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 nr. 152 800 van 17 september 2015 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  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 11 maart 2015 heeft 

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

9 februari 2015. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juli 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

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

BRACKE en van attaché K. GOOSSENS, 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  

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Sanglakh (district Jalrez, 

provincie Wardak). U bent Sadat van etnische origine en een sjiitische moslim. Bij aankomst in België 

verklaarde u zestien jaar oud te zijn. U bent nooit naar school geweest maar volgde vijf jaar les in een 

lokale madrassa. U kan Dari lezen en schrijven. Uw vader is zeven jaar geleden het slachtoffer 

geworden van een bermbom. U stond samen met uw moeder in voor het onderhoud van het gezin. U 

werkte op de velden en in de boomgaarden van de familie.  

 

In 2012 bent u in het districtscentrum van Jalrez beginnen werken. U verkocht onder meer frisdranken 

op straat. U werd op een dag aangesproken door mensen van de Taliban. Zij zeiden dat een moslim de 

plicht heeft te strijden tegen de Amerikanen in Afghanistan. Zij bejegenden u op een vriendelijke manier. 
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Anderhalve week of twee weken later werd u weer benaderd door mensen. Zij vroegen u en drie andere 

jongens om mee te komen naar de moskee. Zij zeiden dat u er als afwasser wat geld kon verdienen. U 

stemde in en ging mee met deze personen. Toen jullie plaats namen in hun voertuig, werden jullie 

geblinddoekt. U besefte dat u met de Taliban te maken had. U werd naar een moskee in een u 

onbekende plaats gebracht waar u de nacht doorbracht. De volgende dag nam men u mee naar een 

berg. U en de drie andere rekruten leerden er omgaan met een pistool. De Taliban toonden jullie ook 

hun wapenarsenaal. Vervolgens keerden jullie terug naar de moskee. De volgende twee dagen werden 

jullie toegesproken door mowlawi Akbar. Hij had het over de koran, over de jihad, etc. Toen de Taliban 

op dag vier omstreeks 13.30 uur aan het bidden waren, zag u uw kans schoon en vluchtte u weg uit 

de moskee. U keerde terug naar huis. Uw moeder meende dat u niet langer veilig was en uw vertrek uit 

Afghanistan werd geregeld. U verkocht een stuk land ter waarde van 7.000 USD. Vervolgens bent u 

weggegaan. Via Pakistan en Iran reisde u naar Istanbul waar u anderhalf jaar gewoond heeft. 

Vervolgens kwam u via Griekenland (verblijf van een half jaar) en een u voorts onbekende reisweg naar 

België.  

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u problemen met de Taliban riskeert. Bovendien 

acht u de algemene situatie in uw land van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde 

de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.  

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw Afghaans identiteitsdocument 

(taskara), een foto waarop u met anderen in het dorp Sanglakh te zien bent, alsook een attest van het 

dorpshoofd dat uw problemen met de Taliban bevestigt.  

B. Motivering  

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van 

de Vluchtelingenconventie of inzake het voorkomen van een reëel risico op het lijden van ernstige 

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

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde 

geboortedatum en leeftijd. Immers, de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 21 

oktober 2014, stelt dat u ouder dan 18 jaar bent. Dat u op 9 juli 1998 zou zijn geboren (fiche NBMV), 

blijkt na medisch onderzoek niet aannemelijk. Daar u niet als minderjarige kan worden beschouwd, kan 

de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat 

u zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt bovendien uw algemene geloofwaardigheid, 

alsook de geloofwaardigheid van de taskara die u heeft voorgelegd en die uw minderjarigheid diende te 

bevestigen.  

Voorts dient te worden opgemerkt dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u door de Taliban 

werd gerekruteerd. Immers, op tal van punten zijn uw verklaringen weinig aannemelijk, vaag en 

inconsistent gebleken.  

Zo dient te worden opgemerkt dat u, Sadat van etnische origine, een sjiitische moslim bent (CGVS, p.7). 

Het is een bekend gegeven dat de Taliban veeleer staan voor een orthodoxe soennitische militante 

versie van de islam. Het is dan ook weinig geloofwaardig dat deze Taliban, die volgens u ook uit 

Pakistan en Tsetsjenië afkomstig waren (CGVS, p.7), een sjiiet zoals u wensten in te lijven. Bovendien 

geeft u zelf aan dat u het Pashto, de taal die de Pashtoense Taliban bezigen, in het geheel niet machtig 

bent (CGVS, p.2).  

Verder kunnen ook uw verklaringen over de opleiding die u bij de Taliban zou hebben ‘genoten’, 

allerminst overtuigen. Zo verwondert het dat u, die het slachtoffer van verplichte rekrutering zou zijn 

geworden, al op dag één schietoefeningen (met een Makarov pistool) zou hebben gekregen. Het is niet 

geloofwaardig dat men een ontvoerde, gedwongen rekruut al onmiddellijk een wapen in de handen zou 

stoppen (CGVS, p.11).  

Uw verklaringen over de dingen die u in die dagen zou hebben geleerd, zijn overigens bijzonder vaag 

gebleken. Over die eerste dag zegt u dat u gedurende tien minuten moest schieten en dat men u een 

zelfmoordvest en allerhande wapens toonde (CGVS, p.10). Over de volgende dagen verklaart u dat 

men verzen uit de koran citeerde, dat men over de jihad vertelde en dat men u zei dat u in de toekomst 

meer praktische zaken zou leren (CGVS, p.11). Van een persoon die in handen van de Taliban zou zijn 

gevallen en gedurende vier dagen voor de jihad zou zijn opgeleid, mag een doorleefder en 

gedetailleerder relaas verwacht worden. Dat u zich integendeel beperkt tot een aantal vaagheden en 

algemeenheden, ondermijnt uw geloofwaardigheid verder.  

U stelt verder dat u na vier dagen aan de Taliban bent kunnen ontkomen. Wat dit aspect van uw 

asielrelaas betreft, kan evenwel worden gewezen op een tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Hoewel u 

voor de Dienst Vreemdelingenzaken nog zei dat u op de derde dag ontsnapte (vragenlijst DVZ, punt 5), 

beweert u nu dat u pas op dag vier kon vluchten (CGVS, p.11). Hiermee geconfronteerd, zegt u dat u 

voor de DVZ zei dat op de derde of de vierde dag kon ontsnappen maar dat de DVZ louter noteerde dat 

dit na drie dagen gebeurde (CGVS, p.11). Echter, dat u eerder niet kon preciseren of u drie of vier 

dagen werd gevangengehouden, is evenzeer opmerkelijk. Nog opmerkelijker is dat de Taliban u zouden 
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hebben laten ontsnappen. U stelt dat alle aanwezige Talibs aan het bidden waren toen u het op een 

lopen zette (CGVS, p.12). Het is niet geloofwaardig dat men u zou ontvoeren en opleiden onder het 

toezicht van gewapende strijders om u vervolgens domweg te laten weglopen. Verwacht mag worden 

dat de strijders van de Taliban strenger toezicht houden op hun rekruten. Dergelijk 

ontsnappingsverhaal komt dan ook niet aannemelijk over.  

Nog andere verklaringen lijken het frauduleuze karakter van uw asielaanvraag te bevestigen. Zo stelt u 

dat u tijdens uw opleiding verbleef in iets wat op een moskee leek. Als u gevraagd wordt waar deze 

moskee gelegen was, zegt u eerst dat u dit niet weet (CGVS, p.9). Vervolgens verklaart u dat het op de 

weg tussen Jalrez en Sanglakh was (CGVS, p.12), waarna u dit corrigeert en beweert dat het tussen 

Jalrez en Maidan Shahr was (CGVS, p.12). Dit alles is weinig precies. Dat u niet kan verduidelijken waar 

deze moskee was, is niet aannemelijk daar u deze op dag vier zou zijn ontvlucht en vervolgens naar uw 

dorp zou zijn teruggekeerd. Na uw ontsnapping moet u toch enigszins te weten zijn gekomen waar u 

zich bevond. Nog tijdens het gehoor verklaart u dat u samen met drie andere jongens werd gerekruteerd 

en opgeleid. Dat u slechts van één van hen de naam zou hebben gekend (CGVS, p.9), mag dan ook 

verbazen. Verder kan nog worden gewezen op uw verklaring als zouden de Taliban u tot op heden, ruim 

twee jaar na uw vertrek uit Afghanistan, nog niet zijn komen zoeken in Sanglakh, hoewel u hen zou 

hebben verteld dat u van dit dorp afkomstig bent (CGVS, p.13). Het is niet geloofwaardig dat zij 

een ontsnapte rekruut verder met rust zouden laten.  

Tot slot kan nog worden gewezen op informatie die op het CGVS aanwezig is en die aan het 

administratief dossier werd toegevoegd, waaruit blijkt dat dergelijke verplichte rekrutering zoals door u 

beschreven, hoogstens uitzonderlijk gebeurt.  

Bovenstaande argumentatie leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat u uw beweerde vrees voor de 

Taliban niet geloofwaardig heeft gemaakt. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden erkend.  

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.  

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt dat er 

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde 

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker 

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat 

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat 

deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van 

uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door 

zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.  

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Kabul via haar 

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.  

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 6 

augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport geeft aan dat het aantal burgerslachtoffers op het 

gehele Afghaanse grondgebied sinds de tweede helft van 2012 gestegen is. Verder wordt vastgesteld 

dat het aantal veiligheidsincidenten van 2011 tot 2012 weliswaar gedaald is, maar dat er sinds begin 

2013 sprake is van een stijging in het aantal incidenten veroorzaakt door AGE’s. Daartegenover 

bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de veiligheidssituatie in 

Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het noorden van het land. 

Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de 

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

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

dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijk 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 asielzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan 

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

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de beoordeling 
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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 van veralgemeend, willekeurig 

geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen, 

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iii) het aantal 

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. 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 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 dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor 

burgers te beoordelen.  

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in 

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact 

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan.  

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief 

dossier toegevoegde COI Focus Afghanistan, Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het 

conflict dd. 25 juni 2014 en de COI Focus Afghanistan, Veiligheidssituatie – Kabul Stad dd. 10 

september 2014) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de 

stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale 

Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle 

provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid en relatief veilig. Het gros van het geweld dat er 

in de stad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe 

aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het 

patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name complexe aanslagen die 

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

autoriteiten worden geviseerd. Hoewel de aard van het gebruikte geweld er voor zorgt dat er soms 

burgerslachtoffers vallen, is het duidelijk dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de 

opstandelingen in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar 

doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand, ook tijdens de sterke toename 

van het aantal aanslagen in Kabul in de maanden juli en augustus 2014. Sinds begin 2014 viseren 

AGE’s weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal 

burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor het overgrote deel gericht is op 

overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een 

internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere internationale 

aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul bijzonder laag. De impact van de hierboven 

beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats 

te verlaten. Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend en eerder gelokaliseerd van aard; de 

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt.  

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

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

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

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

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad 

Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c van de 

vreemdelingenwet.  

U bracht bovendien geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.  

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de 

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 6 augustus 

2013 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt 

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR 

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden 

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke 

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is 

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke 

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.  
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In uw geval dient te worden vastgesteld dat u een gezonde, alleenstaande man bent. U bent een 

geletterd persoon die Dari kan lezen en schrijven (CGVS, p.4). De vaststelling dat u geregeld actief blijkt 

op het sociale netwerk Facebook, toont aan dat u overweg kan met een computer. U verklaart dat u ook 

al als minderjarige gewerkt heeft. Zo zou u als verkoper in het districtscentrum van Jalrez hebben 

gewerkt. Voorts dient uit uw verklaringen te worden afgeleid dat uw familie welgesteld is. Gevraagd hoe 

uw vertrek uit Afghanistan werd gefinancierd, antwoordt u dat u vijf ‘ser’ van uw gronden, goed voor een 

verkoopprijs van 7.000 USD, van de hand deed (CGVS, p.15). Momenteel zou u nog eigenaar zijn van 

zeventig ‘ser’ (CGVS, p.5,15), of een veelvoud van de oppervlakte grond die u diende te verkopen om 

uw vertrek te betalen. Indien u vijf ‘ser’ van de hand kan doen voor 7.000 dollar, kan aangenomen 

worden dat de overige zeventig ‘ser’ om en bij de 100.000 dollar waard zijn. Dit is een bijzonder hoog 

bedrag naar Afghaanse normen. Verwacht kan worden dat u dit kapitaal kan aanwenden om uw 

vestiging in Kabul te vergemakkelijken. Verder dient te worden opgemerkt dat u over een netwerk lijkt 

te kunnen beschikken in de hoofdstad. Hoewel u eerst nog ontkent dat u familie heeft in Kabul (u 

vermeldt louter een tante in de provincie Parwan, CGVS, p.6), geeft u later tijdens het gehoor toe dat u 

(minstens) één tante heeft die met man en kinderen in Kabul woonachtig is. Als het CGVS voorts 

opmerkt dat u nogal wat vrienden op Facebook heeft die in Kabul verblijven, stelt u dat dit mensen zijn 

die van Sanglakh naar Kabul verhuisden om er te werken en te studeren (CGVS, p.13). Het is inderdaad 

opvallend dat u veel kennissen heeft in de Kabulse universitaire gemeenschap. Deze vrienden, al dan 

niet behorend tot uw clan, kunnen u mogelijks ook een tijdlang in Kabul opvangen. Gevraagd waarom u 

zich niet in Kabul zou kunnen vestigen, stelt u nog door de Taliban werd geviseerd (CGVS, p.15). 

Gezien er aan uw asielmotieven geen geloof kan worden gehecht, kan uit uw verklaringen niet worden 

afgeleid dat Kabul niet als een volwaardig vestigingsalternatief kan worden aanzien. Uw 

hierboven aangehaalde ervaringen, financiële situatie, vaardigheden en netwerk doen in alle redelijkheid 

besluiten dat u zich in Kabul kan vestigen. 

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar 

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan 

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.  

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige 

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief 

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan.  

De overige documenten vermogen bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. De foto waarop u 

met uw vrienden te zien bent, levert geen enkel bewijs voor uw beweerde problemen met de Taliban. De 

brief van het dorpshoofd kan uw relaas slechts staven bij geloofwaardige verklaringen wat niet het geval 

is gebleken.  

C. Conclusie  

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 en 

48/5, § 3 van de vreemdelingenwet, van artikel 1, A, 2 van de Conventie van Genève, van de artikelen 3 

en 8 van het EVRM, van de algemene zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeker meent tevens dat het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen een manifeste beoordelingsfout heeft begaan.  

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in 

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in 

dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare 

nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg 

uitspraak doet 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). 

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de 

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen 

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet 

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of een reëel 
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risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden 

genomen. 

 

2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf. 

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn 

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de 

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, 

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op 

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, 

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met 

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor 

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen 

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van 

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente 

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als 

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. 

 

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

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

vluchtelingen en de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:  

 

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van 

de Vluchtelingenconventie of inzake het voorkomen van een reëel risico op het lijden van ernstige 

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

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde 

geboortedatum en leeftijd. Immers, de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 21 

oktober 2014, stelt dat u ouder dan 18 jaar bent. Dat u op 9 juli 1998 zou zijn geboren (fiche NBMV), 

blijkt na medisch onderzoek niet aannemelijk. Daar u niet als minderjarige kan worden beschouwd, kan 

de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat 

u zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt bovendien uw algemene geloofwaardigheid, 

alsook de geloofwaardigheid van de taskara die u heeft voorgelegd en die uw minderjarigheid diende te 

bevestigen.  

 

Voorts dient te worden opgemerkt dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u door de Taliban 

werd gerekruteerd. Immers, op tal van punten zijn uw verklaringen weinig aannemelijk, vaag en 

inconsistent gebleken.  

 

Zo dient te worden opgemerkt dat u, Sadat van etnische origine, een sjiitische moslim bent (CGVS, p.7). 

Het is een bekend gegeven dat de Taliban veeleer staan voor een orthodoxe soennitische militante 

versie van de islam. Het is dan ook weinig geloofwaardig dat deze Taliban, die volgens u ook uit 

Pakistan en Tsetsjenië afkomstig waren (CGVS, p.7), een sjiiet zoals u wensten in te lijven. (…) 

 

Verder kunnen ook uw verklaringen over de opleiding die u bij de Taliban zou hebben ‘genoten’, 

allerminst overtuigen. Zo verwondert het dat u, die het slachtoffer van verplichte rekrutering zou zijn 

geworden, al op dag één schietoefeningen (met een Makarov pistool) zou hebben gekregen. Het is niet 

geloofwaardig dat men een ontvoerde, gedwongen rekruut al onmiddellijk een wapen in de handen zou 

stoppen (CGVS, p.11).  

 

Uw verklaringen over de dingen die u in die dagen zou hebben geleerd, zijn overigens bijzonder vaag 

gebleken. Over die eerste dag zegt u dat u gedurende tien minuten moest schieten en dat men u een 

zelfmoordvest en allerhande wapens toonde (CGVS, p.10). Over de volgende dagen verklaart u dat 

men verzen uit de koran citeerde, dat men over de jihad vertelde en dat men u zei dat u in de toekomst 

meer praktische zaken zou leren (CGVS, p.11). Van een persoon die in handen van de Taliban zou zijn 

gevallen en gedurende vier dagen voor de jihad zou zijn opgeleid, mag een doorleefder en 

gedetailleerder relaas verwacht worden. Dat u zich integendeel beperkt tot een aantal vaagheden en 

algemeenheden, ondermijnt uw geloofwaardigheid verder.  

U stelt verder dat u na vier dagen aan de Taliban bent kunnen ontkomen. Wat dit aspect van uw 

asielrelaas betreft, kan evenwel worden gewezen op een tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Hoewel u 
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voor de Dienst Vreemdelingenzaken nog zei dat u op de derde dag ontsnapte (vragenlijst DVZ, punt 5), 

beweert u nu dat u pas op dag vier kon vluchten (CGVS, p.11). Hiermee geconfronteerd, zegt u dat u 

voor de DVZ zei dat op de derde of de vierde dag kon ontsnappen maar dat de DVZ louter noteerde dat 

dit na drie dagen gebeurde (CGVS, p.11). Echter, dat u eerder niet kon preciseren of u drie of vier 

dagen werd gevangengehouden, is evenzeer opmerkelijk. Nog opmerkelijker is dat de Taliban u zouden 

hebben laten ontsnappen. U stelt dat alle aanwezige Talibs aan het bidden waren toen u het op een 

lopen zette (CGVS, p.12). Het is niet geloofwaardig dat men u zou ontvoeren en opleiden onder het 

toezicht van gewapende strijders om u vervolgens domweg te laten weglopen. Verwacht mag worden 

dat de strijders van de Taliban strenger toezicht houden op hun rekruten. Dergelijk 

ontsnappingsverhaal komt dan ook niet aannemelijk over.  

 

Nog andere verklaringen lijken het frauduleuze karakter van uw asielaanvraag te bevestigen. Zo stelt u 

dat u tijdens uw opleiding verbleef in iets wat op een moskee leek. Als u gevraagd wordt waar deze 

moskee gelegen was, zegt u eerst dat u dit niet weet (CGVS, p.9). Vervolgens verklaart u dat het op de 

weg tussen Jalrez en Sanglakh was (CGVS, p.12), waarna u dit corrigeert en beweert dat het tussen 

Jalrez en Maidan Shahr was (CGVS, p.12). Dit alles is weinig precies. Dat u niet kan verduidelijken waar 

deze moskee was, is niet aannemelijk daar u deze op dag vier zou zijn ontvlucht en vervolgens naar uw 

dorp zou zijn teruggekeerd. Na uw ontsnapping moet u toch enigszins te weten zijn gekomen waar u 

zich bevond. Nog tijdens het gehoor verklaart u dat u samen met drie andere jongens werd gerekruteerd 

en opgeleid. Dat u slechts van één van hen de naam zou hebben gekend (CGVS, p.9), mag dan ook 

verbazen. Verder kan nog worden gewezen op uw verklaring als zouden de Taliban u tot op heden, ruim 

twee jaar na uw vertrek uit Afghanistan, nog niet zijn komen zoeken in Sanglakh, hoewel u hen zou 

hebben verteld dat u van dit dorp afkomstig bent (CGVS, p.13). Het is niet geloofwaardig dat zij 

een ontsnapte rekruut verder met rust zouden laten.  

 

Tot slot kan nog worden gewezen op informatie die op het CGVS aanwezig is en die aan het 

administratief dossier werd toegevoegd, waaruit blijkt dat dergelijke verplichte rekrutering zoals door u 

beschreven, hoogstens uitzonderlijk gebeurt.  

 

Bovenstaande argumentatie leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat u uw beweerde vrees voor de 

Taliban niet geloofwaardig heeft gemaakt. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden erkend.”.  

 

Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden allen steun in het administratief dossier.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker omtrent zijn rekrutering en geloofsovertuiging de verklaringen herhaalt 

die hij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft 

afgelegd. Met het louter herhalen van zijn verklaringen kan verzoeker geen afbreuk doen aan de 

pertinente vaststelling van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Uit de 

informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt dat de taliban veeleer staan voor een orthodoxe 

soennitische militante versie van de islam, waardoor het dan ook weinig geloofwaardig is dat deze 

taliban, die volgens verzoeker ook uit Pakistan en Tsetsjenië afkomstig waren, een sjiiet zoals hij 

wensten in te lijven. 

 

Waar verzoeker aangeeft dat het niet onlogisch voorkomt dat men de schietcapaciteiten van de rekruut 

wenst te kennen en hem er snel voor zou opleiden acht de Raad het geheel ongeloofwaardig dat de 

taliban verzoeker, die het slachtoffer van verplichte rekrutering zou zijn geworden, al op dag één 

schietoefeningen (met een Makarov pistool) zouden hebben laten doen. Het is niet geloofwaardig dat 

men een ontvoerde, gedwongen rekruut al onmiddellijk een wapen in de handen zou stoppen (stuk 4, 

gehoorverslag, p.11). Het argument dat de foto’s die van hem met een geweer werden gemaakt als 

propaganda kunnen worden aangewend doet aan het voorgaande geen afbreuk.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zijn verklaringen over de dingen die hij in de dagen dat hij bij de taliban 

verbleef zou hebben geleerd herhaalt en stelt te hebben geantwoord op de vragen die hem werden 

gesteld. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon echter terecht 

vaststellen dat deze verklaringen vaag en niet doorleefd zijn. Van een persoon die in handen van de 

taliban zou zijn gevallen en gedurende vier dagen voor de jihad zou zijn opgeleid, mag een doorleefder 

en gedetailleerder relaas verwacht worden. Dat verzoeker zich integendeel beperkt tot een aantal 

vaagheden en algemeenheden, ondermijnt zijn geloofwaardigheid verder.  

 

Ongeacht het gegeven dat er slechts één tegenstrijdigheid in zijn verklaringen werd vastgesteld blijft 

deze staande. Door louter te verwijzen naar het feit dat er begrip dient te worden getoond voor de 
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verwarring die zowel bij de asielzoeker, de tolk als de dossierbehandelaar wanneer verschillende keren 

gelijkaardige vragen worden gesteld doet verzoeker geen afbreuk aan de bestaande tegenstrijdigheid. 

Overigens dient verzoeker erop te worden gewezen dat hij tijdens het gehoor zijn verklaring zelf heeft 

aangepast en gesteld dat het niet de derde dag was maar de vierde dag op het ogenblik wanneer hem 

de vraag werd gesteld waar hij zich bevond (stuk 4, gehoorverslag, p.11). De verklaring die verzoeker 

geeft met name dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken zei dat hij op de derde of de vierde dag kon 

ontsnappen maar dat de Dienst Vreemdelingenzaken louter noteerde dat dit na drie dagen gebeurde, is 

slechts een post factum verklaring. Overigens vindt ze geen grondslag in het verslag van zijn 

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift verwijst naar het rapport “Afghanistan: Researched and compiled 

by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 12 September 2011” en dat hij tevens aan het 

verzoekschrift toevoegt, dient te worden opgemerkt dat een verwijzing naar een algemeen rapport niet 

volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land 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. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier, gezien 

de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen, in gebreke. 

 

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.  

 

Het argument dat met het attest van het dorpshoofd geen rekening werd gehouden mist feitelijke 

grondslag. In de bestreden beslissing werd immers duidelijk gesteld dat de brief van het dorpshoofd 

verzoekers relaas slechts kan staven bij geloofwaardige verklaringen wat niet het geval is gebleken. 

Documenten beschikken slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij 

vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat blijkt echter dat 

verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met als gevolg dat de documenten die ter staving van het 

relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben. 

 

2.5. Verzoeker maakt, gelet op de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, niet 

aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin 

of 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, § 2, a) en b) van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.6. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming 

indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging 

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

vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2 en indien hij op een veilige en wettige 

manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft 

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen 

vervolging of ernstige schade in een deel van het land van herkomst, wordt rekening gehouden met de 

algemene omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de 

asielzoeker.  

 

Wat betreft de redelijkheid van het vestigingsalternatief, merkt de Raad op dat een vestigingsalternatief 

blijkens de richtlijnen van het UNHCR van 6 augustus 2013 redelijk is indien er bescherming geboden 

wordt door familie, de gemeenschap, clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt 

evenwel dat er in Afghanistan voor alleenstaande mannen en voor kerngezinnen ook zonder familiaal- 

en gemeenschapsnetwerk een intern beschermingsalternatief beschikbaar kan zijn in verstedelijkte en 

semi-verstedelijkte gebieden op voorwaarde dat het vestigingsalternatief onder regeringscontrole staat 

en over de nodige infrastructuren beschikt om in basisbehoeften en levensonderhoud te voorzien (zie 

ook EHRM 13 oktober 2011, Husseini/ Zweden, § § 96 en 97). Uit de objectieve informatie aanwezig in 

het administratief dossier (SRB, Afghanistan, Veiligheidssituatie Kabul-stad d.d. 26 september 2014), en 

bijgevoegd aan de aanvullende nota van de verwerende partij (“EASO Country of Origin Information 

Report: Afghanistan – Security situation” van januari 2015; COI Focus “Afghanistan: IDP’s en 

terugkeerders in Kabul” d.d. 23 februari 2015) blijkt dat Kabul aan deze algemene voorwaarden voldoet.  

 

De Raad meent dat rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden van hem 

redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in de hoofdstad Kabul vestigt. De commissaris-generaal 
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voor de vluchtelingen en de staatlozen kon gelet op verzoekers verklaringen terecht het volgende 

stellen: “(…) In uw geval dient te worden vastgesteld dat u een gezonde, alleenstaande man bent. U 

bent een geletterd persoon die Dari kan lezen en schrijven (CGVS, p.4). De vaststelling dat u geregeld 

actief blijkt op het sociale netwerk Facebook, toont aan dat u overweg kan met een computer. U 

verklaart dat u ook al als minderjarige gewerkt heeft. Zo zou u als verkoper in het districtscentrum van 

Jalrez hebben gewerkt. Voorts dient uit uw verklaringen te worden afgeleid dat uw familie welgesteld is. 

Gevraagd hoe uw vertrek uit Afghanistan werd gefinancierd, antwoordt u dat u vijf ‘ser’ van uw gronden, 

goed voor een verkoopprijs van 7.000 USD, van de hand deed (CGVS, p.15). Momenteel zou u nog 

eigenaar zijn van zeventig ‘ser’ (CGVS, p.5,15), of een veelvoud van de oppervlakte grond die u diende 

te verkopen om uw vertrek te betalen. Indien u vijf ‘ser’ van de hand kan doen voor 7.000 dollar, kan 

aangenomen worden dat de overige zeventig ‘ser’ om en bij de 100.000 dollar waard zijn. Dit is een 

bijzonder hoog bedrag naar Afghaanse normen. Verwacht kan worden dat u dit kapitaal kan 

aanwenden om uw vestiging in Kabul te vergemakkelijken. Verder dient te worden opgemerkt dat u over 

een netwerk lijkt te kunnen beschikken in de hoofdstad. Hoewel u eerst nog ontkent dat u familie heeft in 

Kabul (u vermeldt louter een tante in de provincie Parwan, CGVS, p.6), geeft u later tijdens het gehoor 

toe dat u (minstens) één tante heeft die met man en kinderen in Kabul woonachtig is. Als het CGVS 

voorts opmerkt dat u nogal wat vrienden op Facebook heeft die in Kabul verblijven, stelt u dat dit 

mensen zijn die van Sanglakh naar Kabul verhuisden om er te werken en te studeren (CGVS, p.13). Het 

is inderdaad opvallend dat u veel kennissen heeft in de Kabulse universitaire gemeenschap. Deze 

vrienden, al dan niet behorend tot uw clan, kunnen u mogelijks ook een tijdlang in Kabul opvangen. 

Gevraagd waarom u zich niet in Kabul zou kunnen vestigen, stelt u nog door de Taliban werd geviseerd 

(CGVS, p.15). Gezien er aan uw asielmotieven geen geloof kan worden gehecht, kan uit uw 

verklaringen niet worden afgeleid dat Kabul niet als een volwaardig vestigingsalternatief kan worden 

aanzien. Uw hierboven aangehaalde ervaringen, financiële situatie, vaardigheden en netwerk doen in 

alle redelijkheid besluiten dat u zich in Kabul kan vestigen.(…)”. 

 

Waar verzoeker aangeeft dat niet zomaar kan worden aangenomen dat hij op de steun van zijn familie 

kan rekenen en derhalve naar het BCHV-rapport van juni 2014 “Intern beschermingsalternatief voor 

veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure” verwijst dat hij bij zijn 

verzoekschrift voegt, dient te worden opgemerkt dat de verwijzing naar een algemeen rapport waarin 

wordt gesteld dat het familiaal netwerk in veel gevallen uitgeput is, niet kan volstaan om zijn concrete 

situatie aan te tonen.  

 

Waar verzoeker stelt dat er geen rekening werd gehouden met het gegeven dat hij zich naar Sanglakh, 

een onveilig gebied, dient te begeven om de familiegronden te kopen moet worden opgemerkt dat er 

geen enkel element voorhanden is waaruit blijkt dat verzoekers persoonlijke aanwezigheid vereist is 

voor de verkoop van de grond. Waar de vraag wordt gesteld waarvan zijn moeders en broers dienen te 

leven als de gronden dienen te worden verkocht, moet worden opgemerkt dat dit slechts een vraag is 

doch op zich geen afbreuk kan doen aan de voorgaande vaststellingen. In de bestreden beslissing 

wordt het volgende gesteld: “Indien verzoeker vijf ‘ser’ van de hand kan doen voor 7.000 dollar, kan 

aangenomen worden dat de overige zeventig ‘ser’ om en bij de 100.000 dollar waard zijn”. Hieruit blijkt 

overigens geenszins dat wordt verwacht dat verzoeker al de gronden zou moeten verkopen. Het 

argument dat het leven van zijn familieleden mogelijks in gevaar komt als bekend wordt dat hij zich in 

stedelijk gebied heeft geïnstalleerd aangezien de taliban dit niet tolereert is louter hypothetisch. De 

verwijzing naar het BCHV-rapport volstaat dan ook niet. Overigens werd verzoekers asielrelaas en 

problemen met de taliban ongeloofwaardig geacht. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas 

is het niet aannemelijk dat de taliban verzoeker, actief zouden opsporen en vervolgen in een gebied 

buiten hun controle zoals verder blijkt, zijnde de stad Kabul. 

 

Volgens verzoeker geeft het feit dat hij op zijn facebookprofiel vrienden heeft die in Kabul studeren of 

gestudeerd hebben niet aan dat die personen ervoor kunnen zorgen dat hij geïntegreerd geraakt in de 

samenleving in die zin dat hij daar vaste huisvesting en vast werk kan vinden en heeft hij verklaard dat 

hij zeer weinig contact met zijn tante had. Uit de UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the 

InternationalnProtection Needs of Asylum-seekers from Afghanistan” van 6 augustus 2013 blijkt echter 

dat alleenstaande mannen kunnen leven in stedelijke en semi-stedelijke gebieden die onder de controle 

van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur aanwezig is om te kunnen voorzien in de 

elementaire levensbehoeften (zie supra). Waar verzoeker verwijst naar het BCHV-rapport “Intern 

beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure” 

inzake de levensomstandigheden van terugkeerders in Jalalabad, stelt de Raad vast dat verzoeker geen 

afbreuk doet aan voormelde concrete vaststellingen. Met deze algemene informatie toont verzoeker niet 

aan dat hij in een precaire situatie zal terechtkomen. 
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Uit het voorgaande kan worden besloten dat er geen objectieve argumenten voorhanden zijn die erop 

wijzen dat een hervestiging in Kabul voor verzoeker onredelijk zou zijn in de zin van artikel 48/5, § 3 van 

de vreemdelingenwet. 

 

2.7. Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet dient erop gewezen dat uit artikel 

48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel 

van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade 

bestaat en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land 

blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar 

en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich 

aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van 

herkomst kan onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk 

intern vestigingsalternatief beschikt. Uit de COI Focus “Veiligheid op de weg voor burgers” van 2 maart 

2015, gevoegd aan de aanvullende nota van de verwerende partij, blijkt dat Kabul over een 

internationale luchthaven beschikt, zodat kan worden aangenomen dat verzoeker zich op een veilige 

manier toegang kan verschaffen tot deze stad. 

 

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 6 

augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport bevestigt nog steeds het bestaan van regionale 

verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict 

naar het noorden van het land. Deze vaststellingen worden bevestigd door het “EASO Country of Origin 

Information Report: Afghanistan – Security situation” van januari 2015, gevoegd aan de aanvullende 

nota van de verwerende partij. Nergens in deze UNHCR-richtlijnen wordt evenwel 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 

veranderlijk 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. 

 

Wat betreft de veiligheidssituatie te Kabul blijkt uit de laatste grondige analyse van de veiligheidssituatie 

in de stad Kabul (zie “EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security situation” van 

januari 2015) gevoegd aan de aanvullende nota van de verwerende partij, dat nationale en 

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het 

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief 

goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van 

de overheid en relatief veilig. Het gros van het geweld dat er in de stad plaatsvindt, kan toegeschreven 

worden aan de AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen 

die zij in de onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren 

gevestigd heeft in de stad Kabul, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” 

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Hoewel 

de aard van het gebruikte geweld er voor zorgt dat er soms burgerslachtoffers vallen, is het duidelijk dat 

Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel 

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds 

stand, ook tijdens de sterke toename van het aantal aanslagen in Kabul in de maanden juli en augustus 

2014. Sinds begin 2014 viseren AGE’s weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen 

samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor het overgrote deel 

gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een 

internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere internationale 

aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul bijzonder laag. De impact van de hierboven 

beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats 

te verlaten. Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend en eerder gelokaliseerd van aard; de 

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. 

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

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

of ononderbroken gevechten. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat er voor burgers in de 

hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige 

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

gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel risico op ernstige 



  

 

 

RvV X - Pagina 11 

schade in de zin van art. 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen informatie aan 

waaruit het tegendeel zou blijken. 

 

Waar verzoeker verwijst naar een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen van 27 februari 2015, dat 

tevens aan het verzoekschrift wordt gevoegd, stelt de Raad vast dat in het desbetreffende bericht het 

voormeld EASO-rapport wordt besproken. Dit bericht is dan ook niet bij machte afbreuk te doen aan de 

concrete vaststellingen met betrekking tot Kabul zoals hoger uiteengezet en gebaseerd op voormeld 

EASO-rapport. De loutere stelling in het BCHV-rapport dat in landen waar een gewapend conflict is men 

geen normaal leven kan leiden, volstaat evenmin om de concrete vaststellingen aangaande Kabul te 

weerleggen.  

 

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad vast dat verzoeker in Kabul over een redelijk en veilig intern 

beschermingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5 § 3 van de vreemdelingenwet.  

 

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. 

 

2.8. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te 

besluiten dat de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet 

aantoont. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  C. DIGNEF 

 

 


