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nr. 211 530 van 25 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VERSTRAETEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2017 heeft

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

1 september 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VERSTRAETEN en van

attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Mango Jalam van het

district Alingar in de provincie Laghman. U bent Pashtoen van etnische origine.

U baatte een motorfietsherstelshop uit in het districtscentrum. Een twintigtal dagen voor uw vertrek

uit Afghanistan, werd u op weg naar huis tegengehouden door acht talibanstrijders. Zij namen u mee en

ontvoerden u. Ze bracht u naar een schuilplaats in Sangar. Daar werd u opgesloten en diende u de
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motorfietsen van de taliban te herstellen. U verbleef daar vier dagen, tot u wist te ontsnappen. U vluchtte

terug naar uw thuisdorp, alwaar uw vader reeds bij de lokale commandant uw verdwijning geseind had.

Die laatste raadde u en uw ouders aan om enkele dagen naar de provinciehoofdstad te gaan. U verbleef

daar twee dagen tot uw vader een dreigbrief van de taliban ontving, waarin zowel u als uw vader

bedreigd werden. Er werd besloten dat het beter was dat u het land ontvluchtte. U verbleef nog een 10 à

15-tal dagen in de provinciale hoofdstad Mehterlam alvorens u vertrok.

U heeft Afghanistan verlaten op 10 februari 2016 en reisde via Iran, Turkije, Griekenland, Macedonië,

Servië, Hongarije, Oostenrijk, Italië en Frankrijk richting België. U kwam in België aan op 31 juli 2016,

waarna u hier op 18 augustus 2016 asiel aangevraagd heeft.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw taskara, de taskara van uw

vader, de taskara van uw moeder, de e-IDkaart van uw schoonbroer, de e-IDkaart van uw zus, een

dreigbrief van de taliban dd.6/11/1394 (26/01/2016 volgens de gregoriaanse kalender (GK)), uw

schoolresultaten en foto’s van uw reisweg.

B. Motivering

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

administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade in de zin

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

Vooreerst moet er vastgesteld worden dat het verhaal van uw vermeende ontvoering weinig

geloofwaardig is. Er is immers weinig nut voor de taliban om u te ontvoeren, als zij even goed met hun

motorfietsen naar uw winkel konden komen om die aldaar te laten herstellen. Immers, u zegt zelf dat er

in uw shop: ‘alle soorten personen komen. Je kon niet onderscheiden wie een talib was en wie

niet’(CGVS II, p.8). Daarnaast verklaarde u bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het volgende: ‘ik

werkte voor iedereen, zowel voor de autoriteiten als voor mensen van de taliban’ (DVZ Vragenlijst, p.2).

U staaft zelf dat de taliban naar uw winkel kan komen voor herstellingen. Het is dus weinig

geloofwaardig dat de rebellengroep ook maar enige reden had om u mee te nemen.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat uw verhaal van uw ontsnapping weinig plausibel is. Zo

verklaart u zelf dat de bewakers ‘altijd op het dak of buiten aan het gebouw waren.’ Toch zou er ’s

morgens plots niemand zijn, volgens u omdat het ‘vroeg’ was, waardoor u simpelweg het gebouw zou

uit kunnen lopen zijn (CGVS II, p.9). Het is weinig geloofwaardig dat u op een dergelijke wijze zou

kunnen ontsnappen. Het is des te meer ongeloofwaardig dat de taliban u dagenlang zou weten

vasthouden, om dan plots hun bewaking dusdanig te verslappen dat u zomaar zou kunnen weggaan.

Wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u pas na vier dagenvluchtte uit Sangar,s verklaart u enkel :

‘ik ging niet buiten.’ Dit is gezien het feit dat u gemakkelijk uw schuiloord kon ontkomen, een niet

afdoende verklaring.

Het moet overigens opgemerkt worden dat u bij het CGVS verklaard heeft de dag nadat al het werk

gedaan was, ontsnapt bent (CGVS I, p.7). Bij DVZ zou het echter pas twee dagen later geweest zijn.

Daar geeft u overigens heel duidelijk aan dat u gevraagd had om de wassing te doen (DVZ Vragenlijst,

p.2). Op het CGVS zou u dan weer met niemand gecommuniceerd hebben over het willen doen van een

wassing maar simpelweg naar buiten gewandeld zijn me een pot water bij u (CGVS II, p.9). U spreekt

zichzelf tegen doorheen de verschillende verklaringen die u afgelegd heeft. Dergelijke

tegenstrijdigheden ondermijnen uw geloofwaardigheid .

Na uw initiële ontsnapping, passeerde u een checkpoint van de politie van Sangar. Tijdens uw eerste

gehoor op het CGVS verklaart u ‘ik besliste om in de checkpost te gaan om daar met iemand te

spreken. Ik ging binnen maar ik zag dat iedereen lag te slapen. Ik heb dan maar beslist om naar huis te

gaan’ (CGVS 1, p.7) Tijdens uw tweede gehoor stelt u dan weer ‘Ik wilde naar de checkpost gaan, maar

het zag ernaar uit dat er niemand was en iedereen aan het slapen was. Wanneer u wordt gevraagd hoe

u weet dat er mensen lagen te slapen, antwoordt u ‘omdat niemand zichtbaar was’ en op de vraag of de

post wel bemand was, antwoordt u dat ‘u niet gaan kijken was vanbinnen’ (CGVS 2, p.9). Deze

verklaringen zijn duidelijk in tegenstrijd met elkaar waardoor er geen geloof kan worden gehecht dat u in

de buurt van het checkpoint van Sangar bent geweest. .
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Nadat u opnieuw met uw ouders herenigd was, zou u met hen naar het districtscentrum gevlucht zijn,

alwaar u na twee dagen informatie zou hebben ontvangen dat er een gevecht gaande was geweest voor

uw huis. U zou echter niet weten waarom er gevochten was, u weet niet met zekerheid wie de de

vechtende partijen waren, noch kan u er meer details en informatie over geven. Gevraagd naar de naam

van de buur die uw vader opbelde om dit nieuws te melden, moet u tevens het antwoord schuldig blijven

(CGVS II, p. 7). Nog drie dagen later zou een mededorpeling een dreigbrief gebracht hebben en aan uw

vader gegeven hebben. De dreigbrief zou door de taliban naar uw huis gebracht zijn. U kan echter niet

de naam van die persoon geven, hoewel het om een ‘dichte vriend’ van uw vader zou gaan (CGVS II,

p.7 – 8).

Daarenboven bevat uw relaas hieromtrent een zeer belangrijke tegenstrijdigheid met uw vorige twee

gehoren. Daar verklaarde u dat de zoon van uw maternale nonkel u die brief gebracht zou hebben

(CGVS I, 7). Ook bij DVZ geeft u het volgende aan: ‘Drie dagen later kwam mijn neef. Mijn neef liet mij

weten dat er een dreigbrief was …’ (DVZ, Vragenlijst p.2). In die eerste twee verklaringen maakt u dus

geen gewag van een dichte vriend, maar verwijst rechtstreeks naar een familielid. Hiermee

geconfronteerd, beweert u dat u helemaal geen neven heeft langs moederszijde en dat de persoon die

de brief was een ‘oudere man’ was, die een vriend van uw vader was (CGVS II, p.8). Bovenstaande

tegenstrijdigheid binnen uw eigen verklaringen, beschadigen uw geloofwaardigheid zeer sterk.

De documenten die u neerlegde, kunnen bovenstaande vaststellingen nietin positieve zin ombuigen. De

meeste documenten die u neerlegt, staven uw identiteit, dewelke niet betwist wordt. De dreigbrief van

de taliban die u neerlegde kan echter de vastgestelde tegenstrijdigheden niet verklaren. Voorts moet er

worden benadrukt dat documenten enkel geloofwaardige verklaringen kunnen ondersteunen en nooit op

zich zelf vermeende feiten kunnen bewijzen. Uit informatie van het CGVS blijkt overigens ook dat er in

Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en dat het gemakkelijk is om vervalste

Afghaanse documenten aan te schaffen, zowel in Afghanistan als in het buitenland (COI Focus

Afghanistan: corruptie en valse documenten).

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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
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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

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 (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.

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
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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 buiten in Pashtoe ook vloeiend bent in Dari, de lingua franca

gehanteerd in Kabul. U gebruikt zelfs Dariwoorden tussen uw Pashtoe door (DVZ vragenlijst p.2, CGVS

I, p.4). Het was ook de taal die u thuis sprak met uw moeder, daar zij geen Pashtoe spreekt (CGVS I,

p.4). Uw moeder is van Kabul afkomstig en heeft daar nog steeds een broer wonen (CGVS II, p.6).

Daarbij heeft u een vermoeden dat uw ouders in Kabul verblijven op dit moment(CGVS II, p.6).

Daarnaast beschikt u ook over de nodige scholingsgraad alsook vakkennis om er een economisch

valabel leven te leiden. Zo maakte u uw lagere school en middelbare school volledig af. U ging naar

school van uw 7de tot uw 17de levensjaar en studeerde af. U ging zes dagen per week naar de les en

kan uitgebreid vertellen over alle lessen (CGVS II, p.4). Ook uw neergelegde

schoolresultaten bevestigen dat u een opgeleid persoon bent (zie documenten, nr. 3). Daarenboven

kreeg u ook Engels gedurende uw schoolopleiding, wat u des te meer kansen geeft tot het opbouwen

van een leven in Kabul. Daarnaast bent u bekwaam in een ambt. U hebt vijf jaar gewerkt als

motorfietshersteller, waarvan 2 à 3 jaar in opleiding, die u dusdanig succesvol heeft afgerond, dat u

uiteindelijk businesspartner bent geworden van uw voormalige leraar. U bent bekwaam in uw functie,

daar u een uitgebreide kennis tentoongesteld heeft van de jobinhoud (CGVS II, 4). Uw job genereerde

genoeg inkomsten om uw kosten te dekken (CGVS II, p.5). Buiten uw uitgebreide kennis van het

herstellen van mortorfietsen, heeft u ook ervaring in het helpen in de huisbouw, het kappen van bomen

en het helpen op de velden alwaar er verscheidene soorten groenten verbouwd worden (CGVS II, p.5).

Uw kennis van zowel theoretische zaken als praktische vaardigheden, geven u de kans een job te

vinden in Kabul en uzelf te onderhouden. Daarenboven beschikt uw familie nog steeds over een jerib

land en een huis (CGVS, p.7). Uw vader had bovendien ook nog werk als taxichauffeur, waardoor uw

familievelden gepacht werden aan een landbouwer die ze bewerkte. Daarvoor heeft uw vader nog

gewerkt als politieagent. Kortom, u komt van een gegoede familie waar de jobkennis en –ervaring zeer

uitgebreid is (CGVS II, p.5). Er mag dan ook worden aangenomen dat u in staat bent 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 verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 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 1A (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, B.S. 4 oktober 1953 (verder: Verdrag

van Genève), van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari

1967, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967 (B.S. 3 mei 1969) en van de materiële

motiveringsplicht.

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

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

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

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

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4
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van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

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

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

de staatlozen stelde dan ook terecht: “(…)Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en

alle elementen aanwezig in het administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst moet er vastgesteld worden dat het verhaal van uw vermeende ontvoering weinig

geloofwaardig is. Er is immers weinig nut voor de taliban om u te ontvoeren, als zij even goed met hun

motorfietsen naar uw winkel konden komen om die aldaar te laten herstellen. Immers, u zegt zelf dat er

in uw shop: ‘alle soorten personen komen. Je kon niet onderscheiden wie een talib was en wie

niet’(CGVS II, p.8). Daarnaast verklaarde u bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het volgende: ‘ik

werkte voor iedereen, zowel voor de autoriteiten als voor mensen van de taliban’ (DVZ Vragenlijst, p.2).

U staaft zelf dat de taliban naar uw winkel kan komen voor herstellingen. Het is dus weinig

geloofwaardig dat de rebellengroep ook maar enige reden had om u mee te nemen.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat uw verhaal van uw ontsnapping weinig plausibel is. Zo

verklaart u zelf dat de bewakers ‘altijd op het dak of buiten aan het gebouw waren.’ Toch zou er ’s

morgens plots niemand zijn, volgens u omdat het ‘vroeg’ was, waardoor u simpelweg het gebouw zou

uit kunnen lopen zijn (CGVS II, p.9). Het is weinig geloofwaardig dat u op een dergelijke wijze zou

kunnen ontsnappen. Het is des te meer ongeloofwaardig dat de taliban u dagenlang zou weten

vasthouden, om dan plots hun bewaking dusdanig te verslappen dat u zomaar zou kunnen weggaan.

Wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u pas na vier dagenvluchtte uit Sangar,s verklaart u enkel :

‘ik ging niet buiten.’ Dit is gezien het feit dat u gemakkelijk uw schuiloord kon ontkomen, een niet

afdoende verklaring.

Het moet overigens opgemerkt worden dat u bij het CGVS verklaard heeft de dag nadat al het werk

gedaan was, ontsnapt bent (CGVS I, p.7). Bij DVZ zou het echter pas twee dagen later geweest zijn.

Daar geeft u overigens heel duidelijk aan dat u gevraagd had om de wassing te doen (DVZ Vragenlijst,

p.2). Op het CGVS zou u dan weer met niemand gecommuniceerd hebben over het willen doen van een

wassing maar simpelweg naar buiten gewandeld zijn me een pot water bij u (CGVS II, p.9). U spreekt

zichzelf tegen doorheen de verschillende verklaringen die u afgelegd heeft. Dergelijke

tegenstrijdigheden ondermijnen uw geloofwaardigheid .

Na uw initiële ontsnapping, passeerde u een checkpoint van de politie van Sangar. Tijdens uw eerste

gehoor op het CGVS verklaart u ‘ik besliste om in de checkpost te gaan om daar met iemand te

spreken. Ik ging binnen maar ik zag dat iedereen lag te slapen. Ik heb dan maar beslist om naar huis te

gaan’ (CGVS 1, p.7) Tijdens uw tweede gehoor stelt u dan weer ‘Ik wilde naar de checkpost gaan, maar

het zag ernaar uit dat er niemand was en iedereen aan het slapen was. Wanneer u wordt gevraagd hoe

u weet dat er mensen lagen te slapen, antwoordt u ‘omdat niemand zichtbaar was’ en op de vraag of de

post wel bemand was, antwoordt u dat ‘u niet gaan kijken was vanbinnen’ (CGVS 2, p.9). Deze

verklaringen zijn duidelijk in tegenstrijd met elkaar waardoor er geen geloof kan worden gehecht dat u in

de buurt van het checkpoint van Sangar bent geweest. .

Nadat u opnieuw met uw ouders herenigd was, zou u met hen naar het districtscentrum gevlucht zijn,

alwaar u na twee dagen informatie zou hebben ontvangen dat er een gevecht gaande was geweest voor

uw huis. U zou echter niet weten waarom er gevochten was, u weet niet met zekerheid wie de de

vechtende partijen waren, noch kan u er meer details en informatie over geven. Gevraagd naar de naam

van de buur die uw vader opbelde om dit nieuws te melden, moet u tevens het antwoord schuldig blijven

(CGVS II, p. 7). Nog drie dagen later zou een mededorpeling een dreigbrief gebracht hebben en aan uw

vader gegeven hebben. De dreigbrief zou door de taliban naar uw huis gebracht zijn. U kan echter niet

de naam van die persoon geven, hoewel het om een ‘dichte vriend’ van uw vader zou gaan (CGVS II,

p.7 – 8).

Daarenboven bevat uw relaas hieromtrent een zeer belangrijke tegenstrijdigheid met uw vorige twee

gehoren. Daar verklaarde u dat de zoon van uw maternale nonkel u die brief gebracht zou hebben

(CGVS I, 7). Ook bij DVZ geeft u het volgende aan: ‘Drie dagen later kwam mijn neef. Mijn neef liet mij

weten dat er een dreigbrief was …’ (DVZ, Vragenlijst p.2). In die eerste twee verklaringen maakt u dus
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geen gewag van een dichte vriend, maar verwijst rechtstreeks naar een familielid. Hiermee

geconfronteerd, beweert u dat u helemaal geen neven heeft langs moederszijde en dat de persoon die

de brief was een ‘oudere man’ was, die een vriend van uw vader was (CGVS II, p.8). Bovenstaande

tegenstrijdigheid binnen uw eigen verklaringen, beschadigen uw geloofwaardigheid zeer sterk.

De documenten die u neerlegde, kunnen bovenstaande vaststellingen nietin positieve zin ombuigen. De

meeste documenten die u neerlegt, staven uw identiteit, dewelke niet betwist wordt. De dreigbrief van

de taliban die u neerlegde kan echter de vastgestelde tegenstrijdigheden niet verklaren. Voorts moet er

worden benadrukt dat documenten enkel geloofwaardige verklaringen kunnen ondersteunen en nooit op

zich zelf vermeende feiten kunnen bewijzen. Uit informatie van het CGVS blijkt overigens ook dat er in

Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en dat het gemakkelijk is om vervalste

Afghaanse documenten aan te schaffen, zowel in Afghanistan als in het buitenland (COI Focus

Afghanistan: corruptie en valse documenten).(…)”.

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

overgenomen.

Met betrekking tot de ongeloofwaardige verklaringen over zijn ontvoering beperkt verzoeker zich tot het

herhalen van hetgeen hij heeft beweerd tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker brengt geen afdoende argumenten aan die hier alsnog een

ander licht op werpen. Het argument dat de mensen van de overheid die ook naar zijn winkel kwamen

de talibanleden zouden kunnen herkennen, strookt niet met verzoekers verklaringen over zijn cliënteel.

Op de Dienst Vreemdelingenzaken gaf verzoeker immers te kennen dat hij voor iedereen werkte zowel

voor de autoriteiten als voor de mensen van de taliban (stuk 18, vragenlijst, vraag 3.5). Op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gaf verzoeker te kennen dat hij in zijn

shop niet kon onderscheiden wie een talib was en wie niet (stuk 5, gehoorverslag, p. 8). Hieruit blijkt dat

ook de taliban in verzoekers shop een beroep deden op zijn diensten. De argumentatie dat de taliban

verzoeker dienden te ontvoeren om niet ontdekt te worden door de mensen die voor de overheid

werken, houdt dan ook geen steek. De door verzoeker neergelegde foto waarop hij, volgens zijn

verklaringen, staat afgebeeld in de werkplaats waar hij de motors herstelde, is niet van aard om afbreuk

te doen aan deze vaststellingen. Het betoog dat het niet als onlogisch kan worden beschouwd dat de

taliban verzoeker wensten mee te nemen om ervoor te zorgen dat hij exclusief voor hen werkte, is

slechts een hypothetische bewering. Overigens kan dit opzet - de algemeen gekende reputatie van de

taliban in acht genomen - gemakkelijker worden bereikt door van verzoeker te eisen dat hij enkel nog

talibanleden in zijn shop bedient, te meer verzoeker niet de nodige onderdelen had om de motors te

herstellen op de plaats waarnaar hij ontvoerd werd (stuk 5, gehoorverslag, p. 9).

Wat de identiteit van de persoon betreft die de dreigbrief van de taliban aan verzoekers vader zou

hebben gegeven, herhaalt verzoeker in zijn verzoekschrift dat deze brief overhandigd werd door een

oudere persoon die een dichte vriend van zijn vader is en die “mama” wordt genoemd, wat geen

verklaring kan vormen voor verzoekers tegenstrijdige verklaringen waar hij aanvankelijk herhaaldelijk

beweerde dat zijn neef deze dreigbrief heeft overhandigd, om vervolgens in het laatste gehoor te stellen

dat het een ouder persoon was die een dichte vriend is van zijn vader. In weerwil tot wat verzoeker

voorhoudt werd de dreigbrief dan ook niet met een standaardmotivering beoordeeld. Het feit dat

verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt over de identiteit van de persoon die de brief had gebracht

doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas en aan de authenticiteit van

deze dreigbrief. Het argument dat er geen specifieke vragen werden gesteld omtrent deze dreigbrief kan

geen ander licht werpen op deze vaststellingen.

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen

op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.6. 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
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van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

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

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

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

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

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

vestigingsalternatief beschikt.

Inzake de veiligheid in voormeld vestigingsalternatief, wordt in de bestreden beslissing als volgt

gemotiveerd:

“(…)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

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 (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
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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.(…)”.

Uit het rapport “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common alaysis” van juni

2018, dat de verwerende partij per aanvullende nota neerlegt (zie rechtsplegingsdossier, stuk 14) blijkt

dat Kabul over een internationale luchthaven beschikt en dat de wegen van de luchthaven naar de stad

Kabul overdag in het algemeen als veilig worden beschouwd, zodat kan worden aangenomen dat

verzoeker zich op een veilige manier toegang kan verschaffen tot deze stad.

Verzoeker bezorgt de Raad ter terechtzitting per aanvullende nota de internet link

(rechtsplegingsdossier, stuk 16) waarop het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 kan worden

geconsulteerd. Het rapport bevestigt nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de

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

noorden van het land. Deze vaststellingen worden bevestigd door het rapport “EASO Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2018 en het rapport “EASO Country of

Origin Information Report. Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 (zie

rechtsplegingsdossier, stuk 14), die de verwerende partij per aanvullende nota bijbracht. Nergens in

deze UNHCR-richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om, voortgaande op een analyse van de algemene

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

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

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

dienen de verzoeken om internationale bescherming van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te

worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoek om

internationale bescherming en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

Uit de laatste grondige analyse van de veiligheidssituatie in de stad Kabul die door de verwerende partij

per aanvullende nota werden bijgebracht (“EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and

common alaysis” van juni 2018, de rapporten “EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan.

Security Situation – Update” van december 2017 en van mei 2018 en de “COI Focus Afghanistan:

Security Situation Kabul City” van 24 april 2018, 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.

Niettegenstaande het geweld in de stad Kabul slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie van de stad teneinde te

kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar de stad Kabul aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen

zijn het aantal conflictgerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de

partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer

zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totaal bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om de stad Kabul te verlaten.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat in de stad Kabul relatief weinig burgerslachtoffers vallen

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

het geweld dat er in de stad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in de stad actief

zijn en er complexe aanslagen plegen. Deze terreuraanslagen 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 op verscheidene domeinen 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 gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste

doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die

samenwerken met de overheid, moskeeën (veelal sjiitisch), leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd. Daarnaast heeft IS sinds 2016 een aantal grootschalige aanslagen

gepleegd waarbij moskeeën en evenementen van de sjiitische gemeenschap werden geviseerd, zodat

er geen sprake is van willekeurig geweld. Het geweld afkomstig van IS heeft immers een doelgericht

karakter.

Voor zover verzoeker naar de “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 verwijst teneinde aan te tonen dat

het in Kabul niet veilig is, moet worden opgemerkt dat de UNHCR Guidelines waar de relevantie van

een vluchtalternatief in Kabul beoordeeld wordt in voetnoot verwijzen naar de voormelde informatie

zoals het “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common alaysis” van juni 2018 en

de rapporten “EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan. Security Situation – Update” van

december 2017 en van mei 2018, maar ook naar het UNAMA rapport “Afghanistan Annual Report on

the Protection of Civilians in Armed Conflict 2017” van februari 2017. In al deze rapporten wordt wel

gesproken over complexe aanslagen waarbij burgerslachtoffers vallen, maar deze complexe aanslagen

zijn in hoofdzaak gericht tegen voormelde doelwitten, waardoor er niet kan worden gesproken van

willekeurig geweld in Kabul.

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

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

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

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

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

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

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

Verder wordt er in de bestreden beslissing terecht gesteld als volgt:

“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 buiten in Pashtoe ook vloeiend bent in Dari, de lingua franca

gehanteerd in Kabul. U gebruikt zelfs Dariwoorden tussen uw Pashtoe door (DVZ vragenlijst p.2, CGVS

I, p.4). Het was ook de taal die u thuis sprak met uw moeder, daar zij geen Pashtoe spreekt (CGVS I,

p.4). Uw moeder is van Kabul afkomstig en heeft daar nog steeds een broer wonen (CGVS II, p.6).

Daarbij heeft u een vermoeden dat uw ouders in Kabul verblijven op dit moment(CGVS II, p.6).

Daarnaast beschikt u ook over de nodige scholingsgraad alsook vakkennis om er een economisch

valabel leven te leiden. Zo maakte u uw lagere school en middelbare school volledig af. U ging naar

school van uw 7de tot uw 17de levensjaar en studeerde af. U ging zes dagen per week naar de les en

kan uitgebreid vertellen over alle lessen (CGVS II, p.4). Ook uw neergelegde

schoolresultaten bevestigen dat u een opgeleid persoon bent (zie documenten, nr. 3). Daarenboven

kreeg u ook Engels gedurende uw schoolopleiding, wat u des te meer kansen geeft tot het opbouwen

van een leven in Kabul. Daarnaast bent u bekwaam in een ambt. U hebt vijf jaar gewerkt als

motorfietshersteller, waarvan 2 à 3 jaar in opleiding, die u dusdanig succesvol heeft afgerond, dat u
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uiteindelijk businesspartner bent geworden van uw voormalige leraar. U bent bekwaam in uw functie,

daar u een uitgebreide kennis tentoongesteld heeft van de jobinhoud (CGVS II, 4). Uw job genereerde

genoeg inkomsten om uw kosten te dekken (CGVS II, p.5). Buiten uw uitgebreide kennis van het

herstellen van mortorfietsen, heeft u ook ervaring in het helpen in de huisbouw, het kappen van bomen

en het helpen op de velden alwaar er verscheidene soorten groenten verbouwd worden (CGVS II, p.5).

Uw kennis van zowel theoretische zaken als praktische vaardigheden, geven u de kans een job te

vinden in Kabul en uzelf te onderhouden. Daarenboven beschikt uw familie nog steeds over een jerib

land en een huis (CGVS, p.7). Uw vader had bovendien ook nog werk als taxichauffeur, waardoor uw

familievelden gepacht werden aan een landbouwer die ze bewerkte. Daarvoor heeft uw vader nog

gewerkt als politieagent. Kortom, u komt van een gegoede familie waar de jobkennis en –ervaring zeer

uitgebreid is (CGVS II, p.5). Er mag dan ook worden aangenomen dat u in staat bent om buiten uw regio

van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.”.

In zoverre verzoeker verwijst naar de “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Asylum-seekers from Afghanistan” van augustus 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk

16) en ter terechtzitting voorhoudt dat er aldus in het algemeen geen intern vestigingsalternatief naar

Kabul mogelijk is, dient op het volgende te worden gewezen. Daar waar UNHCR stelt dat een intern

vestigingsalternatief in het algemeen niet beschikbaar is in Kabul (“UNHCR considers that an IFA/IRA is

generally not available in Kabul”, (eigen onderlijning)), dient erop gewezen dat uit het geheel van de

richtlijnen van UNHCR van 30 augustus 2018, alsook uit de informatie van EASO, “Country Guidance:

Afghanistan”, van juni 2018 blijkt dat een intern vestigingsalternatief in de stad Kabul geenszins wordt

uitgesloten voor iedere verzoeker. Er dient benadrukt te worden dat in de richtlijnen van UNHCR onder

meer wordt gesteld als volgt: “[…] an assessment of the possibility of relocation to Kabul requires an

assessment of both the relevance and the reasonableness of this proposed area of relocation. In

addition, if an IFA/IRA to Kabul is considered in asylum procedures, all relevant general and personal

circumstances regarding the relevance and reasonableness of Kabul as a proposed area of relocation

for the particular applicant must be established to the extent possible and must duly be taken into

account.” (vrije vertaling: de beoordeling van de mogelijkheid van hervestiging naar Kabul vereist een

beoordeling van zowel de relevantie als de redelijkheid van deze vooropgestelde regio van hervestiging.

Bovendien, wanneer een intern vestigingsalternatief naar Kabul wordt overwogen in asielprocedures,

moeten alle relevante algemene en persoonlijke omstandigheden betreffende de relevantie en de

redelijkheid van Kabul als een vooropgestelde regio van hervestiging voor de concrete verzoeker zoveel

als mogelijk worden vastgesteld en moet hiermee terdege rekening worden gehouden.). Hieruit blijkt dat

wel degelijk toepassing kan worden gemaakt van een intern vestigingsalternatief naar de stad Kabul,

rekening houdend met de relevante algemene en persoonlijke omstandigheden. Inzake de algemene

omstandigheden kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hoger reeds werd gesteld in verband met

de veiligheidssituatie in en de bereikbaarheid van de stad Kabul. Met betrekking tot de persoonlijke

omstandigheden dient vastgesteld dat uit de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing

blijkt dat in casu een intern vestigingsalternatief in hoofde van verzoeker redelijk kan worden geacht.

Verzoeker is van mening dat hij niet beschikt over een intern vestigingsalternatief in Kabul. Vooreerst

wijst verzoeker erop dat hij nooit zelf in Kabul is geweest en er geen familiaal netwerk heeft. Het feit dat

zijn ouders in Kabul zouden wonen was slechts een vermoeden en is intussen achterhaald gezien zij in

de provincie Laghman wonen, zoals blijkt uit een huurcontract, een brief van de dorpsoudsten, een

bevestiging van woonst en foto’s van zijn ouders met stempel van de fotograaf, waarvan hij een kopie

aanbrengt als bijlage van zijn verzoekschrift en de originelen met vertaling later toevoegt. Verzoeker

brengt tevens een foto bij van het kantoor van de makelaar, waarop het telefoonnummer is terug te

vinden en een kopie van de enveloppe waarmee deze documenten werden verstuurd. Met betrekking

tot zijn oom die in Kabul woont, stelt verzoeker dat hij deze man nog nooit heeft ontmoet en dat hij een

drugsverslaafde is.

Onder verwijzing naar de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 en het rapport “Afghanistan:

evidence relating to the possibility of IFA in Kabul, Jalalabad and Mazar i Sharif” van mei 2016 van

Asylos stelt verzoeker dat, naast de aanwezigheid van traditionele ondersteuning door leden van de

familie, ook andere elementen, zoals toegang tot basisbehoeften zoals een woning, water en

gezondheidszorg, elementen zijn die in rekening moeten worden genomen bij de beoordeling van een

intern vestigingsalternatief. Volgens verzoeker blijkt uit het genoemde rapport dat de woonstsituatie en

de basisvoorzieningen in Kabul allesbehalve gunstig zijn. Verzoeker stelt dat hij evenmin nog over de

gronden beschikt die zijn familie in bezit had gezien zijn ouders deze gronden hebben moeten

achterlaten.
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Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij er niet over een familiaal netwerk beschikt gezien zijn

ouders momenteel in de provincie Laghman wonen zoals blijkt uit de door hem neergelegde stukken en

zijn oom een drugsverslaafde is die hij nog nooit heeft ontmoet, moet worden opgemerkt dat de

aanwezigheid van zijn ouders of oom in Kabul geen onontbeerlijk element uitmaakt om te oordelen dat

verzoeker in Kabul over een veilig vestigingsalternatief beschikt. Zowel de UNHCR Eligibility Guidelines

van 19 april 2016 als deze van 30 augustus 2018 stellen dat een intern vestigingsalternatief 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 echter ook dat alleenstaande mannen,

zoals verzoeker, 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 verzoekers persoonlijke omstandigheden –

hij is een volwassen soennitische man die de twee landstalen Pashtoe en Dari spreekt, alsook kennis

van het Engels heeft, is een opgeleid persoon die zijn middelbare school heeft afgemaakt, heeft

verschillende jaren werkervaring als motorfietshersteller in zijn eigen garage, heeft eveneens ervaring in

de huisbouw, het kappen van bomen en het helpen op de velden bij het telen van groenten, komt uit een

gegoede familie, is bovendien tevens voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg om naar Europa te

reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen – kan van hem redelijkerwijs verwacht worden

dat hij zich in de hoofdstad Kabul vestigt en in staat is om aldaar in zijn levensonderhoud te voorzien.

Waar verzoeker nog te kennen geeft dat hij nog nooit in Kabul is geweest, gaat hij eraan voorbij dat hij

verklaarde 10 à 15 dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan in de hoofdstad Kabul te zijn verbleven

samen met zijn ouders (stuk 10, gehoorverslag, p. 7; stuk 5, gehoorverslag, p. 7), in het huis van Bahar,

een familielid van zijn vader (stuk 5, gehoorverslag, p. 7, 8) waaruit blijkt dat hij wel bekend is met Kabul

en zelfs op de steun kon rekenen van zijn ouders en van een familielid van zijn vader die in Kabul

woont. Met de stelling dat hij nooit in Kabul is geweest en er geen familiaal netwerk heeft, maakt hij dan

ook niet aannemelijk dat hij niet opnieuw op de steun van zijn ouders en deze Bahar zou kunnen

rekenen. Bovendien bekwam verzoeker verschillende documenten met betrekking tot de huidige

verblijfstoestand van zijn ouders, waaruit blijkt dat zij in contact staan met elkaar waardoor verzoeker

zich, zij het met de hulp van de makelaar wiens telefoonnummer hem bekend is, tot zijn ouders kan

wenden voor eventuele hulp. Hierbij wordt benadrukt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de

door verzoeker voorgehouden problemen met de taliban, waardoor de vlucht van zijn ouders en hun

afgeschermd bestaan dat zijn hierdoor stellen te leiden, niet geloofwaardig is. Waar verzoeker erop wijst

dat zijn ouders hun landbouwgronden hebben achtergelaten en hij aldus niet meer over deze gronden

beschikt moet erop worden gewezen dat de gronden in pacht waren gegeven aan een landbouwer die

ze bewerkte. Ook antwoordde verzoeker op de vraag of zij de gronden en het huis verkocht hebben

ontkennend (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Hieruit blijkt dan ook dat verzoekers ouders nog steeds de

officiële eigenaar zijn van hun huis en gronden, waardoor zij verzoeker mogelijks financieel nog zouden

kunnen steunen.

Waar verzoeker nog wijst op de socio-economische omstandigheden in Kabul haalt hij geen concrete

argumenten aan waaruit blijkt dat hij in geval van terugkeer naar Kabul niet in staat zou zijn om toegang

te krijgen tot de arbeidsmarkt, om gelet op zijn reeds opgedane werkervaring in zijn levensonderhoud te

voorzien en om een woongelegenheid te vinden. Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan op

basis waarvan kan worden aangenomen dat hij bij een terugkeer naar Kabul daar in precaire

humanitaire omstandigheden zou terechtkomen of er een mensonwaardige behandeling zal ondergaan.

Verzoekers algemene betoog inzake de toestand waarin teruggekeerde asielzoekers en intern

ontheemden in Kabul verblijven en de tewerkstellingsmogelijkheden aldaar, kan geen afbreuk doen aan

bovenstaande vaststellingen. Verzoeker maakt gelet op zijn persoonlijke situatie niet aannemelijk noch

zijn er aanwijzingen in het administratief dossier dat hij in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen.

De Raad wijst er in dit verband op dat socio-economische overwegingen, zoals huisvestings- en

tewerkstellingsperspectieven, slechts relevant zijn in die uiterste gevallen waarbij de omstandigheden

waarmee de terugkerende verzoeker zal worden geconfronteerd zelf oplopen tot een mensonterende

behandeling. Zoals hoger blijkt, zijn er in het dossier van verzoeker geen elementen aanwezig die een

dergelijke situatie in zijn hoofde suggereren.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker zich in de stad Kabul kan vestigen, waar hij

over voldoende ondersteuningsmogelijkheden en een sociaal netwerk beschikt.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.8. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

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 vijfentwintig oktober tweeduizend achttien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


