
RvV X - Pagina 1

nr. 203 248 van 27 april 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Quellinstraat 37/12

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 7 september 2017

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

staatlozen van 8 augustus 2017.

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 19 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 februari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. AHMADZADAH, die verschijnt voor de verzoekende partij,

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 verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 1995.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 14 december 2015 en dient op 18

december 2015 een asielaanvraag in.

Op 13 juni 2017 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen gehoord.
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Op 11 mei 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Afghaanse nationaliteit en bent u Tadzjiek van origine. U woonde in

Malik Khail, gelegen in het district Jalrez in de provincie Wardak. U bent 21 jaar oud en u bent soenniet.

Na uw middelbare school deed u ingangsexamen voor zowel de publieke als de private universiteit in

Kabul. U slaagde voor uw ingangsexamen aan de private universiteit in Kabul en u startte op 30 maart

2015 een studie economie aan de universiteit in Kabul. U ging elke dag met de auto van uw

schoonbroer naar Kabul en u verdiende geld door passagiers mee te nemen naar Kabul.

Op 29 juli 2015 nam u vijf passagiers mee uit Jalrez richting Kabul. U werd onderweg in Zeywalat

tegengehouden door drie gewapende mannen op motors die zeiden dat u hen moest volgen. U volgde

hen tot aan een moskee, waar u moest stoppen. Leden van de taliban kwamen uit de moskee en

inspecteerden uw wagen. Eén van de passagiers, M. (…), werd uit uw auto gehaald. De taliban zei dat u

zo snel mogelijk moest vertrekken, en u zette uw route naar Kabul verder met de vier andere

passagiers. In Kabul aangekomen zette u de passagiers af en ging u naar de universiteit.

’s Avonds keerde u terug naar huis en u vertelde uw vader wat er die dag gebeurd was. Hij zei u om

niemand over het incident te vertellen en verder te doen met uw werk. Gedurende ongeveer anderhalve

maand werkte u verder als taxichauffeur en ging u naar de universiteit. Op 15 september 2015 kwam de

politie langs bij uw huis. Uw vader was thuis, maar u was op dat moment op de universiteit. De politie

zocht u omdat M. (..), de passagier die uit uw auto was gehaald, u had aangeklaagd. Hij beschuldigde u

ervan dat u connecties had met de taliban. Uw vader belde u op de universiteit en hij zei u om geen

passagiers op te pikken en via een andere route naar huis te komen.

Toen u thuis aankwam, vertelde uw vader wat er gebeurd was. Uw vader besloot u weg te sturen uit

Afghanistan omdat M. (…) een machtige, rijke persoon is en omdat de overheid corrupt is. U vertrok

dezelfde avond terug naar Kabul, en vandaar ging u verder naar Nimroz. U bleef anderhalve maand in

Nimroz voor u Afghanistan verliet.

Eind oktober of begin november 2015 verliet u Afghanistan en na een reis van ongeveer anderhalve

maand kwam u aan in België op 14 december 2015. Op 18 december 2015 vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw taskara, uw schoolrapport, uw kaart voor het

ingangsexamen aan de universiteit, uw studentenkaart, een convocatie van de politie, een kopie van de

taskara van uw moeder, een kopie van de taskara van uw vader, dertien kopieën van documenten over

het werk van uw vader bij Stability in Key Areas (SIKA), twee kopieën van documenten over de

belastingaangifte van uw vader en de enveloppe waarin deze documenten werden opgestuurd neer.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier dient er echter door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A,

lid 2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende

aannemelijk gemaakt dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor

vervolging omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een

welbepaalde sociale groep. Verder wordt er ook vastgesteld dat er hier geen sprake is van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de

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

Allereerst moet worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid is aangetast. Zo bent u niet op

de hoogte van de redenen waarom uw neef, F.Y. […], uit Afghanistan gevlucht is (CGVS 18/07/2017, p.

7). Nochtans verklaarde u dat u nog steeds, zij het zelden, in contact bent met hem (CGVS 13/06/2017,

p. 13 & CGVS 18/07/2017, p. 7). U zei dat u hoorde dat hij problemen had (CGVS 18/07/2017, p. 7). Dat
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u niet op de hoogte bent van de redenen waarom uw neef naar België kwam, is niet aannemelijk. Dit

element tast uw algemene geloofwaardigheid aan.

Bovendien verklaarde u dat de documenten u werden opgestuurd vanuit Kabul (CGVS 13/06/2017, p.

3). Uit de enveloppe, die u eveneens neerlegde, blijkt echter dat het adres van de afzender in

Peshawar, Pakistan is. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid antwoordde u dat dit de normale

procedure is (CGVS 13/06/2017, p. 16). Uit informatie die op het CGVS voorhanden is, blijkt dat er

functionerende postkantoren zijn in Kabul en andere plaatsen in Afghanistan. Dit element tast uw

algemene geloofwaardigheid verder aan.

Verder zijn er elementen in uw verklaringen die de geloofwaardigheid van uw asielmotieven ernstig

aantasten. Ten eerste bent u niet in staat om veel details te geven over de problemen die de aanleiding

waren voor uw vertrek uit Afghanistan. Zo verklaarde u dat u werd tegengehouden in Zeywalat terwijl u

vijf passagiers vervoerde naar Kabul vanuit Jalrez (CGVS 13/06/2017, p. 14, 16 & CGVS 18/07/2017, p.

12). Eerst kon u tweemaal zelf vertellen over het incident (CGVS 13/06/2017, p. 14, 16), waarbij u de

eerste maal zei dat de taliban één van de personen meenamen en aan de anderen zeiden om snel te

vertrekken (CGVS 13/06/2017, p. 14). De tweede keer verklaarde u dat de commandant de binnenkant

van de auto inspecteerde, één persoon uit de auto nam en dan zei dat u zo snel mogelijk moest

vertrekken (CGVS 13/06/2017, p. 16). Tot driemaal toe werd u gevraagd meer details te geven over wat

er exact gebeurde aan de moskee (CGVS 13/06/2017, p. 18). Slechts de derde keer weidde u iets meer

in detail uit door toe te voegen dat de persoon niet uit de auto wilde komen, dat de taliban hem eruit

trok, en dat u vroeg waarom ze hem meenamen (CGVS 13/06/2017, p. 18). U verklaarde tevens dat ze

zeiden dat het uw zaken niet zijn en dat u verder niets zei omdat u vreesde voor uw leven (CGVS

13/06/2017, p. 18). Hoewel u de derde keer extra informatie gaf, bleef u nog steeds op de vlakte. Dat u

niet van meet af aan op gedetailleerde en doorleefde manier kan vertellen over het incident aan de

moskee, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan.

Voorts is het niet duidelijk hoe de taliban wist dat M.[…] in uw wagen zou zitten. Uit uw verklaringen

blijkt dat er geen sprake was van een systematische controle van alle wagens die in Zeywalat

passeerden, maar dat de taliban dadelijk uw wagen viseerde en tegenhield (CGVS 13/06/2017, p. 14,

16, 18). Het is niet aannemelijk dat de taliban wist dat die persoon zich op die dag in uw auto zou

bevinden, en dat u langs Zeywalat zou passeren. Dit ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Daarna verklaarde u dat uw rit verderzette naar Kabul (CGVS 13/06/2017, p. 14, 16-17). Volgens uw

verklaringen overwoog u niet om terug te keren naar huis omdat het uw verantwoordelijkheid was om de

passagiers naar Kabul te brengen en naar de universiteit te gaan (CGVS 13/06/2017, p. 19). Bovendien

verklaarde u dat u niet aan de passagiers had gevraagd of ze nog naar Kabul wilden gaan (CGVS

13/06/2017, p. 19). Het is niet aannemelijk dat u na een ingrijpend incident zoals het incident dat u

beschreef zonder overleg uw dag zou verderzetten zoals normaal. Dat u beweerde dat uw passagiers

een beslissing hadden genomen om naar Kabul te gaan louter door in uw auto te stappen (CGVS

13/06/2017, p. 19), kan niet verklaren waarom u zonder overleg de rit verderzette. Dit trekt de

geloofwaardigheid van uw verklaringen verder in twijfel.

U slaagde er echter niet in meer details te geven over het verdere verloop van die rit. Zo werd u tot

driemaal toe gevraagd hoe de rit van de moskee naar Kabul verlopen was (CGVS 13/06/2017, p. 19).

De eerste keer antwoordde u dat u bang was, dat u trilde, en dat u niet weet hoe u in Kabul bent geraakt

(CGVS 13/06/2017, p. 19). Toen u om meer details gevraagd werd antwoordde u dat u de auto draaide

aan de moskee, en dat u verder reed naar Kabul (CGVS 13/06/2017, p. 19), zonder andere details toe

te voegen. Toen u de laatste keer gevraagd werd hoe de rit verlopen was, herhaalde u enkel dat u bang

was en dat uw lichaam schudde (CGVS 13/06/2017, p. 19), zonder extra informatie toe te voegen. Dat u

niet gedetailleerd en doorleefd kan vertellen over deze rit, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid.

Bijgevolg wordt ook de geloofwaardigheid van het incident dat aan de rit vooraf zou zijn gegaan

aangetast.

Verder verklaarde u dat u niet overwoog om te stoppen met taxi rijden (CGVS 13/06/2017, p. 20, 21).

Nochtans was u zelf slachtoffer geweest van het incident waarbij de taliban uw auto stopte (CGVS

13/06/2017, p. 14, 16). Daarenboven is de route van Jalrez naar Kabul erg gevaarlijk, zoals blijkt uit uw

verklaringen (CGVS 18/07/2017, p. 4). U vertelde ook over een incident waarbij de taliban een

truckchauffeur gedwongen hadden om lichamen van arbaki te vervoeren (CGVS 13/06/2017, p. 20). U
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zei dat u niet kon stoppen omdat u het geld nodig had om uw studies te betalen (CGVS 13/06/2017, p.

20). Een andere job zoeken was ook geen mogelijkheid aangezien u elke dag langs die weg naar de

universiteit moest gaan, en dat het verder niet gemakkelijk is om een andere job te vinden in

Afghanistan (CGVS 13/06/2017, p. 20). Het is niet aannemelijk dat u zelfs niet overwogen hebt om te

stoppen met taxirijden. Het kan inderdaad het geval zijn dat u een inkomen nodig had om uw studies

te financieren, maar dit neemt niet weg dat u op andere manieren een inkomen zou kunnen krijgen. Dat

u niet overwoog om te stoppen met uw taxiritten, trekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder

in twijfel.

Aangezien het incident waarbij een passagier uit uw auto werd gehaald niet geloofwaardig werd

bevonden gelet op bovenstaande vaststellingen, kunnen de problemen die daarop volgen, namelijk de

convocatie door de politie, die de rechtstreekse aanleiding was voor uw vertrek (CGVS 13/06/2017, p.

14, 20-21), ook niet als geloofwaardig beschouwd worden.

Los daarvan zijn er ook elementen in uw verklaringen hierover die de geloofwaardigheid ervan

aantasten. Zo verklaarde dat uw vader werd meegenomen naar het politiekantoor door de politie (CGVS

13/06/2017, p. 14 & CGVS 18/07/2017, p. 12). De politie legde bovendien alles in detail uit aan uw

vader. Ze vertelden uw vader dat de persoon die uit uw auto was meegenomen M.[…], zoon van A.

D.[…] was, dat hij afkomstig was uit Bamyan en dat hij werkte bij een bouwbedrijf van de voormalige

assistent van ex-president Karzai (CGVS 13/06/2017, p. 18 & CGVS 18/07/2017, p. 12). Bovendien

kwam u te weten dat M.[…] was vrijgelaten door losgeld te betalen (CGVS 13/06/2017, p. 19). Het is

niet aannemelijk dat de politie uw vader in detail zou vertellen over de persoon die u schade zou hebben

berokkend. Daarnaast is het ook niet aannemelijk dat ze uw vader mee zouden nemen naar het

politiekantoor, terwijl ze de convocatie aan uw huis zouden kunnen afgeven. Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder in twijfel getrokken.

Ten slotte verklaarde u dat uw vader u opbelde toen u op de universiteit was. Hij zei u om naar huis te

komen via een andere weg, zonder passagiers op te pikken (CGVS 13/06/2017, p. 14, 16 & CGVS

18/07/2017, p. 12). Dat uw vader u zou vragen om eerst naar huis te keren via een andere route, om u

meteen daarna terug weg te sturen is niet aannemelijk. Hij kon u via de telefoon vertellen om niet meer

naar huis te keren en u uitleggen waarom. Dit zet de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder op

de helling, waardoor uw asielmotieven niet als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw taskara, uw schoolrapport, uw kaart voor het

ingangsexamen aan de universiteit, uw studentenkaart, een convocatie van de politie, een kopie van de

taskara van uw moeder, een kopie van de taskara van uw vader, dertien kopieën van documenten over

het werk van uw vader bij SIKA, twee kopieën van documenten over de belastingaangifte van uw vader

en de enveloppe waarin deze documenten werden opgestuurd neer. Deze documenten kunnen

bovenstaande vaststellingen niet veranderen. Uw taskara en de taskara’s van uw ouders ondersteunen

louter uw identiteit en uw herkomst, welke niet ter discussie staan. Uw schoolrapport, de kaart van uw

ingangsexamen en uw studentenkaart tonen aan dat u gestudeerd heeft aan de universiteit van Kabul,

wat niet betwist wordt. De convocatie van de politie zegt enkel dat u verwacht werd op het districtshuis,

maar vermeldt niet waarom u daar verwacht werd (CGVS 13/06/2017, p. 15). Deze convocatie is dan

ook niet van die aard om te bevestigen dat u zich moest melden omwille van de redenen die u

aanhaalde. Daardoor bevat dit document geen informatie die in staat is om de bovenstaande

vaststellingen te wijzigen. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat zowat alle

documenten in Afghanistan gemakkelijk op illegale wijze te verkrijgen zijn. Dit behelst eveneens

documenten uit officiële bronnen die via corruptie worden verkregen. De nodige omzichtigheid is dus

aangewezen bij het toekennen van bewijswaarde aan deze documenten. Het gewicht dat aan deze

bewijsstukken wordt toegekend moet worden gezien in samenhang met de, lage, geloofwaardigheid van

de verklaringen.

Verder bracht u kopieën documenten mee over het werk van uw vader bij SIKA en kopieën van

zijn belastingaangifte. Deze documenten ondersteunen uw verklaringen over uw vaders vroegere werk.

U heeft echter niet aannemelijk kunnen maken dat er omwille van het vorige werk van uw vader in uwen

hoofde een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade zou bestaan. Zo woont uw

vader nog steeds in Malik Khail (CGVS 13/06/2017, p. 12), en heeft uw familie geen problemen omwille

van het werk van uw vader (CGVS 13/06/2017, p. 13 & CGVS 18/07/2017, p. 14). Dat u denkt dat zijn

werk zou kunnen leiden tot problemen in de toekomst (CGVS 13/06/2017, p. 13 & CGVS 18/07/2017, p.

14) is bijgevolg louter speculatief, en niet gestoeld op concrete indicaties of gebeurtenissen. Uw
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bewering is niet voldoende om een vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade concreet

aannemelijk te kunnen maken.

Omwille van al deze redenen moet worden geconcludeerd dat de door u ingeroepen vervolgingsfeiten

niet aannemelijk zijn gemaakt en dus geen basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de

toekenning van internationale bescherming, met name de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

bescherming in de zin van art. 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.

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 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen 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 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

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 dat het slachtoffer zijn 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 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
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herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul City van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en

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

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

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

de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en

provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

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

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft

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

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

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS in de

loop van 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad

geviseerd werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen

weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het

aantal burgerslachtoffers beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van

dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een

toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

conclusie gekomen dat er 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 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 19 april 2016

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.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een hoogopgeleide jongeman bent. U studeerde gedurende één

semester economie aan de universiteit in Kabul (CGVS 13/06/2017, p. 6-8). Daarnaast bent u ook

bemiddeld. Uw familie heeft twee boomgaarden bij uw huis en gronden in Kharolang (CGVS

18/07/2017, p. 13). Naast de opbrengst van de gronden verdiende uw vader geld door zijn werk bij

SIKA, waar hij ongeveer 17000 Afghani per maand kreeg aan loon en bijkomende kosten (CGVS

18/07/2017, p. 13). Verder verdiende u zelf ook geld door elke dag naar Kabul te rijden met de auto van

uw schoonbroer, en onderweg passagiers op te pikken (CGVS 13/06/2017, p. 11, 21, CGVS

18/07/2017, p. 4-5). Dankzij dit werk als taxichauffeur was u niet alleen in staat om uw

universitaire studies te betalen, u hield er zelfs zakgeld aan over (CGVS 13/06/2017, p. 11). Deze

werkervaring stelt u in staat om in uw onderhoud te kunnen voorzien bij terugkeer naar de stad Kabul.

Ondanks uw bewering dat uw familie niet welgesteld is (CGVS 18/07/2017, p. 7), tonen voorgaande

elementen duidelijk aan dat uw familie over meer middelen beschikt dan een doorsnee Afghaans gezin.
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Daarenboven kent de stad Kabul goed, gelet op het feit dat u er studeerde en er werkte als

taxichauffeur. U verklaarde dat u vandaag nog steeds contact heeft met uw vrienden in Kabul via

facebook (CGVS 18/07/2017, p. 3). Later verklaarde u dat deze vrienden enkel klasgenoten waren,

geen dichte familie (CGVS 18/07/2017, p. 8). Het voorhanden zijn van een reëel netwerk houdt niet

noodzakelijk in dat u moet beschikken over dichte familie in de stad Kabul. Het feit dat u vrienden, of

minstens klasgenoten, heeft in de stad Kabul stelt u in staat om aan hen advies en ondersteuning te

vragen bij het opbouwen van een leven in Kabul. Al deze elementen maken dat van u redelijkerwijs kan

verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.

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.

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 de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/4, 48/5, 57/7

en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

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

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

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

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, van artikel 27 van “het Koninklijk

besluit van II maart 2003”, van artikel 1 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van

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

algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel als

beginselen van behoorlijk bestuur”, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

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

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

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

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming.

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe:

“Iste onderdeel: verzoeker komt in aanmerking om te worden erkend als vluchteling

De bestreden beslissing stelt ten onrechte vast dat verzoeker er niet in geslaagd zou zijn om een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van Genève aannemelijk

te maken.

Het is duidelijk dat de bestreden beslissing o.a. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt.

Nochtans dient verwerende partij conform het redelijkheidsbeginsel wanneer zij een beslissing neemt,

dit in alle redelijkheid te doen. Dit betekent dat alle belangen die bij de beslissing een rol kunnen spelen

tegen elkaar moeten zijn afgewogen. In casu is dat niet gebeurd. Het is ook duidelijk dat de verwerende

partij dit beginsel schendt door geen rekening te houden met belangen van verzoeker.

De overheid moet daarnaast een beslissing eveneens zorgvuldig voorbereiden. Verzoeker meent dat de

verwerende partij heeft nagelaten de situatie van verzoeker grondig te onderzoeken.

De motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door zijn motieven die in

rechte en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en

draagkrachtig zijn. De zijnsgrond van het besluit dient gedetermineerd zijn door

1 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die
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internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming een correcte toepassing van het toepasselijke

materiële en formele recht op de feiten uit de het administratief dossier.

Verzoeker stelt vast dat de aangehaalde redenen in de bestreden beslissing niet volstaan om de

beslissing te dragen.

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt duidelijk dat er naar voor is gekomen dat hij voldoende redenen

had en heeft om minstens te vermoeden dat zijn leven in Afghanistan in gevaar is gekomen.

Het verdrag van Genève definieert een vluchteling als elke persoon "die, [...] uitgegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen [...]. "

De woorden 'gegronde vrees' hebben beide hun belang. Ze geven immers uiting aan het gegeven dat

de definitie van vluchteling tegelijkertijd een subjectief (vrees) en een objectief (gegronde) element

inhoudt. De persoon moet een 'vrees' koesteren. Dit wordt bepaald door de persoonlijkheid van het

individu zelf: de ene zal vlugger vrees koesteren dan de andere. Twee personen, geplaatst in identieke

omstandigheden, zullen niet steeds op dezelfde wijze psychologisch reageren. Het is evenwel zo dat

vrees voor vervolging op zich niet voldoende is, ook al is ze een belangrijke aanwijzing. De vrees moet

ook redelijk zijn, d.w.z. kunnen verklaard worden door een aantal objectieve elementen.

Opdat iemand als vluchteling kan beschouwd worden, dient hij niet eerst vervolgd geweest te zijn: een

gegronde vrees voor een —toekomstige- vervolging volstaat. Hieraan wordt duidelijk door de

verwerende partij voorbijgegaan.

Een 'gegronde vrees voor vervolging' betekent niet dat er een absolute zekerheid dient te bestaan dat

iemand zou vervolgd worden wanneer hij in zijn land gebleven was: een redelijke kans dat de vervolging

zal plaatshebben is voldoende.

Overigens is er in artikel 48/3, §2 opgenomen wat men onder 'daden van vervolging' in de zin van artikel

la van het Verdrag van Genève moet begrijpen:

Daden van vervolging in de zin van artikel IA van het Verdrag van Genève moeten:

a) ofwel zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de

grondrechten van de mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit

hoofde van artikel 15.2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden;

b) ofwel een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen,

die voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven in punt a).

De hierboven genoemde daden van vervolging kunnen onder meer de vorm aannemen van:

a) daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld:

b) wettelijke, administratieve, politiële en/of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend

zijn of op discriminerende wijze worden uitgevoerd;

c) onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing;

d) ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware

of discriminerende straf wordt opgelegd;

e) vervolging of bestraffing wegens de weigering militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens

een conflict wanneer het vervullen van militaire dienst strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder

de uitsluitingsgronden van artikel 55/2, § I, vallen;

f) daden van genderspecifieke of kind specifieke aard. "

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij ten onrechte dat verzoeker onvoldoende

aannemelijk heeft gemaakt dat er in zijn hoofde een gegronde vrees kan worden vermoed voor

vervolging omwille van zijn nationaliteit, etniciteit, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een

welbepaalde sociale groep.

Allereerst is het uiterst vreemd dat de verwerende partij lijkt geen rekening lijkt te houden met de

omstandigheden tijdens het tweede gehoor. Bij de aanvang van het tweede interview op 18.07.2017

geeft verzoeker aan dat hij de tolk niet zo goed begrijpt en stelt dan ook voor om de kwestieuze tolk te

wisselen. De dossierbehandelaar vraagt verzoeker wat het probleem is en of er een specifiek woord is

dat verzoeker niet begrijpt. Verzoeker antwoord zeer helder als volgt:

"De tolk is al even aan het woord geweest Begrijpt u deze goed?

Ik versta het niet zo goed. Ik denk dat het beter is om het te wisselen.

Wat is het probleem precies?

Ik kan het niet goed verstaan. Als u het wissel is het goed, anders okee.

Het is mijn leven. Het is 2 of 3 uur over mijn leven.

Is er een specifiek woord dat u niet begrijpt?
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U vraagt me of ik de waarheid zegt, daarom doe ik dat. Als u het aanvaardt, dan is het in orde. Zo niet,

dan is het goed. Zijn taal is Pashtou, en het mijne is Dari" (CGVSII, gehoorverslag, pag. 2)

Uit het gehoorverslag blijkt zelfs dat er een discussie is geweest tussen verzoeker en de tolk. De inhoud

van deze discussie is echter niet opgenomen in het gehoorverslag.

De argumenten die de verwerende partij opwerpt, zijn echter weinig overtuigend.

Vooreerst verwijt de verwerende partij verzoeker dat hij niet op de hoogte is van de redenen waarom

zijn neef […] uit Afghanistan gevlucht is, en dat dit zijn algemene geloofwaardigheid aantast. Hoe dit

verzoekers algemene geloofwaardigheid aantast, is verzoeker een raadsel. Daarbij aanvaardt de

verwerende partij ten onrechte de reden niet die verzoeker aanhaalde, namelijk dat dat hij niet op de

hoogste is van de redenen waarom zijn neef naar België kwam. Verzoeker verklaarde reeds dat hij

zelden met hem contact heeft. De verwerende partij toont geenszins aan, noch motiveert zij dit

onderdeel, dat verzoekers problematiek gelinkt zou zijn aan die van zijn neef, wat zijn geloofwaardigheid

dan wel zou kunnen aantasten.

Tweedens voert de verwerende partij aan dat verzoeker verklaarde dat de documenten vanuit Kabul

werden opgestuurd, maar dat uit de enveloppe blijkt dat het adres van de afzender in Peshawar,

Pakistan is. De verwerende partij besluit dan dat dit element zijn algemene geloofwaardigheid verder

aantast. Ten onrechte werd verzoekers verklaring niet aanvaard, namelijk dat dit soms de normale

procédure is. Hoewel er inderdaad functionerende postkantoren in Kabul aanwezig zijn, is het niet

uitgesloten dat postbedrijven via Peshawar alle inkomende pakketjes vanuit Kabul verzamelen en naar

Europa versturen. Overigens, niet in geschil is verzoekers identiteit, nationaliteit en zijn recente

herkomst uit zijn regio. De opmerking van de verwerende partij is dan ook volledig irrelevant.

Ten derde poneert de verwerende partij dat er elementen zijn in verzoekers verklaringen die de

geloofwaardigheid van zijn asielmotieven ernstig aantasten. Verzoeker stelt daarbij echter vast dat de

verwerende partij geen enkel tegenstrijdigheid in zijn verklaringen heeft kunnen vaststellen. De

bemerking dat verzoeker pas de derde keer extra informatie gaf, wordt hem ten onrechte verweten. Dat

verzoeker later op gedetailleerde en doorleefde manier zijn verhaal kan vertellen over het incident aan

de moskee, doet geenszins afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan.

Verder stelt de verwerende partij dat het niet duidelijk is hoe de taliban wist dat M. (…) in zijn wagen zou

zitten. De verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat verzoeker geenszins in staat is om daarover

meer informatie te geven. Verzoeker is immers een burger en heeft: geen banden met de taliban, noch

met de politionele diensten zodat hij in staat zou zijn om de gerechtelijke documenten na te kijken. De

stelling van de verwerende partij is dan ook weinig redelijk te noemen.

Voorts tracht de verwerende partij vanuit een veronderstelling aan te tonen dat het verzoekers rit naar

Kabul niet aannemelijk zou zijn. Volgens verzoekers verklaringen overwoog hij niet om terug te keren

naar huis omdat het zijn verantwoordelijkheid was om de passagiers naar Kabul te brengen en naar de

universiteit te gaan. (CGVS d.d. 13.06.2017, pag. 14, 16, 18). De verwerende partij stelt dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker na een ingrijpend incident zoals het incident dat verzoeker beschreef

zonder overleg zijn dag zou verderzetten zoals normaal. Dit is geen motivering die verzoekers

verklaringen kan ondermijnen. Het is logisch dat hij zijn weg verderzette. De veiligheidssituatie in

Afghanistan is nu eenmaal niet te vergelijken met die van België. Bovendien is het perfect logisch dat

verzoeker zijn rit naar Kabul verderzet. Kabul wordt immers geacht veiliger te zijn dan de andere regio's.

Het is om deze reden dat verzoeker verklaarde dat het zijn verantwoordelijkheid was om die mensen in

Kabul af te zetten.

Ten vierde voert de verwerende partij aan dat verzoeker niet in staat zou zijn om meer détails te geven

over het verdere verloop van die rit. Uit de motivering van de beslissing zelf blijkt dat verzoeker wel

degelijk nuttige verklaringen aflegde en dat hij op zeer doorleefde wijze kan vertellen over deze rit. Uit

pagina 19 van het gehoorverslag d.d. 13.06.2017 blijkt toch dat verzoeker informatie heeft verstrekt

inzake die rit. Hij gaf meer détails over de rit van de moskee naar Kabul. Verzoeker verklaarde dat hij

nog steeds bang was en dat hij aan het 'schudden' (bibberen) was, en dat hij niet meer wist hoe in Kabul

was geraakt. Ook legde hij uit hoe de sfeer was en hoe iedereen zich in de auto voelde.

'Natuurlijk waren wij geconfronteerd met mensen die iedereen konden vermoorden. Ze deden mij niets

en de anderen ook niet Daarom voelden wij ons vrij We waren nog steeds bang, mijn lichaam schudde.

'(CGVS d.d. 13.06.2017, pag. 19)

Verder neemt de verwerende partij verzoeker kwalijk dat hij niet overwoog om te stoppen met taxi rijden.

Verzoeker verklaarde dat hij niet kon stoppen omdat hij het geld nodig had om zijn studies te betalen.

Verzoeker stelde ook dat andere job zoeken geen mogelijkheid was daar hij elke dag langs die weg

naar de universiteit moest gaan en dat het niet gemakkelijk om een andere job te vinden in Afghanistan.

(CGVS, 13.06.2017, pag. 20). Zonder deze elementen te betwisten, stelt de verwerende partij gratuit dat

het niet aannemelijk is dat hij zelfs niet overwogen heeft om te stoppen met taxi-rijden. Dit onderdeel is

geenszins afdoende gemotiveerd en gaat in tegen alle redelijkheid.
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De verwerende partij heeft ten onrechte de convocatie door de politie, die de rechtstreekse aanleiding

was voor verzoekers vertrek, en andere verklaringen van verzoeker in het licht van zijn problematiek

voor een deel onbesproken gelaten. De verwerende partij schendt hiermee de rechten van verdediging.

Ten slotte stelt de verwerende partij dat het niet aannemelijk is dat de politie verzoekers vader in détail

zou vertellen over de persoon die hem schade zou hebben berokkend. Verzoeker verklaarde dat zijn

vader werd meegenomen naar het politiekantoor door de politie. (CGVS I, pag. 14 en CGVS II, pag. 12).

Het is voor verzoeker een raadsel waarom de politie verzoekers vader niet geconfronteerd zou hebben

met een aantal elementen van het dossier. Dat dit niet aannemelijk zou zijn, berust op geen enkel

objectief element en is slechts een aanname gesteund op niets.

Voorts tracht de verwerende partij verwarring te zaaien omtrent verzoekers verklaringen inzake diens

contact met zijn vader. Verzoeker verklaarde dat hij door zijn vader was opgebeld toen hij op de

universiteit was. Verzoekers vader deelde hem mede om naar huis te komen via een andere weg,

zonder passagiers op te pikken (CGVS I, pag. 4, CGVS II, pag. 12). Dat verzoekers vader verzoeker

zou vragen om eerst naar huis te keren via een andere route om verzoeker meteen daarna terug weg te

sturen is volgens de verwerende partij niet aannemelijk. De verwerende partij verliest daarbij uit het oog

dat verzoekers vader het nuttig vond om de informatie die hij had verkregen via de politie aan verzoeker

mee te delen. Ook werd er toen besloten dat verzoeker het land zou moeten verlaten.

"En dan na anderhalve maand, dan was ik op de universiteit. Mijn vader belde, en zei mijn zoon

vandaag moet je geen mensen oppikken. Kom gewoon naar huis. En hij zei je moet niet op de gewone

weg rijden, maar verander de route. Dan was er een andere route, ongeveer 200-300 m verder dan

onze gewone weg. Dan moeten wij langs die route komen. Langs die route ging ik naar huis. Hij zei dat

ik in het geheim naar his moest komen. Ik was bezorgd wat er precies gebeurd was. Ik kwam thuis. Mijn

vader legde me alles uit. Hij zei, de persoon die uit je auto werd gehaald, dat begint nu. Hij zei, dit is de

persoon die de informatie van de persoon heeft. Ik weet dat deze persoon erg machtig is. Hij is ook rijk.

Mijn vader maakte de beslissing en dat was dat ik het land moest verlaten. Ik nam mijn kleren op dat

punt. Dezelfde route die ik nam om naar huis te komen, nam ik opnieuw en ik ging naar Kabul."

(CGVSII, pag. 12)

Verzoeker verwijst dan ook integraal naar het eerste en tweede gehoorverslag waarbij uw Raad zal

kunnen vaststellen dat verzoeker ten aanzien van verschillende aspecten van zijn vrees geloofwaardige

verklaringen heeft afgelegd die door de verwerende partij geenszins worden betwist, noch worden deze

als 'weinig doorleefd, incohérent of niet overtuigend' aangemerkt.

Verzoeker stelt vast dat de verwerende partij doorheen de twee interviews geenszins tegenstrijdigheid

van verzoekers verklaringen opwerpt. Hij werd nochtans twee keer zeer uitvoerig gehoord op het CGVS.

Ten overvloede, verzoeker legt omtrent zijn vrees uitgebreide verklaringen af waarvan in casu slechts

een onbeduidende fractie werd beoordeeld op zijn geloofwaardigheid.

De redenen die de verwerende partij aanvoert kunnen door verzoeker niet worden gevolgd.

Uit voorgaande volgt dat men op basis van de door verwerende partij aangehaalde elementen

onmogelijk kan concluderen dat verzoekers relaas geloofwaardigheid mist. Voort de eventuele kleine

inconsistenties en niet al te uitgebreide uitleg die zich in zijn asielverhaal bevinden, dienen de volgende

opmerkingen van UNHCR in acht genomen te worden, en verwijst verzoeker voorts naar het reeds

aangehaalde UNHCR rapport 'Beyond Proof :

'j\..] There is no necessity for the adjudicator to have to be fully convinced of the truth of each and every

factual assertion made by the applicant.

[...] Inability to remember or provide ail dates or minor details, as well as minor inconsistenties,

insubstantial vagueness or incorrect statements which are not material may be taken into account in the

final assessment on credibility, but should not be used as decisive factors.

[...] Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and plausible,

not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable to be believed.

[...] Where the adjudicator considers that the applicant's story is on the whole coherent and plausible,

any element of doubt should not prejudice the applicant's aim; that is, the applicant should be given the

"benefit of the doubt".

[...] There is no requirement to prove well-foundedness conclusively beyond doubt, or even that

persecution is more probable than not. To establish "well- foundedness", persecution must be proven to

be reasonable possible. "(Office of UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refiigee Claims,

16 december 1998, randnrs. 8-12 en 17)

In het rapport 'Beyonn Proof: Creditiblity Assessment in Eu and Asylum Systems' wordt er ook gesteld

dat men de geloofwaardigheid van een asielzoeker in het geheel moet bekijken "The credibility

assessment must be based on the entirety of the available relevant evidence as submitted by the

applicant and gathered by the determining authority by its own means. " Such decision-makers, on

classic principles of public law, are required to take everything material into account. Their sources of
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information will frequently go well beyond the testimony of the applicant and include in-country reports,

expert testimony and — sometimes — specialised knowledge of their own (which must of course be

disclosed). Mo probabilistic cut-off operates here: everything capable of having a bearing has to be

given the weight, great or little, due to it. "87 Therefore, in determining whether to accept or reject a

material fact the applicant presents, the decisionmaker must take into account all relevant evidence that

confirms, supports, refutes, or otherwise bears on the asserted material fact. Decision-makers should be

careful not to reach conclusions on the credibility of each material fact in isolation. As UNHCR has

stated: "taking isolated incidents out of context may be misleading. The cumulative effect of the

applicant's experience must be taken into account. "88 The European Court of Human Rights has held

that "[i]n determining whether it has been shown that the applicant runs a real risk of suffering treatment

proscribed by Article 3, the Court will assess the issue in the light of ail the material placed before it, or,

if necessary, material obtained proprio motu" (emphasis added).89 This is echoed by the Committee

against Torture, which exercises the power of free assessment of the facts based on "the full set of

circonstances" in every case.90 This can be used in an analogous way for credibility assessments. "

Deze benadering wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk:

"It is the task oft he fact-finder, whether official or judge, to look at all the evidence in the round, to try

and grasp it as a whole and to see how it fits together and whether it is sufficient to discharge the burden

of proof. Some aspects of the evidence may themselves contain the seeds of doubt. Some aspects of

the evidence may cause doubt to be cast on other parts of the evidence. ... Some parts of the evidence

may shine with the light of credibility. The fact finder must consider all these points together; and ...

although some matters may go against and some matters count in favour of credibility it is for the fact-

finder to decide which are the important, and which are the less important features of the evidence, and

to reach his view as a whole on the evidence as a whole. "

Uit de arresten F.N. tegen Zweden en M.A. tegen Zwitserland valt af te leiden dat de beoordelende

autoriteit latere toevoegingen die betrekking hebben op de kern van het relaas, serieus dient te

onderzoeken en niet zomaar terzijde kan schuiven omdat de informatie te laat zou zijn verstrekt of

tegenstrijdig is met eerdere verklaringen.

Uit al het voorgaande kan er dan ook worden besloten dat het om te beginnen onredelijk is om op basis

van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot ongeloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen te besluiten. De verwerende partij had hoogstens twijfel kunnen weerhouden betreffende

verzoekers relaas, maar had zeker niet tot de algehele ongeloofwaardigheid van verzoekers vrees

kunnen besluiten. In voorliggende situatie - rekening houdend met de concrete invulling van de

bewijslast in asielzaken en onder de in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen

die niet tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten — had de verwerende partij verzoeker het

voordeel van de twijfel kunnen én moeten toekennen. Door dit alles niet te doen, schendt tegenpartij

dan ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

Tot slot heeft verzoeker in het kader van de zijn asielprocedure zijn volledige medewerking verleend aan

de asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te vermelden. Hij toont duidelijk aan dat hij

een gegronde vrees voor vervolging heeft.

Het middelonderdeel is gegrond.

2de onderdeel: verzoeker komt in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus

Artikel 48/5 §3 VW. Dit artikel bepaalt:

Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van

herkomst :

a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of

b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2; en 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.

4 Zie EHRM F.N. t. Zweden, 28774/09, JV 2013/35 m.nt. H. Battjes. Ten aanzien van de

geloofwaardigheid van het asielrelaas concludeerde het EHRM dat klagers weliswaar tegenstrijdige

informatie hadden overgelegd en ook aspecten aan hun relaas hadden toegevoegd, maar dat de kern

van het asielrelaas ongewijzigd was gebleven (r.o. 73). Zie ook M.A. tegen Zwitserland van 18

november 2014, nr. 52589

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 overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Het staat vast dat de regio van verzoeker een bijzonder onveilig gebied is. De verwerende partij stelt ten

onrechte in de bestreden beslissing dat van verzoeker redelijkerwijs verwacht kan worden dat hij zich in

de hoofdstad Kabul.
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Verzoeker dient hierbij tevens vast te stellen dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft

gehouden met alle elementen en persoonlijke omstandigheden van verzoeker.

Het is duidelijk dat de verwerende partij de redelijkheidstoets, zoals dat wordt voorgeschreven door

UNHCR, niet correct heeft toegepast. UNHCR geeft nochtans indicaties voor de concrete invulling van

het begrip 'redelijkheid'. Het gaat met name over een aantal aspecten m.b.t. de feitelijke leefbaarheid,

waaronder praktische beschikbaarheid van fundamentele rechten, behoorlijke socio-economische

levensomstandigheden, voorzienbaarheid en duurzaamheid van het alternatief:

"2. Reasonableness Analysis

Whether an IFA/IRA is "reasonable"must be determination a case-by-case basis, taking into account the

personal circumstances of the applicant, including the impact of any past persecution on the applicant.

Other factors that must be taken into account include the safety and security situation in the proposed

area of relocation; respect for human rights in that area, and the possibilities for economic survival.

UNHCR considers that an IFA/IRA is not available in areas affected by active conflict. For other areas of

Afghanistan, an IFA/IRA would only be available if the claimant is able to live there in safety and

security, free from danger and risk of injury. These conditions must be durable, not illusory or

unpredictable.465

Information presented in Section II.B of these Guidelines and reliable, up-to-date information about the

security situation in the proposed area of relocation would be important elements in assessing the

reasonableness of the proposed IFA/IRA.

In light of the available information presented in Section II.C of these Guidelines relating to serious and

widespread human rights abuses committed by AGEs in Afghanistan, and the inability of the State to

protect individuals from human rights abuses committed by AGEs in areas under the effective control of

such AGEs, UNHCR considers that areas of Afghanistan that are under the effective control of the

Taliban or other AGEs do not present a reasonable IFA/IRA, with the possible exception of claimants

with previously-established links with the AGE leadership in the proposed area of relocation. "

De redelijkheidsanalyse wordt uiteengezet Guidelines on International Protection: "Internal Flight or

Relocation Alternative" within the Context of Article IA(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol

relating to the Status of Refugees, waarbij naast het element van veiligheid en eerbieding van

mensenrechten, eveneens de nadruk wordt gelegd op de persoonlijke en socio-economische

omstandigheden, maar tevens op vroegere vervolging:

"Personal circumstances

25. The personal circumstances of an individual should always be given due weight in assessing

whether it would be unduly harsh and therefore unreasonable for the person to relocate in the proposed

area. Of relevance in making this assessment are factors such as age, sex, health, disability, family

situation and relationships, social or other vulnerabilities, ethnie, cultural or religious considerations,

political and social links and compatibility, language abilities, educational, professional and work

background and opportunities, and any past persecution and its psychological effects. In particular, lack

of ethnie or other cultural ties may result in isolation of the individual and even discrimination in

communities where close ties of this kind are a dominant feature of daily life. Factors which may not on

their own preclude relocation may do so when their cumulative effect is taken into account. Depending

on individual circumstances, those factors capable of ensuring the material and psychological well-being

of the person, such as the presence of family members or other close social links in the proposed area,

may be more important than others.

Past persecution

26. Psychological trauma arising out of past persecution may be relevant in determining whether it is

reasonable to expect the claimant to relocate in the proposed area. The provision of psychological

assessments attesting to the likelihood of further psychological trauma upon return would militate

against finding that relocation to the area is a reasonable alternative. In some jurisdictions, the very fact

that the individual suffered persecution in the past is sufficient in itself to obviate any need to address

the internal relocation issue.

Safety and security

27. The claimant must be able to find safety and security and be free from danger and risk of injury. This

must be durable, not illusory or unpredictable. In most cases, countries in the grip of armed conflict

would not be safe for relocation, especially in light of shifting armed fronts which could suddenly bring

insecurity to an area hitherto considered safe. In situations where the proposed internal flight or

relocation alternative is under the control of an armed group and/?r State-like entity, careful examination

must be made of the durability of the situation there and the ability of the controlling entity to provide

protection and stability. Respect for human rights 28. Where respect for basic human rights standards,

including in particular non-derogable rights, is clearly problematic, the proposed area can not be

considered a reasonable alternative. This does not mean that the deprivation of any civil, political or
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socio-economic human right in the proposed area will disqualify it from being an internal flight or

relocation alternative. Rather, it requires, from a practical perspective, an assessment of whether the

rights that will not be respected or protected are fundamental to the individual, such that the deprivation

of those rights would be sufficiently harmful to render the area an unreasonable alternative."

(Stuk 2 dossier verzoekende partij: UNHCR, Guidelines on International Protection: "Internal Flight or

Relocation Alternative" within the Context of Article IA(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol

relating to the Status of Refugees, pag. 6.)

De informatie toegevoegd aan het administratief dossier en de motviering van verwerende partij

overtuigen niet om vast te stellen dat verzoeker over een gewillig familie-of vriendennetwerk beschikt.

Het feit dat verzoeker studeerde voor zijn vertrek aan de universiteit van Kabul toont aan -in

tegenstelling tot wat de verwerende partij suggereert — dat verzoekers toekomst in Kabul niet

gegarandeerd is. Verzoeker beschikt geenszins vaardigheden om in een stad als Kabul aan de slag te

gaan en er als zelfstandige jongeman een bestaan uit te bouwen. Hoe hij contact moet onderhouden

met zijn familie, is eveneens voor verzoeker een raadsel.

Het is duidelijk dat interne bescherming of een binnenlands vluchtalternatief in de zin van artikel 48/5 § 2

en 3 voor verzoeker niet voor handen zijn in Afghanistan. Het enkele feit dat verzoeker onvoldoende

noemenswaardige banden heeft met Kabul mede rekening houdend met de afwezigheid van opvang

door zijn familie, kan reeds op zich voldoende zijn om verzoeker het subsidiaire beschermingsstatuut

toe te kennen.

UNHCR stelt specifiek m.b.t. Afghanistan:

"If an IFA/IRA is considered in asylum procedures, a particular area of proposed relocation must be

identified, and the claimant must be given an adequate opportunity to respond to the purported

relevance and reasonableness of the proposed IFA/IRA." (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing

the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 6 August 2013,

HCR/EG/AFG/13/01, pg.73.)

De bewijslast dat Kabul een redelijk IVA zou vormen ligt volledig bij de asielinstanties. UNHCR wijst er in

haar richtlijnen op dat de bewijslast met betrekking tot een mogelijk IVA bij de asielinstanties en niet bij

de asielzoeker ligt:

"34. On this basis, the decision-maker bears the burden of proof of establishing that an analysis of

relocation is relevant to the particular case. If considered relevant, it is up to the party asserting this to

identify the proposed area of relocation and provide evidence establishing that it is a reasonable

alternative for the individual concerned.

Voorts gaat verwerende partij voorbij aan het feit dat verzoeker nooit heeft gewerkt behalve zijn

tewerkstelling als occasionele taxichauffeur terwijl hij nog student was en geen beroep heeft uitgeoefend

waarvoor hij studeerde aan de universiteit. Hoe verzoeker in Kabul zou moeten overleven als een

jongeman is voor verzoeker een raadsel. Ten onrechte heeft de verwerende partij onvoldoende acht

geslagen op de verklaring van verzoeker dat zijn familie geenszins welgesteld is. Het feit dat verzoeker

moest bijklussen, toont aan dat zijn familie niet over meer middelen beschikt dan een doorsnee

Afghaans gezin.

Hierbij client hier opgemerkt te worden dat UNHCR hiermee niet zoiets als een weerlegbaar vermoeden

in het leven heeft proberen te roepen. De bewijslast hiertoe blijft wel degelijk bij de verwerende partij

liggen. Overigens stelt UNHCR als beperkende voorwaarde dat het slechts onder bepaalde

voorwaarden denkbaar is dat alleenstaande mannen, of koppels, zonder ondersteuning van

gemeenschap of familie kunnen leven in een stedelijke omgeving waar de nodige infrastructuur

voorhanden is om te kunnen voorzien in elementaire behoeften. Welke die voorwaarden zijn wordt niet

duidelijk gemaakt, en werd evenmin onderzocht.

Geconcludeerd kan worden dat de verwerende partij onder meer niet zorgvuldig heeft gehandeld. De

motivering in de bestreden beslissing is voorts niet gesteund op pertinente of toelaatbare motieven en

kan de bestreden beslissing niet schragen.

Geconcludeerd kan worden dat verwerende partij onder meer niet zorgvuldig heeft gehandeld. De

motivering in de bestreden beslissing is voorts niet gesteund op pertinente of toelaatbare motieven en

kan de bestreden beslissing niet schragen.

Het middelonderdeel is gegrond.

Het enig middel is gegrond.”

2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de
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bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij deze kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) beschikt inzake beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn

geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak

doet over de grond van het geschil (zie hiervoor het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State

en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad

overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn

declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al

dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het

dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van de verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

de verzoekende partij al dan niet beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.3.2. De bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2011/95/EU). Bijgevolg

dienen de artikelen 48/6 en 48/7 in het licht van deze Unierechtelijke bepaling gelezen te worden.

Uit een samenlezing van de voormelde bepalingen volgt dat het in beginsel aan de verzoeker om

internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander

bewijsmateriaal.

De met het verzoek belaste instanties hebben tot taak om de relevante elementen van een verzoek om

internationale bescherming in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze beoordeling

verloopt in twee onderscheiden fasen. De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke

omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek kunnen vormen. De tweede fase

betreft daarentegen de beoordeling in rechte van deze gegevens, waarbij wordt beslist of in het licht van

de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden, omschreven in de

artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de toekenning van internationale bescherming

(HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis.

Hierbij moet overeenkomstig artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, naast de door verzoeker om

internationale bescherming afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, onder meer rekening

worden gehouden met alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop

een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Voorts dient er ook

rekening te worden gehouden met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de
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verzoeker om internationale bescherming, waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en

leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, de

daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden, met vervolging of ernstige

schade, overeenkomen. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende

aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan

worden beoordeeld, rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Twijfels over bepaalde aspecten van een

relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in

deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker om internationale bescherming bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet

staaft met schriftelijke of andere bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat

deze aspecten geen bevestiging behoeven en dat hem bijgevolg het voordeel van de twijfel wordt

gegund indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“§ 4. Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of

andere bewijzen, behoeven deze aspecten geen bevestiging indien aan de volgende cumulatieve

voorwaarden is voldaan :

a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij verklaart dat zij in Kaboel in een privé universiteit les volgde. Ze verplaatste zich

met de auto naar de universiteit en nam tegen betaling passagiers mee. De verzoekende partij maakte

dan gebruik van haar auto als taxi. Op 29 juli 2015 nam ze vijf passagiers mee uit Jairez richting Kaboel.

Onderweg werd de verzoekende partij te Zeywalat tegengehouden door drie gewapende mannen op

motors die zeiden dat ze hen moest volgen. De verzoekende partij volgde hen tot aan de moskee, waar

zij moest stoppen. Leden van de taliban kwamen uit de moskee en inspecteerden de wagen. Eén van

de passagiers, M., werd uit de auto gehaald. De taliban gaf hierop aan de verzoekende partij aan dat zij

moest doorrijden. De verzoekende partij zette haar route naar Kaboel verder met de vier andere

passagiers. In Kaboel aangekomen zette de verzoekende partij de passagiers af. Vervolgens ging de

verzoekende partij naar de universiteit. ’s Avonds keerde de verzoekende partij terug naar huis. Dan

vertelde de verzoekende partij aan haar vader wat er die dag gebeurd was. De vader van de

verzoekende partij maande de verzoekende partij aan om hierover niets aan iemand te vertellen en

verder te doen met haar werk. Gedurende ongeveer anderhalve maand werkte de verzoekende partij

verder als taxichauffeur en ging ze naar de universiteit. Op 15 september 2015 kwam de politie langs bij

haar huis. Op dat moment was de verzoekende partij op de universiteit, maar haar vader was thuis. De

politie zocht de verzoekende partij omdat M., de passagier die uit haar auto was gehaald, de

verzoekende partij had aangeklaagd. M. beschuldigde de verzoekende partij ervan dat ze connecties

had met de taliban. Haar vader belde de verzoekende partij op de universiteit. Aan de telefoon zei haar

vader om geen passagiers op te pikken en via een andere route naar huis te komen. Toen de

verzoekende partij thuis aankwam, vertelde haar vader wat er gebeurd was. Haar vader besloot de

verzoekende partij weg te sturen uit Afghanistan omdat M. een machtige, rijke persoon is en omdat de

overheid corrupt is. De verzoekende partij vertrok dezelfde avond terug naar Kaboel, en vandaar ging ze

verder naar Nimroz. De verzoekende partij bleef een anderhalve maand in Nimroz voor ze Afghanistan

verliet.

In tegenstelling tot wat de verwerende partij in de bestreden beslissing stelt, doet het gegeven dat de

verzoekende partij niet op de hoogte is van de redenen waarom haar neef uit Afghanistan gevlucht is,
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geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de verzoekende partij. Haar vluchtrelaas staat immers los

van het relaas van haar neef.

Artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:

“§ 1

De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.

§ 2

Daden van vervolging in de zin van artikel 1 A van het Verdrag van Genève moeten:

a) ofwel zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de

grondrechten van de mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit

hoofde van artikel 15.2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden;

b) ofwel een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven in punt a).

De hierboven genoemde daden van vervolging kunnen onder meer de vorm aannemen van:

a) daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld;

b) wettelijke, administratieve, politiële en/of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn

of op discriminerende wijze worden uitgevoerd;

c) onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing;

d) ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende

straf wordt opgelegd;

e) vervolging of bestraffing wegens de weigering militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens een

conflict wanneer het vervullen van militaire dienst strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder de

uitsluitingsgronden van artikel 55/2, § 1, vallen;

f) daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard.

§ 3

Er moet een verband zijn tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging of het

ontbreken van bescherming tegen deze daden.

[…]”

Om als vluchteling te worden erkend dient de verzoeker van internationale bescherming zich buiten het

land waarvan hij de nationaliteit heeft te bevinden, of indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land

van herkomst, en kan of wil hij de bescherming van dat land niet inroepen omdat hij vreest voor

vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep,

of zijn politieke overtuiging. Artikel 48/3, §2 van de Vreemdelingenwet preciseert ook dat de daden van

vervolging in de zin van artikel 1 A van het Verdrag van Genève zo ernstig van aard dienen te zijn of zo

vaak dienen voor te komen dat zij een ernstige schending vormen van de grondrechten van de mens.

Ter staving van haar vluchtrelaas heeft de verzoekende partij verschillende documenten voorgelegd:

- Taskara

- Schoolrapport

- Kaart ingangsexamen

- Studentenkaart

- Convocatie politie

- Taskara moeder

- Taskara vader

- 13 documenten met betrekking tot het werk van haar vader bij SIKA

- 2 documenten die betrekking hebben op de belastingaangifte van haar vader

- Enveloppe.

De Raad treedt de commissaris-generaal bij in het standpunt dat de voorgelegde identiteitsstukken

verzoekers identiteit, nationaliteit, en herkomst bevestigen die niet ter discussie staat. Hetzelfde geldt

voor haar schoolrapport, haar kaart voor het ingangsexamen en haar studentenkaart die weinig meer

bewijzen dan dat de verzoekende partij een student is aan de universiteit van Kaboel, wat evenmin

wordt betwist. De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partij nog een aantal stukken voorlegde die
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evenwel geen rechtstreeks verband houden met de kern van haar vluchtrelaas en de reden waarom zij

uit Afghanistan vluchtte, zoals de 13 documenten met betrekking tot het werk van haar vader bij SIKA

en de 2 documenten die betrekking hebben op de belastingaangifte van haar vader. Een verdere

bespreking van de inhoud van deze documenten dringt zich dan ook niet op.

Voorts legt de verzoekende partij ook de originele convocatie van de politie neer. De verwerende partij

heeft voormeld stuk tijdens het gehoor laten vertalen door de tolk (gehoorverslag p.15). Uit de vertaling

blijkt dat de verzoekende partij enkel wordt verwacht op het districthuis. Er wordt niet aangegeven

waarom ze op het districthuis verwacht wordt. Evenmin is er sprake van een inbreuk of misdrijf dat de

verzoekende partij begaan zou hebben.

Gelet op het voorgaande, besluit de Raad dat de inhoud van de voorgelegde documenten op zich niet

kan overtuigen en dat bovendien hun bewijswaarde relatief is om de redenen hierboven uiteengezet.

Aldus volstaan in deze stand van zaken de voorgelegde documenten op zich niet om een gegronde

vrees voor vervolging vast te stellen.

In casu vreest de verzoekende partij dat M. zich met de hulp van de politie op haar zou wraken, daar M.

uit haar auto werd ontvoerd en gedurende ongeveer anderhalve maand door de taliban werd

vastgehouden. M. zou slechts vrijgelaten zijn, toen er losgeld betaald werd. Het gegeven dat M.

anderhalve maand door de Taliban vastgehouden werd, en slechts na het betalen van losgeld

vrijgelaten werd heeft de verzoekende partij van haar vader vernomen, die het op zijn beurt van de

politie vernomen had. Voorts meent de verzoekende partij dat M. een rijke en machtige man is.

Vooreerst kan er niet vastgesteld worden dat de M. zich dat daadwerkelijk met de hulp van de politie op

de verzoekende partij wilt wreken. Uit het gehoor van de verzoekende partij blijkt niet dat M. de

verzoekende partij bedreigd heeft of haar familie, nu zij Afghanistan verlaten heeft. Voorts wordt er enkel

een convocatie van de politie voorgelegd. Er blijkt niet dat het om een arrestatiebevel gaat. Evenmin

geeft de verzoekende partij aan dat er heden in haren hoofde een arrestatiebevel uitgesproken werd. Uit

het gehoorverslag blijkt ook niet dat de politie nogmaals langs haar ouderlijk huis gegaan is nadat ze

met haar vader gesproken hadden. Daarenboven is het niet uitzonderlijk dat iemand die gedurende een

anderhalve maand werd vastgehouden en slechts door het betalen van losgeld een klacht bij de politie

indient. Dat de politie, in deze context, vervolgens personen convoceert die zich op het ogenblik van de

ontvoering bij het slachtoffer bevonden is evenmin ongewoon.

Vervolgens maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat M. een rijke en machtige persoon is. Het is

immers niet aannemelijk dat een rijke en machtige man, gebruik maakt van een “deel” taxi om naar

Kaboel te gaan, op een weg waar er -volgens verzoekers verklaringen- vaker mensen uit wagens

ontvoerd worden (gehoorverslag p. 18).

Bijgevolg kan er niet vastgesteld worden dat de problemen die de verzoekende partij heeft aangegeven

zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de grondrechten van

de mens, dan wel het samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder

mensenrechtenschendingen, die voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke manier te treffen.

Waar de verzoekende partij tijdens haar gehoor stelt dat de politie in Afghanistan niet te vertrouwen is

en het voorbeeld aanhaalt van een man die zes maanden in de gevangenis werd vastgehouden omdat

hij gebruik maakte van twee verschillende taskara’s, wijst de Raad erop dat deze elementen niet

volstaan om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd.

In zoverre de verzoekende partij de taliban zou vrezen, blijkt uit het gehoorverslag dat haar auto slechts

eenmaal werd tegengehouden (gehoorverslag p. 17). Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat de

verzoekende partij niet door de taliban bedreigd werd toen ze M. uit haar auto ontvoerd hebben

(gehoorverslag p. 19). Ook blijkt uit de verklaringen van de verzoekende partij dat zij na de ontvoering

van M. geen persoonlijke bedreigingen van de taliban gekregen heeft of nog andere problemen met de

taliban heeft gekend (gehoorverslag p. 20). Ook haalt de verzoekende partij geen persoonlijke

incidenten met de taliban aan, die voor de ontvoering van M. gebeurd zijn. Verzoekers vader werkt

weliswaar voor een buitenlandse organisatie, doch de verzoekende partij heeft op geen enkel ogenblik

aangehaald dat zij omwille van de werkzaamheden van haar vader problemen met de taliban gekend

heeft.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen gegronde vrees

voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, vastgesteld worden.

2.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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 de verzoekende

partij zich aan de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar

regio van herkomst kan onttrekken door zich in de stad Kaboel te vestigen, waar zij over een veilig en

redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Uit informatie gevoegd bij het administratief dossier (COI Focus “Afghanistan. Burgerluchtvaart in

Afghanistan” van 25 januari 2016) blijkt dat Kaboel op een veilige manier toegankelijk is via haar

internationale luchthaven, die op regelmatige basis wordt aangedaan door passagiersvliegtuigen.

Wat betreft de veiligheidssituatie in de stad Kaboel, blijkt uit een grondige analyse van de

veiligheidssituatie (zie COI Focus “Afghanistan. Security situation in Kabul city” van 6 juni 2017,

gevoegd bij het administratief dossier), 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 Kaboel relatief goed onder controle hebben. De stad is,

net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van

de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke ‘compounds’,

en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kaboel van

de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies. Het gros van het geweld dat in de

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

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

binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kaboel, met name

gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen ‘high profile’-doelwitten waarbij de

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad is

voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers,

en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder

rekening te houden met mogelijk ‘collateral dammage’ onder burgers, is het duidelijk dat Afghaanse

burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kaboel. Wel heeft IS in de loop van

2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd

werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor

in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar

uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het

aantal burgerslachtoffers beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van

dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een

toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kaboel 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. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kaboel aldus geen reëel risico

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

De verwerende partij brengt per aanvullende nota van 12 februari 2018 het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017 bij. Uit deze recente informatie

kan niet blijken dat de op basis van bovenstaande analyse bereikte conclusie dat er actueel voor

burgers in Kaboel geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet bestaat niet langer geldt. De verzoekende partij brengt geen informatie bij die

voormelde analyse weerlegt.
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Tegelijk acht de Raad het redelijk dat de verzoekende partij zich in Kaboel, de hoofdstad van

Afghanistan, vestigt. De verzoekende partij is een gezonde jonge man van beroepsleeftijd die over

verschillende vaardigheden beschikt. De verzoekende partij heeft enerzijds haar middelbare studies

afgerond waarna ze business studies begonnen is aan een privé universiteit in Kaboel. Ze geeft zelf aan

dat ze telkens goede punten haalde. Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat de verzoekende partij naast

haar moedertaal Dari (de lingua franca van Kaboel) ook Engels heeft geleerd (gehoorverslag 13 juni

2017, p.6). Dit toont aan dat de verzoekende partij over een intellectueel vermogen beschikt en in staat

is om nieuwe zaken te leren en te verwerken. Anderzijds beschikt de verzoekende partij ook over nuttige

manuele vaardigheden nu ze in de boomgaard van haar vader (die negentig appelbomen telde) gewerkt

heeft en met passagiers heen-en terug naar Kaboel reed. De verzoekende partij betwist dat haar

tewerkstelling als occasionele taxichauffeur gelijkgesteld kan worden met werkervaring. De verzoekende

partij gaat eraan voorbij dat zij zelf verklaard heeft dat ze zes dagen per week les had en dat ze hierbij

telkens mensen vervoerde (gehoorverslag 13 juni 2017, p.8). Gelet op het gegeven dat deze mensen

geen familie of vrienden waren, maar derden die ze tegen betaling oppikte op een vast punt en op

regelmatige basis (gehoorverslag 13 juni 2017, p.11), heeft ze zeker nuttige werkervaring opgedaan. Dit

toont ook aan dat de verzoekende partij initiatief onderneemt. In casu, beschikt de verzoekende partij

over de nodige vaardigheden om in een stedelijke gebied te verblijven. In de bestreden beslissing wordt

terecht opgemerkt dat “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.”

De verzoekende partij betwist dat ze uit een welgestelde familie komt. De verzoekende partij stelt dat dit

blijkt uit het gegeven dat ze zelf diende bij te klussen. In dit verband wijst de Raad ervoor eerst op dat

de verwerende partij in de bestreden beslissing aanhaalt dat: “Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit

de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 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.” De stad Kaboel voldoet duidelijk aan deze voorwaarden. Gelet op de vaardigheden

waarover de verzoekende partij beschikt, maakt zij niet aannemelijk dat zij de steun van haar familie

nodig heeft om in Kaboel in haar levensonderhoud te voorzien.

In casu kan er op goede gronden besloten worden dat de verzoekende partij, gelet op haar profiel van

volwassen alleenstaande man die aan hogere studies begonnen is, maar ook (werk)ervaring heeft, in

staat mag worden geacht een leven uit te bouwen in Kaboel. De verzoekende partij brengt geen

concrete en pertinente elementen aan die aan deze motieven afbreuk doen.

Bijgevolg kan er niet vastgesteld worden dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

de verzoekende partij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.5. In casu kan er in hoofde van 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 vastgesteld worden.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gehoord. Tijdens dit gehoor kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van

herkomst/verblijf van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig te werk is gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van
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het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.7. De Raad benadrukt dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of

het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Het

volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen zonder te

verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat de verzoekende

partij niet preciseert hoe artikel 57/7 van de Vreemdelingenwet, volgens welke bepaling het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich tot UNHCR kan wenden om

informatie te krijgen die nuttig is voor het vervullen van zijn opdracht en het gerechtigd is om alle

bescheiden en inlichtingen die voor de uitoefening van zijn opdracht nuttig zijn door elke Belgische

overheid te doen overleggen, door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden. Derhalve

wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

Waar de verzoekende partij stelt dat “artikel 27 van het Koninklijk besluit van II maart 2003” wordt

geschonden, preciseert zij niet over welk koninklijk besluit zij het hier heeft, zodat deze schending

evenmin dienstig wordt aangevoerd.

De verzoekende partij licht evenmin toe op welke wijze zij de rechten van verdediging en het

gelijkheidsbeginsel in casu geschonden acht, zodat dit onderdeel van het middel derhalve

onontvankelijk is.

2.8. Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken zodat

er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §

1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 zevenentwintig april tweeduizend achttien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


