foto van de taskara van uw vader beïnvloedt bovenstaande vaststellingen op generlei wijze.”. 

 

De verwerende partij brengt per aanvullende nota naast de reeds eerder aangehaalde “UNHCR 

Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 

Afghanistan” van 30 augustus 2018 en de “EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan 

Security Situation” van september 2020”, het recente “EASO Country Guidance Note: Afghanistan” van 

december 2020 bij.  

 

Uit de voormelde informatie blijkt dat de provincie Paktia een provincie is 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. Met 

andere woorden, de provincie Paktia is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld plaatsvindt 

en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld worden 

indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke 

omstandigheden. Een verzoeker dient derhalve individuele elementen aan te brengen. 

 

Verzoekers betoog kan geen afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen. De door verzoeker 

geciteerde informatie is immers deels dezelfde als de informatie die door de verwerende partij werd 

gehanteerd in de bestreden beslissing. De overige informatie ligt in dezelfde lijn als de in het 

administratief dossier aanwezige informatie alsmede de informatie die door de verwerende partij per 

aanvullende nota van 7 april 2021 werd bijgebracht.  

Hoe dan ook, blijkt uit het meest recente EASO rapport van december 2020 dat Paktia een provincie is 

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. 

De door verzoeker bijgebrachte informatie, over o.m. de aanwezigheid van de taliban, Al Qaida en 

criminele organisaties, over het feit dat het een gecontesteerd gebied is, over de terugtrekking van de 

Amerikaanse troepen waardoor de impact van de taliban wordt vergroot, over het niet langer financieren 

van de ALP en ontbinding ervan die er weldra komt, over de IDP’s, en over de incidenten die er recent 

plaatsvonden alsmede verzoekers eigen verklaringen, tonen niet aan dat het willekeurige geweld er op 

grote schaal plaatsvindt.  

 

Voor het overige dient te worden vastgesteld dat uit de door verzoeker aangehaalde informatie, dit in 

tegenstelling met wat hij tracht te laten uitschijnen in het verzoekschrift, in het geheel niet kan worden 

afgeleid dat het gegeven een minderjarige te zijn in zijn land en regio van herkomst een dermate hoog 

risico met zich zou brengen dat dit loutere gegeven op zich zou kunnen volstaan om te besluiten tot het 

bestaan van een nood aan internationale bescherming. In zoverre verzoeker nog meent dat hij een 

verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van het willekeurig geweld dat in zijn regio plaatsvindt 

omdat hij Afghanistan op jonge leeftijd heeft verlaten, is de Raad van oordeel dat er van kan worden 

uitgegaan dat verzoeker, die ondertussen zeventien jaar is, inmiddels over de nodige maturiteit beschikt 

om ook bij een terugkeer naar Afghanistan gevaarlijke situaties naar behoren in te schatten en hij aldus 

geen groter risico loopt om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of 

persoon wegens het willekeurig geweld dan andere burgers uit zijn regio van herkomst.  

 

Waar verzoeker onder verwijzing naar algemene informatie aanvoert dat de situatie voor kinderen de 

voorbije twee jaar verergerd is en dat kinderen een hoog aantal van de burgerslachtoffers uitmaken 

omdat de scholen regelmatig het doelwit zijn van aanslagen, wordt opgemerkt dat verzoeker duidelijk te 

kennen heeft gegeven dat hij persoonlijk niet meer naar school ging, aangezien dit verboden werd door 

de taliban. Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde een verhoogd risico loopt op ernstige 

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

 

Waar verzoeker onder verwijzing van algemene informatie nog aangeeft dat ook de socio-economische 

omstandigheden moeten worden bekeken en dat zijn recht op leven en ontwikkeling, zijn recht op een 
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passende levensstandaard, en zijn recht op onderwijs in het gedrang komt, toont verzoeker niet aan dat 

hij persoonlijk een verhoogd risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker voert ook aan dat hij zijn land drie jaar geleden verlaten heeft in een cruciale fase van zijn 

opvoeding en ondertussen ver verwijderd staat van de dagelijkse realiteit in Afghanistan en voegt 

hieraan toe dat hij de manier van leven en de wijze waarop er op conflicten gereageerd wordt volledig is 

ontgroeid. Verzoeker toont echter op generlei wijze aan dat zijn verblijf in Europa van hem een dermate 

verwesterde persoon zou hebben gemaakt dat hij zijn leven in Afghanistan niet opnieuw zou kunnen 

opnemen en dat hij er niet meer zou kunnen aarden. Derhalve kan niet worden aangenomen dat de 

loutere afwezigheid van verzoeker uit Afghanistan en zijn verblijf in Europa in zijner hoofde een dermate 

verhoogd risico met zich zouden brengen dat hij op grond hiervan aanspraak kan maken op 

internationale bescherming.  

 

Verzoeker toont, gelet op het voorgaande, verder in het geheel niet in concreto aan dat hij bij een 

terugkeer naar zijn land en regio van herkomst zou dreigen te onderworpen aan een gedwongen 

rekrutering gezien er geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde samenwerking met de taliban; 

laat staan dat hij zou aantonen dat een weigering in dit kader in zijner hoofde aanleiding zou geven tot 

ernstige problemen. Het louter verwijzen naar algemene informatie over ontvoering en rekrutering 

volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en 

vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige 

schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke. Bijgevolg toont 

verzoeker evenmin aan dat hij een verhoogd risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 

2, c), van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad onderstreept vervolgens dat de door verzoeker aangehaalde rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, individuele gevallen betreft en geen precedentwaarde heeft die bindend is. 

 

Reeds hoger bleek genoegzaam dat de algemene informatie die verzoeker aanhaalt niet van zulke aard 

is dat deze op zich zou kunnen volstaan om in hoofde van verzoeker het bestaan van een nood aan 

internationale bescherming aannemelijk te maken en dat verzoeker er niet in slaagt om in concreto aan 

te tonen dat deze elementen in zijner hoofde op zich het risico met zich brengen om te worden 

onderworpen aan vervolging of ernstige schade. 

 

Verder brengt verzoeker geen individuele elementen bij, noch blijkt uit de stukken van het administratief 

dossier dat verzoekers persoonlijke omstandigheden van die aard zijn dat hij een verhoogde 

kwetsbaarheid heeft die ertoe leidt dat hij een groter risico loopt dan andere burgers in zijn 

herkomstregio op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig 

geweld aldaar.  

 

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

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar de provincie Paktia een reëel risico zou lopen op ernstige 

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

 

2.8. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de 

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  
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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 tien mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  C. DIGNEF 


