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nr. 216 339 van 4 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten E. MASSIN en A.-C. RECKER

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 20 april 2018 heeft

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

21 maart 2018.

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 20 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.-C. RECKER loco advocaat E.

MASSIN en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 14 september 2015, verklaart er zich

op 22 september 2015 vluchteling.

1.2. Op 21 maart 2018 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Kutobkhel in het district

Mohammad Agha in de provincie Logar. U bent Pashtoun van etnische origine. Nadat u de twaalfde

graad had afgewerkt aan de Mohammad Agha High School, studeerde u verder aan de luchtvaartschool

in Kabul. Nadat u uw diploma behaald had, bent u vervolgens business administration beginnen

studeren aan de privé-universiteit ‘Kardan’ in Kabul, waar u meer dan drie jaar gestudeerd hebt. U

combineerde uw studies met een job als administratief medewerker voor een bedrijf in Kabul, namelijk

Pamirbaan Electrical Corporation.

Vier tot vijf maanden na het beëindigen van uw studies kon u aan de slag gaan als tolk Engels voor

‘Mission Essential’. U werd tewerkgesteld in Helmand, waar u tewerkgesteld werd met een Amerikaans

contract. Uw taak bestond erin deel te nemen aan patrouilles, waar u als tolk optrad tijdens

ontmoetingen van de Amerikanen met de lokale bevolking. U startte eind 2011 uw werkzaamheden als

tolk. Toen u enkele maanden later, in april, voor het eerst terug huiswaarts keerde, vertelde uw vader u

dat hij niet wou dat u nog terugkeerde naar Helmand, aangezien hij u daar telefonisch niet kon bereiken.

U stopte uw werkzaamheden als tolk onmiddellijk en vond een nieuwe job in een bouwbedrijf, Afghan

Gateway Construction Compagny (AGS), waar u meewerkte aan een project in Gamberi. U was er

tewerkgesteld van juni 2012 tot november 2012. Uw vader vroeg u op dat moment om terug te keren

naar Mohammad Agha, aangezien hij hulp nodig had bij zijn activiteiten op het land. U leefde en werkte

sindsdien in Kotubkhel. Begin 2015 staken er plots geruchten de kop op over uw activiteiten als tolk voor

de Amerikanen. Hoewel u dit ten stelligste ontkende en bleef volhouden dat u in die periode nog aan

het studeren was, leidde dit voor u tot problemen. Uw vader werd tweemaal opgebeld met de

boodschap dat u nog steeds aan het werk was voor de Amerikanen. Hij hield deze gesprekken voor u

verborgen, maar liet u vanaf dat moment zo weinig mogelijk buiten gaan. Op 2 mei 2015 ontving u een

brief van de taliban, waarin geschreven stond dat u werkt voor de overheid als spion en dat u moest

stoppen. Zowel u als uw familie werden in deze brief met de dood bedreigd. Op dat moment werd

besloten dat uw veiligheid in gevaar was.

Uw broer contacteerde een smokkelaar en nog dezelfde dag bent u uit Safed Sang vertrokken. U kwam

na een reis van zes tot zeven maanden, op 14 september 2015, aan in België, waar u op 22 september

2015 asiel aanvroeg.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban.

Ter staving van uw asielmotieven legt u volgende documenten neer: uw taskara, een taskara van uw

echtgenote, een taskara van uw vader, uw huwelijkscertificaat, een puntenlijst van de middelbare

school, uw diploma van de luchtvaartschool, een attest van de universiteit van Kardan, een

deelnamebewijs van een conferentie, drie werkbadgen, een certificaat van AGC en een certificaat van

PEC, een document van mission essential, twee werkgerelateerde foto’s, een brief van de taliban en de

omslag waarin deze documenten werden opgestuurd.

B. Motivering

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

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

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

een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker een

dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in

principe de vluchtelingenstatus toekennen.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Er moet worden opgemerkt dat uw asielrelaas in zijn geheel weinig geloofwaardig overkomt. Zo

haalt u aan dat u na uw tewerkstelling als tolk voor de Amerikanen, waarmee u was gestopt louter op

vraag van uw vader, u nadien, vanaf juni 2012, nog zes maanden aan de slag bent kunnen gaan voor

AGC in Gamberi, waarna u meer dan twee jaar enkel uw vader heeft bijgestaan met zijn

landbouwactiviteiten in uw geboortedorp Kutobkhel (CGVS, p. 5, p. 6 & p. 9). U was als landbouwer in

Kotubkhel zowel overdag alsook ’s nachts op uw velden aan de slag (CGVS, p. 8). Ondertussen

dachten uw vrienden en dorpsgenoten dat u tijdens uw werkzaamheden als tolk nog aan het studeren

was (CGVS, p. 9) en over uw tewerkstelling in Gamberi werd er verteld dat u werkzaam was voor een

bedrijf dat voedsel uit Pakistan importeerde (CGVS, p. 14). Pas enkele maanden voor mei 2015, drie

jaar na uw werkzaamheden voor de Amerikanen, zou u dan voor het eerst daarvoor problemen hebben

gekregen (CGVS, p. 9). De vaststelling dat u jaren na datum nog in de problemen zou zijn gekomen

omwille van uw kortstondige werkzaamheden voor de Amerikanen lijkt weinig plausibel. U was reeds

jarenlang actief als landbouwer in de regio, er is dan ook geen enkele reden of verklaring hoe en

waarom men u dan nog zou verdenken te hebben gewerkt als tolk, aangezien ze dat ook op het

moment van uw tewerkstelling zelf niet hebben gedaan.



RvV X - Pagina 3

Bovendien strookt de inhoud van de brief van de taliban, die u tevens ook neerlegt, niet met de door u

geschetste activiteiten gedurende de jaren voor uw vertrek uit Afghanistan, waardoor de

geloofwaardigheid van het hele gebeuren nog vreemder overkomt. Zo verdenkt de hoofdraad van de

taliban uit de provincie Logar u ervan reeds lange tijd te werken voor de ongelovigen en een spion voor

de overheid te zijn. In de brief eist deze lokale talibanraad dan ook dat u uw werkzaamheden voor de

ongelovigen moet stopzetten of u en uw familie zullen worden gedood (CGVS, p. 16, vertaling brief

taliban). Het is weinig aannemelijk dat de lokale taliban niet zouden weten dat u de voorbije jaren

steevast dag en nacht op de landbouwvelden van uw vader te zien was en dus niet aan het werk was

voor de ongelovigen. Dat daarvan niets te lezen valt in hun brief, maar ze deze activiteiten in

tegenstelling tot dat volledig negeren en u verwijten tot op de dag van hun schrijven werkzaam te zijn

voor de overheid, is zeer vreemd, weinig geloofwaardig en doet dan ook afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Vervolgens slaagt u er niet in aannemelijk te maken hoe de bewoners van uw dorp en de taliban

jaren na datum plots op de hoogte waren gekomen over uw werkzaamheden voor de

Amerikanen. Er zou iemand van uw vrienden u gevraagd hebben of het waar was dat u voor een

Amerikaanse basis heeft getolkt (CGVS, p. 15). U vroeg hem wie hem dit had gezegd, waarop hij u het

antwoord gaf dat iemand het zei en hij de conversatie naar een ander onderwerp bracht (CGVS, p. 15).

Uw weinig geïnteresseerde houding over deze plotse beschuldiging drie jaar na datum maken deze

conversatie weinig geloofwaardig. Ook over de wijze waarop uw vader te weten is gekomen dat er

verhalen over uw vorige tewerkstelling de ronde deden in Kotubkhel, weet u niet te overtuigen. De

ouderlingen zouden aan uw vader gezegd hebben dat zijn zoon voor de Amerikanen heeft gewerkt, uw

vader zou vervolgens geantwoord hebben dat zijn zoon studeerde en vervolgens raadde hij u aan

om niet te veel meer buiten te gaan. Meer zouden ze niet hebben gezegd (CGVS, p. 15). Het is

opmerkelijk dat u of uw vader niet meer informatie zouden hebben achterhaald om te weten te komen

hoe en van waar de informatie omtrent uw persoon kwam en de ronde deed, en vooral wie zo een

verkeerde informatie over u verspreidde. Het feit dat u ook geen afdoend antwoord weet te geven op de

wijze waarop de dorpelingen te weten zijn gekomen dat u werkzaam was als tolk voor de Amerikanen,

noch dat u enige moeite heeft ondernomen om dit te achterhalen, maakt de ongeloofwaardigheid

compleet.

Bovendien weten ook de verschillende bedreigingen die u naar aanleiding van uw tewerkstelling

voor de Amerikanen heeft ontvangen niet te overtuigen. Zo kan er geen geloof worden gehecht aan

het feit dat uw vader twee keer telefonisch benaderd is geweest. U vertelt immers dat uw vader twee

oproepen heeft gekregen die hij voor u verborgen heeft gehouden (CGVS, p. 15). De reden dat hij u

niets heeft verteld over deze oproepen zijn op zijn minst bevreemdend te noemen. Zo beweert u dat hij

deze oproepen verborgen heeft gehouden en u er pas over inlichtte nadat u de brief van de taliban had

ontvangen (CGVS, p. 16). De reden daarvoor is vreemd genoeg dat hij u niet bang wou maken omdat

hij deze toch niet serieus nam (CGVS, p. 16-17). Gevraagd waarom, beweert u dat hij het u wel ging

zeggen mocht er nog een volgende oproep komen (CGVS, p. 17), hetgeen als een weinig

geloofwaardige verklaring kan aanzien worden. Het is ook weinig geloofwaardig dat uw vader, nadat hij

door de ouderlingen reeds was aangesproken op het feit dat er geruchten waren dat zijn zoon

werkzaam was geweest op een Amerikaanse basis (CGVS, p. 17), een dergelijke telefoon als een grap

naast zich zou neerleggen. Gezien zijn gesprekspartner woorden als goddeloze en werkzaam voor de

Amerikanen in de mond nam, mag worden verwacht dat uw vader deze toch wel serieus nam en niet

gewoon dacht dat iemand aan het lachen was (CGVS, p. 17). Ook zijn reactie op de tweede telefoon die

hij had ontvangen, waarop er werd afgesloten met de woorden dat ze over zijn zoon zullen beslissen

(CGVS, p. 17), is allerminst geloofwaardig te noemen. Hij nam de telefoon ‘een beetje’ serieus en hij

raadde u aan om niet naar buiten te gaan (CGVS, p. 17). Het is weinig geloofwaardig dat uw vader u,

een volwassen zoon met een werkervaring als tolk voor de Amerikanen, dergelijke cruciale informatie

zou ontzeggen, aangezien hij u niet ongerust wou maken (CGVS, p. 17). Het feit dat hij deze tweede

telefoon, na de vorige feiten, nog steeds maar ‘een beetje’ serieus nam en ervan uitging dat ze wel nog

eens zouden terugbellen als ze het echt meenden (CGVS, p. 17), maakt de bestaanswaarde van deze

twee dreigtelefoons ongeloofwaardig. Dat uw vader in de door u geschetste context niet meer

voorzorgsmaatregelen nam, dan de loutere mededeling dat u niet meer buitenshuis mocht gaan, is

frappant en ondermijnt evenzeer uw geloofwaardigheid.

Groot is ook het verschil tussen de reactie van uw vader op de telefonische bedreigingen, die hij in

eerste instantie als een grap aanschouwde en zelfs niet voldoende ernstig nam om u hierover in te

lichten, en zijn reactie na de ontvangst van de brief, waarbij hij u nog dezelfde dag naar Europa heeft

gestuurd (CGVS, p. 17-18). U geeft als verklaring hiervoor dat in de brief zowel u als uw familie effectief

bedreigd werden, en ze tijdens de telefoons enkel zeiden dat ze over u ‘een beslissing gingen nemen’

(CGVS, p. 18), hetgeen als een weinig afdoend antwoord is voor deze sterk uiteenlopende reactie.
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Anderzijds, indien u effectief zoveel geloof hechtte aan de schriftelijke bedreiging dat u geen andere

uitweg meer zag dan ogenblikkelijk uw land te verlaten, kunnen er ook vragen gesteld worden waarom u

heeft nagelaten uw familie, die op dezelfde manier werd bedreigd, in veiligheid te brengen (CGVS,

p. 18). Het feit dat uw volledige familie zes maand na uw vertrek nog steeds integraal in Kotubkhel

woonachtig was (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), dd. 24 december 2015, vraag 13, 15,

16, 17), ondermijnt immers de zogenaamde ernst van de bedreiging in ernstige mate.

Inzake de brief van de taliban moet ook nog worden opgemerkt dat uw verklaringen over de

uitgiftedatum niet stroken met de datum op de brief zelf, die u ter staving neerlegt. U verklaart namelijk

tot tweemaal toe dat de brief u werd opgestuurd op 2 mei 2015 (CGVS, p. 9 & p. 16). Vreemd genoeg

werd de brief gedateerd op de islamitische datum van 3/8/1436, wat overeenkomt met 22 mei 2015, en

dus pas geschreven werd twintig dagen na de door u beweerde ontvangst ervan. Dat uw beweringen

niet coherent zijn met de inhoud van de door u neerlegde documenten ondermijnt niet enkel de

geloofwaardigheid van uw verklaringen, maar ondermijnt evenzeer de authenticiteit van het door u

neergelegde document.

Tot slot moet worden opgemerkt dat er vragen kunnen worden gesteld bij uw gegeven datum van

vertrek uit Mohammad Agha, waardoor de rechtstreekse dreiging van de taliban eens te meer in een

slecht daglicht komt te staan. Uw kennis over gebeurtenissen die de laatste twee jaar voor uw vertrek in

uw regio hebben plaatsgevonden schiet namelijk te kort. Wanneer u gevraagd wordt welke incidenten er

zich in Kutobkhel hebben voorgedaan in die periode, antwoordt u dat er geen specifieke problemen zijn

geweest (CGVS, p. 8). Volgens de informatie die is toegevoegd aan het administratief dossier werd in

februari 2014 nochtans Qari Adel, een imam en madrassaleraar, door onbekenden neergeschoten. Qari

Adel was zelfs volgens de objectieve informatie in het administratief dossier een preker in de moskee

van Kutobkhel. Dat u zowel van deze persoon als van de moord op een imamleraar in het algemeen niet

heeft gehoord, is uiterst frappant (CGVS, p. 8). Indien u daadwerkelijk in die periode werkzaam was op

uw veld in het dorp Kotubkhel, dan kan dit nieuws over deze moord u niet ontgaan zijn. Ook blijkt u nog

nooit gehoord te hebben over Abdul Wakil Haqyar (CGVS, p. 8), de persoon die aan het hoofd stond

van de politie tijdens uw zogenaamde terugkeer naar uw geboortedorp. Dit toont aan dat u, ook al bent

u effectief van geboorte afkomstig uit Mohammad Agha, u de jaren voor uw komst naar België elders

heeft doorgebracht. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw recent verblijf in Kotubkhel

voor uw vertrek naar België, kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw vervolgingsfeiten,

aangezien deze zich in Mohammad Agha zouden hebben afgespeeld.

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.
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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 (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 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 sinds

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. De impact van de 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.

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

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

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

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

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

stad Kabul.
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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.

Uit uw verklaringen blijkt dat u jarenlang gestudeerd en gewerkt heeft in Kabul. U behaalde in

2007 een diploma aan het ‘Civil Aviation Institute’ aan de luchthaven van Kabul (CGVS, p. 4), waarna u

vervolgens aan de privé-universiteit van Kardan gestart bent aan een opleiding ‘Business

Administration’. Op het laatst combineerde u uw studies in Kabul met een job als administratief

medewerker bij PEC, waar u twee jaar heeft gewerkt (CGVS, p. 5). Daaruit blijkt dat u vertrouwd bent

met de stad Kabul, en u er bovendien reeds een plek op de arbeidsmarkt heeft weten te bemachtigen.

Bijgevolg mag verwacht worden dat u, gezien uw studies en werkervaring, u er ook moet in slagen om

zich in Kabul te vestigen. Bovendien is hierboven uitvoerig beschreven dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw verblijf in Mohammad Agha in de periode voor uw komst naar België, waardoor u in die

periode elders moet vertoefd hebben. Bovendien blijkt op uw facebookpagina dat u in Kabul over

een ruim netwerk aan vrienden beschikt. Er mag verwacht worden dat dit netwerk u eveneens kan

helpen bij uw reintegratie in Kabul.

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.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich elders in uw land van herkomst te hervestigen stelde u dat

als u eens een doelwit bent, ze u nooit met rust laten, waarbij u een voorbeeld aanhaalt van een

medewerker die werkzaam was voor de Afghaanse inlichtingendienst (NDS) (CGVC, p. 18). Aangezien

er geen geloof kan gehecht worden aan uw vervolgingsfeiten, kunnen deze ook niet als een ernstige

belemmering beschouwd worden voor hervestiging binnen uw land van herkomst. Het voorbeeld van de

medewerker voor de Afghaanse inlichtingendienst heeft dan weer geen betrekking op u persoonlijk.

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.

Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw Afghaans identiteitsdocument

(taskara), de taskara van uw echtgenote, de taskara van uw vader en het huwelijkscertificaat van u en

uw echtgenote zeggen enkel iets over de identiteit van u, uw vrouw en uw vader, maar niets over uw

ingeroepen asielmotieven en verblijfplaats de laatste jaren voor uw vertrek uit Afghanistan. Uw

puntenlijst van de middelbare school, uw diploma van de luchtvaartschool, uw attest van de universiteit

van Kardan en uw deelnamebewijs aan een conferentie zeggen geven enkel uw scholingsgraad weer,

die ook niet in twijfel wordt getrokken. Uw werkbadgen, het document van uw tewerkstelling bij ‘mission

essential’ een certificaat van AGC en een certificaat van PEC en de twee foto’s zeggen evenmin iets

over uw problemen. De brief van de taliban werd eerder reeds aangehaald om uw ongeloofwaardigheid

aan te tonen. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de

betrouwbaarheid van Afghaanse documenten in het algemeen erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid

bij het verkrijgen van civiele documenten en attesten (zie informatie in het administratief dossier).

De briefomslag toont enkel dat uw documenten werden opgestuurd uit Logar.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 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: Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel, van het
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zorgvuldigheidsbeginsel en van artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 1-3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikelen 4 en

41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

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

geloofwaardig is.

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

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

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

de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift twee medische attesten (stuk 6) en een reeks internetartikelen en

-rapporten betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan (stukken 3-4 en 7-18).

Met een aangetekend schrijven van 30 november 2018 brengt verzoeker samen met een aanvullende

nota een kopie van twee Afghaanse medische attesten met voor eensluidend verklaarde vertaling bij

(rechtsplegingsdossier, stuk 9).

Per drager brengt de commissaris-generaal op 12 december 2018 samen met een aanvullende nota de

volgende stukken bij: het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018, de COI Focus “Afghanistan. Security

situation in Kabul city” van 24 april 2018, het rapport “EASO Country of Origin Information Report.

Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 en het rapport “EASO Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk 11).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-

generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

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

2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de

verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

Verzoeker voert aan dat hij door de taliban wordt bedreigd omwille van zijn werkzaamheden als tolk

voor een Amerikaanse organisatie in Afghanistan. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de

vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) het niet geloofwaardig is dat de taliban verzoeker zouden

bedreigen omwille van diens werkzaamheden als tolk bijna drie jaar eerder, terwijl hij reeds twee jaar

werkzaam zou zijn geweest op de landbouwgronden van zijn vader in zijn dorp van herkomst; (ii) de

voorgelegde driegbrief van de taliban (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) vermeldt dat

verzoeker reeds lange tijd voor de ongelovigen en als spion voor de overheid werkzaam te zijn geweest,

terwijl verzoeker toen reeds twee jaar werkzaam zou zijn geweest op de landbouwgronden van zijn

vader in zijn dorp van herkomst; (iii) hij niet aannemelijk maakt hoe de bewoners van zijn dorp en/of de

taliban plots op de hoogte zouden zijn gekomen van zijn vroegere werkzaamheden als tolk, terwijl hij en

zijn vader blijkbaar niet eens de moeite namen om zich hieromtrent te informeren; (iv) de reacties van

zijn vader op de telefonische bedreigingen die hij zou hebben ontvangen allerminst geloofwaardig zijn,

temeer gelet op diens reactie op de dreigbrief; (v) zijn familie zes maanden na verzoekers vertrek uit
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Afghanistan nog steeds in zijn dorp van herkomst zou verblijven, hoewel zij ook in de dreigbrief worden

genoemd; (vi) de dreigbrief werd gedateerd op 22 mei 2015 (Afghaanse kalender: 3/8/1436), terwijl

verzoeker verklaarde dat de brief werd verstuurd op 2 mei 2015; (vii) verzoekers kennis betreffende een

aantal (veiligheids)incidenten voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanistan te wensen overlaat, hetgeen

doet besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde verblijf in zijn dorp van herkomst

tot aan dit vertrek en bijgevolg evenmin aan de beweerde feiten die er zich toen zouden hebben

afgespeeld; en (viii) de door hem voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief

dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven uit

de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en

volharden in zijn reeds afgelegde verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-beweringen en

het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Verzoeker stuurt ook twee medische attesten van

15/09/2017 en 04/04/2018 over zijn posttraumatische stress syndroom (zie in bijlage), en verklaart dat

hij zich door zijn stress en moeheid niet goed concentreren kon tijdens het gehoor.”, dient vastgesteld

dat in de bijgevoegde medische attesten (verzoekschrift, stuk 6) weliswaar wordt gesteld dat verzoeker

zou te lijden hebben van een posttraumatisch stresssyndroom, doch zonder dat in concreto wordt

uiteengezet welke elementen tot dit syndroom aanleiding zouden hebben gegeven, alsook zonder dat

wordt aangegeven dat dit syndroom er in hoofde van verzoeker toe zou leiden dat hij niet in staat kan

worden geacht tot het op een normale wijze ondergaan van een persoonlijk onderhoud of tot het

afleggen van gedetailleerde, geloofwaardige en doorleefde verklaringen. Het voorgaande klemt des te

meer daar het eerste medische attest dateert van 15 september 2017 en dus van vóór zijn persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 9 november 2017,

alwaar hij noch zijn advocaat enige melding maakten van vermoeidheids- en/of concentratieproblemen

of andere problemen omwille van een posttraumatisch stresssyndroom. Er dient dan ook vastgesteld dat

verzoeker zich niet kan beroepen op een posttraumatisch stresssyndroom in zijnen hoofde teneinde de

in de bestreden beslissing vastgestelde onaannemelijkheden en ongeloofwaardigheden alsnog te

verschonen en/of de overige motieven in de bestreden beslissing te weerleggen.

Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat aan verzoekers

vluchtrelaas in het geheel geen geloof kan worden gehecht:

“Zo haalt u aan dat u na uw tewerkstelling als tolk voor de Amerikanen, waarmee u was gestopt louter

op vraag van uw vader, u nadien, vanaf juni 2012, nog zes maanden aan de slag bent kunnen gaan

voor AGC in Gamberi, waarna u meer dan twee jaar enkel uw vader heeft bijgestaan met zijn

landbouwactiviteiten in uw geboortedorp Kutobkhel (CGVS, p. 5, p. 6 & p. 9). U was als landbouwer in

Kotubkhel zowel overdag alsook ’s nachts op uw velden aan de slag (CGVS, p. 8). Ondertussen

dachten uw vrienden en dorpsgenoten dat u tijdens uw werkzaamheden als tolk nog aan het studeren

was (CGVS, p. 9) en over uw tewerkstelling in Gamberi werd er verteld dat u werkzaam was voor een

bedrijf dat voedsel uit Pakistan importeerde (CGVS, p. 14). Pas enkele maanden voor mei 2015, drie

jaar na uw werkzaamheden voor de Amerikanen, zou u dan voor het eerst daarvoor problemen hebben

gekregen (CGVS, p. 9). De vaststelling dat u jaren na datum nog in de problemen zou zijn gekomen

omwille van uw kortstondige werkzaamheden voor de Amerikanen lijkt weinig plausibel. U was reeds

jarenlang actief als landbouwer in de regio, er is dan ook geen enkele reden of verklaring hoe en

waarom men u dan nog zou verdenken te hebben gewerkt als tolk, aangezien ze dat ook op het

moment van uw tewerkstelling zelf niet hebben gedaan. Bovendien strookt de inhoud van de brief van

de taliban, die u tevens ook neerlegt, niet met de door u geschetste activiteiten gedurende de jaren voor

uw vertrek uit Afghanistan, waardoor de geloofwaardigheid van het hele gebeuren nog vreemder

overkomt. Zo verdenkt de hoofdraad van de taliban uit de provincie Logar u ervan reeds lange tijd

te werken voor de ongelovigen en een spion voor de overheid te zijn. In de brief eist deze lokale

talibanraad dan ook dat u uw werkzaamheden voor de ongelovigen moet stopzetten of u en uw familie

zullen worden gedood (CGVS, p. 16, vertaling brief taliban). Het is weinig aannemelijk dat de lokale

taliban niet zouden weten dat u de voorbije jaren steevast dag en nacht op de landbouwvelden van uw

vader te zien was en dus niet aan het werk was voor de ongelovigen. Dat daarvan niets te lezen valt in

hun brief, maar ze deze activiteiten in tegenstelling tot dat volledig negeren en u verwijten tot op de dag

van hun schrijven werkzaam te zijn voor de overheid, is zeer vreemd, weinig geloofwaardig en doet dan

ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.”



RvV X - Pagina 9

In zijn verzoekschrift komt verzoeker dienaangaande vooreerst niet verder dan te stellen dat hij ook niet

weet hoe de taliban en/of de dorpsgenoten ervan hebben gehoord dat hij als tolk had gewerkt maar dat

dit volgens hem niet betekent dat het niet plausibel is. Hij wijst erop dat de taliban een uitgebreid

netwerk hebben, “die ook groeit afhankelijk van de regio” en dat “Het kan wel zijn dat iemand wist over

zijn activiteiten maar het pas later aan de taliban zei”. Er dient evenwel op gewezen dat verzoeker

meent heden internationale bescherming te behoeven omwille van bedreigingen vanwege de taliban

wegens werkzaamheden als tolk die hij meerdere jaren voorafgaand aan deze bedreigingen uitoefende,

zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker zich terdege tracht te informeren over de

precieze reden waarom de taliban hem pas meerdere jaren na het beëindigen van deze

werkzaamheden als tolk opeens zouden bedreigen. Het loutere feit dat de plausibiliteit van een

bepaalde bewering niet met absolute zekerheid kan worden uitgesloten, volstaat op zich niet om te

concluderen dat deze bewering voor waar moet worden aangenomen. Verzoeker komt zowel tijdens zijn

persoonlijk onderhoud als in zijn verzoekschrift niet verder dan het opwerpen van enkele hypothesen,

waarmee hij er geenszins in slaagt de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas alsnog te herstellen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift inzake de dreigbrief van de taliban benadrukt “dat het feit dat hij op

de gronden van zijn vader werkte niet betekent dat hij geen spion had kunnen zijn, hij had een spion

kunnen zijn en tegelijkertijd als landbouwer werkten kunnen”, dient erop gewezen dat in de bestreden

beslissing terecht wordt vastgesteld dat verzoeker in de dreigbrief van de taliban (zie map 'Documenten'

in het administratief dossier) wordt verweten werkzaam te zijn voor de ongelovigen en als spion voor de

taliban, terwijl hij reeds lange tijd met zijn werkzaamheden als tolk was gestopt en intussen reeds

meerdere jaren (zichtbaar) werkzaam was op de gronden van zijn vader in zijn dorp van herkomst.

Verzoeker wijst in zijn verzoekschrift zelf op de (sterke) aanwezigheid van de taliban in zijn dorp en op

het bestaan van een uitgebreid netwerk van de taliban, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat

de taliban ervan op de hoogte zijn dat verzoeker ten tijde van het versturen van de bedreigingen niet

langer werkzaam was als tolk, doch uit de voorgelegde dreigbrief blijkt dit allerminst. Nergens wordt

beweerd dat verzoeker onmogelijk tegelijkertijd als landbouwer en als spion werkzaam zou kunnen zijn.

Waar verzoeker nog stelt als volgt in zijn verzoekschrift: “Verzoeker benadrukt ook dat hij terug naar zijn

dorp ging, niet alleen omdat zijn vader het hem gevraagd had zoals in de beslissing beweert, maar

omdat zijn andere broers ver weg wonden van het huis van zijn vader en zijn oudere broer was nog aan

het studeren (CGVS p 14), dat zijn vader oud was, en dat hij hem alleen wou laten (CGVS p6+16).”, laat

hij na in concreto uiteen te zetten op welke wijze deze opmerking volgens hem op de hiervoor

geciteerde motieven uit de bestreden beslissing een ander licht zou kunnen werpen. De precieze

redenen voor verzoekers terugkeer naar zijn dorp vormen geenszins een motivering om hem

internationale bescherming te weigeren. Overigens dient vastgesteld dat verzoeker de weergave van de

feiten zoals opgenomen in de bestreden beslissing in zijn verzoekschrift overneemt (p. 3).

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op pertinente wijze dat verzoeker

niet aannemelijk maakt hoe de dorpsbewoners en de taliban van zijn vroegere werkzaamheden als tolk

op de hoogte kwamen:

“Er zou iemand van uw vrienden u gevraagd hebben of het waar was dat u voor een Amerikaanse basis

heeft getolkt (CGVS, p. 15). U vroeg hem wie hem dit had gezegd, waarop hij u het antwoord gaf dat

iemand het zei en hij de conversatie naar een ander onderwerp bracht (CGVS, p. 15). Uw weinig

geïnteresseerde houding over deze plotse beschuldiging drie jaar na datum maken deze conversatie

weinig geloofwaardig. Ook over de wijze waarop uw vader te weten is gekomen dat er verhalen over uw

vorige tewerkstelling de ronde deden in Kotubkhel, weet u niet te overtuigen. De ouderlingen zouden

aan uw vader gezegd hebben dat zijn zoon voor de Amerikanen heeft gewerkt, uw vader zou vervolgens

geantwoord hebben dat zijn zoon studeerde en vervolgens raadde hij u aan om niet te veel meer buiten

te gaan. Meer zouden ze niet hebben gezegd (CGVS, p. 15). Het is opmerkelijk dat u of uw vader niet

meer informatie zouden hebben achterhaald om te weten te komen hoe en van waar de

informatie omtrent uw persoon kwam en de ronde deed, en vooral wie zo een verkeerde informatie over

u verspreidde. Het feit dat u ook geen afdoend antwoord weet te geven op de wijze waarop de

dorpelingen te weten zijn gekomen dat u werkzaam was als tolk voor de Amerikanen, noch dat u enige

moeite heeft ondernomen om dit te achterhalen, maakt de ongeloofwaardigheid compleet.”

Dienaangaande voert verzoeker in zijn verzoekschrift vooreerst aan dat hij “onder schok” was, dat hij

geen navraag wilde doen om niet de indruk te geven dat hij zich zorgen maakte en dat de informatie

waar was, dat hij ontkende voor de Amerikanen te hebben getolkt en dat zijn vader de beschuldigingen

ook “gewoon weigerde”. Nogmaals dient erop gewezen dat verzoeker heden meent internationale

bescherming te behoeven omwille van bedreigingen vanwege de taliban wegens zijn werkzaamheden

als tolk meerdere jaren voorafgaand aan deze bedreigingen, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht

dat verzoeker zich terdege tracht te informeren omtrent de wijze waarop de taliban en/of de

dorpsbewoners van deze vroegere werkzaamheden op de hoogte kwamen en waarom hij opeens
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meerdere jaren later zou worden bedreigd omwille van deze werkzaamheden. De loutere bewering dat

hij niet de indruk wilde wekken dat hij zich zorgen maakte en dat de informatie over zijn vroegere

werkzaamheden als tolk waar was, staat er niet aan in de weg dat verzoeker zich, eventueel via andere

bronnen dat zijn vrienden, zou trachten te informeren. Het enkele gegeven dat hij en zijn vader

ontkenden dat verzoeker werkzaam was geweest als tolk voor Amerikanen, staat hieraan evenmin in de

weg.

Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de reacties van zijn

vader op de telefonische bedreigingen die hij zou hebben ontvangen allerminst geloofwaardig zijn,

temeer gelet op diens reactie op de dreigbrief:

“Zo kan er geen geloof worden gehecht aan het feit dat uw vader twee keer telefonisch benaderd is

geweest. U vertelt immers dat uw vader twee oproepen heeft gekregen die hij voor u verborgen heeft

gehouden (CGVS, p. 15). De reden dat hij u niets heeft verteld over deze oproepen zijn op zijn minst

bevreemdend te noemen. Zo beweert u dat hij deze oproepen verborgen heeft gehouden en u er pas

over inlichtte nadat u de brief van de taliban had ontvangen (CGVS, p. 16). De reden daarvoor is

vreemd genoeg dat hij u niet bang wou maken omdat hij deze toch niet serieus nam (CGVS, p. 16-17).

Gevraagd waarom, beweert u dat hij het u wel ging zeggen mocht er nog een volgende oproep komen

(CGVS, p. 17), hetgeen als een weinig geloofwaardige verklaring kan aanzien worden. Het is ook weinig

geloofwaardig dat uw vader, nadat hij door de ouderlingen reeds was aangesproken op het feit dat er

geruchten waren dat zijn zoon werkzaam was geweest op een Amerikaanse basis (CGVS, p. 17), een

dergelijke telefoon als een grap naast zich zou neerleggen. Gezien zijn gesprekspartner woorden als

goddeloze en werkzaam voor de Amerikanen in de mond nam, mag worden verwacht dat uw vader

deze toch wel serieus nam en niet gewoon dacht dat iemand aan het lachen was (CGVS, p. 17). Ook

zijn reactie op de tweede telefoon die hij had ontvangen, waarop er werd afgesloten met de woorden

dat ze over zijn zoon zullen beslissen (CGVS, p. 17), is allerminst geloofwaardig te noemen. Hij nam de

telefoon ‘een beetje’ serieus en hij raadde u aan om niet naar buiten te gaan (CGVS, p. 17). Het is

weinig geloofwaardig dat uw vader u, een volwassen zoon met een werkervaring als tolk voor de

Amerikanen, dergelijke cruciale informatie zou ontzeggen, aangezien hij u niet ongerust wou maken

(CGVS, p. 17). Het feit dat hij deze tweede telefoon, na de vorige feiten, nog steeds maar ‘een beetje’

serieus nam en ervan uitging dat ze wel nog eens zouden terugbellen als ze het echt meenden (CGVS,

p. 17), maakt de bestaanswaarde van deze twee dreigtelefoons ongeloofwaardig. Dat uw vader in de

door u geschetste context niet meer voorzorgsmaatregelen nam, dan de loutere mededeling dat u niet

meer buitenshuis mocht gaan, is frappant en ondermijnt evenzeer uw geloofwaardigheid.

Groot is ook het verschil tussen de reactie van uw vader op de telefonische bedreigingen, die hij in

eerste instantie als een grap aanschouwde en zelfs niet voldoende ernstig nam om u hierover in te

lichten, en zijn reactie na de ontvangst van de brief, waarbij hij u nog dezelfde dag naar Europa heeft

gestuurd (CGVS, p. 17-18). U geeft als verklaring hiervoor dat in de brief zowel u als uw familie effectief

bedreigd werden, en ze tijdens de telefoons enkel zeiden dat ze over u ‘een beslissing gingen nemen’

(CGVS, p. 18), hetgeen als een weinig afdoend antwoord is voor deze sterk uiteenlopende reactie.

Anderzijds, indien u effectief zoveel geloof hechtte aan de schriftelijke bedreiging dat u geen andere

uitweg meer zag dan ogenblikkelijk uw land te verlaten, kunnen er ook vragen gesteld worden waarom u

heeft nagelaten uw familie, die op dezelfde manier werd bedreigd, in veiligheid te brengen (CGVS,

p. 18). Het feit dat uw volledige familie zes maand na uw vertrek nog steeds integraal in Kotubkhel

woonachtig was (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), dd. 24 december 2015, vraag 13, 15,

16, 17), ondermijnt immers de zogenaamde ernst van de bedreiging in ernstige mate.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift aanvoert dat zijn andere broers ver weg van het

huis van zijn vader woonden en dat zijn oudere broer nog aan het studeren was en dat zijn vader niet

wilde dat verzoeker ook zou weg gaan, biedt hij bezwaarlijk een aannemelijke verschoning voor het

beweerde stilzwijgen van zijn vader na het ontvangen van de eerste dreigtelefoon. Immers, gelet op de

door verzoeker geschetste context, is het allerminst geloofwaardig dat verzoekers vader verzoeker niet

zou inlichten over een dreigtelefoontje dat hij had ontvangen louter omdat hij wilde vermijden dat

verzoeker hem, een oudere man zijnde, ook zou verlaten. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat

zijn vader de tweede dreigtelefoon wel serieus nam aangezien hij verzoeker niet meer naar buiten liet

en hij alleen de boodschappen deed “terwijl hij echt oud is”, dient erop gewezen dat verzoeker tijdens

zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaarde dat zijn vader deze tweede dreigtelefoon “een beetje” serieus nam (gehoorverslag CGVS, p.

17). Bovendien lichtte zijn vader verzoeker ook van dit tweede dreigtelefoontje niet meteen in.

Wat betreft het terecht in de bestreden beslissing opgemerkte grote verschil tussen de reactie van

verzoekers vader op de dreigtelefoons enerzijds en de dreigbrief anderzijds, stelt verzoeker als volgt in

zijn verzoekschrift: “Verzoeker bevestigt dat de reden voor dit is dat hij de eerste doelwit is van de

taliban, niet zijn familie.”
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Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in de voorgelegde dreigbrief van de taliban (zie map

'Documenten' in het administratief dossier) wel degelijk ook verzoekers familie wordt bedreigd. De

uiteenzetting in het verzoekschrift kan dan ook bezwaarlijk een verklaring vormen voor het terecht in de

bestreden beslissing opgemerkte grote verschil tussen de reactie van verzoekers vader op de

dreigtelefoons enerzijds en de dreigbrief anderzijds. Integendeel, deze uiteenzetting is strijdig met de

inhoud van de ter staving van zijn vluchtrelaas voorgelegde dreigbrief en doet dan ook verder afbreuk

aan de geloofwaardigheid van dit vluchtrelaas en aan de bewijswaarde van deze dreigbrief.

Dit klemt des te meer daar de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht motiveert dat

verzoekers verklaringen over de uitgiftedatum van deze dreigbrief evenmin overeenstemmen met de

inhoud ervan:

“U verklaart namelijk tot tweemaal toe dat de brief u werd opgestuurd op 2 mei 2015 (CGVS, p. 9 & p.

16). Vreemd genoeg werd de brief gedateerd op de islamitische datum van 3/8/1436, wat overeenkomt

met 22 mei 2015, en dus pas geschreven werd twintig dagen na de door u beweerde ontvangst ervan.

Dat uw beweringen niet coherent zijn met de inhoud van de door u neerlegde documenten ondermijnt

niet enkel de geloofwaardigheid van uw verklaringen, maar ondermijnt evenzeer de authenticiteit van

het door u neergelegde document.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande dat hij bevestigt “dat het van 22 mei gedateerd is,

en veronderstelt dat er een vertaling probleem was (tussen 2nd en 22nd mei).” Tijdens zijn gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen maakten verzoeker, noch zijn

raadsman echter enige opmerking over vertaal- of andere communicatieproblemen. Bovendien

verklaarde verzoeker op twee verschillende momenten tijdens het gehoor dat de dreigbrief werd

uitgegeven op 2 mei (gehoorverslag CGVS, p. 9 en 16), hetgeen zijn bewering dat er een vertaalfout

werd gemaakt tussen “2nd” en “22nd” eens te meer onaannemelijk maakt. In zoverre verzoeker

dienaangaande verwijst naar de medische attesten toegevoegd aan zijn verzoekschrift (stuk 6), kan

dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie supra).

Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers beweerde verblijf in het dorp Kutobkhel tot aan zijn vertrek naar België:

“Tot slot moet worden opgemerkt dat er vragen kunnen worden gesteld bij uw gegeven datum van

vertrek uit Mohammad Agha, waardoor de rechtstreekse dreiging van de taliban eens te meer in een

slecht daglicht komt te staan. Uw kennis over gebeurtenissen die de laatste twee jaar voor uw vertrek in

uw regio hebben plaatsgevonden schiet namelijk te kort. Wanneer u gevraagd wordt welke incidenten er

zich in Kutobkhel hebben voorgedaan in die periode, antwoordt u dat er geen specifieke problemen zijn

geweest (CGVS, p. 8). Volgens de informatie die is toegevoegd aan het administratief dossier werd in

februari 2014 nochtans Qari Adel, een imam en madrassaleraar, door onbekenden neergeschoten. Qari

Adel was zelfs volgens de objectieve informatie in het administratief dossier een preker in de moskee

van Kutobkhel. Dat u zowel van deze persoon als van de moord op een imamleraar in het algemeen niet

heeft gehoord, is uiterst frappant (CGVS, p. 8). Indien u daadwerkelijk in die periode werkzaam was op

uw veld in het dorp Kotubkhel, dan kan dit nieuws over deze moord u niet ontgaan zijn. Ook blijkt u nog

nooit gehoord te hebben over Abdul Wakil Haqyar (CGVS, p. 8), de persoon die aan het hoofd stond

van de politie tijdens uw zogenaamde terugkeer naar uw geboortedorp. Dit toont aan dat u, ook al bent

u effectief van geboorte afkomstig uit Mohammad Agha, u de jaren voor uw komst naar België elders

heeft doorgebracht. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw recent verblijf in Kotubkhel

voor uw vertrek naar België, kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw vervolgingsfeiten,

aangezien deze zich in Mohammad Agha zouden hebben afgespeeld.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift wijst op elementen die hij volgens hem wél

(correct) kon weergeven aangaande zijn regio van herkomst (de aanslag op de burgemeester en zijn

collega’s, twee nieuwe bruggen en de moord op verschillende dorpelingen), dient er vooreerst op

gewezen dat zijn voorgehouden kennis over deze elementen op zich geen afbreuk doet aan zijn

gebrekkige kennis over de elementen die in hiervoor geciteerde motieven uit de bestreden beslissing

worden aangehaald. Bovendien betreffen deze in het verzoekschrift aangehaalde elementen alle zaken

die ook via zelfstudie of overdracht door derden gekend kunnen zijn. Dat verzoeker Qari Adel niet kende

omdat hij niet naar dezelfde moskee ging, zoals hij post factum op het kantoor van zijn advocaat zou

hebben beweerd, doet geen afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij van

deze persoon, die imam en madrassaleraar was in zijn dorp, gehoord heeft dat deze werd

neergeschoten door onbekenden wanneer hij met diens naam wordt geconfronteerd tijdens zijn

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Dat

verzoeker niet naar het lokale nieuws zou hebben geluisterd, doet geen afbreuk aan zijn verklaring dat

hij werkzaam was op de landbouwgronden van zijn vader, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht

dat hij contact had met de inwoners van zijn dorp en aldus wel degelijk zich over de veiligheidssituatie in
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zijn dorp en district kon informeren. Dit klemt des te meer daar verzoeker er verder in zijn verzoekschrift

zelf op wijst dat de veiligheidssituatie in het district Mohammad Agha precair is, zodat eens te meer kan

worden verwacht dat hij terdege op de hoogte is van de veiligheidsincidenten in deze regio.

Betreffende de door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief

dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw Afghaans identiteitsdocument

(taskara), de taskara van uw echtgenote, de taskara van uw vader en het huwelijkscertificaat van u en

uw echtgenote zeggen enkel iets over de identiteit van u, uw vrouw en uw vader, maar niets over uw

ingeroepen asielmotieven en verblijfplaats de laatste jaren voor uw vertrek uit Afghanistan. Uw

puntenlijst van de middelbare school, uw diploma van de luchtvaartschool, uw attest van de universiteit

van Kardan en uw deelnamebewijs aan een conferentie zeggen geven enkel uw scholingsgraad weer,

die ook niet in twijfel wordt getrokken. Uw werkbadgen, het document van uw tewerkstelling bij ‘mission

essential’ een certificaat van AGC en een certificaat van PEC en de twee foto’s zeggen evenmin iets

over uw problemen. De brief van de taliban werd eerder reeds aangehaald om uw ongeloofwaardigheid

aan te tonen. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de

betrouwbaarheid van Afghaanse documenten in het algemeen erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid

bij het verkrijgen van civiele documenten en attesten (zie informatie in het administratief dossier).

De briefomslag toont enkel dat uw documenten werden opgestuurd uit Logar.”

Dienaangaande voert verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Betreffende de bij

het verzoekschrift gevoegde medische attesten (stuk 6) kan dienstig worden verwezen naar hetgeen

hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie supra). Betreffende de overige bij het verzoekschrift

gevoegde documenten (stukken 3-5 en 7-18) dient vastgesteld dat dit louter algemene informatie betreft

die geen betrekking heeft op verzoekers persoon en zodoende niet volstaat teneinde de door hem

aangevoerde vrees voor vervolging alsnog in concreto aannemelijk te maken. De kopieën van twee

Afghaanse medische attesten (rechtsplegingsdossier, stuk 9) hebben betrekking op verzoekers

echtgenote en bevatten verder geen enkele informatie die op verzoekers vluchtrelaas en/of de

voorgaande vaststellingen een ander licht zou kunnen werpen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op het gevaar in hoofde van Afghanen die terugkeren uit het

Westen en als verwesterd kunnen worden beschouwd, dient erop gewezen dat hij dienaangaande niet

verder komt dan te verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon

en die dan ook niet volstaat teneinde een dergelijke vrees voor vervolging in zijnen hoofde in concreto

aannemelijk te maken.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er niet in de motieven in de bestreden

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

correct en worden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen overgenomen en tot de zijne

gemaakt.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas toont verzoeker niet aan dat hij vroeger vervolgd is

geweest. Derhalve kan hij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet.

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

van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet.

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.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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.
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In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal beperkt is tot het onderzoek naar de

nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet 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 verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

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

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

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

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

vestigingsalternatief beschikt.

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

2018 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 11) 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.

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

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

augustus 2018 in rekening genomen. Het rapport bevestigt nog steeds het bestaan van regionale

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

naar het noorden van het land. Deze vaststellingen worden bevestigd door het 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 11). Nergens in deze UNHCR-richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om,

voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie, aan elke Afghaan een

complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat dat elk verzoek

om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met

het veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de verzoeken om internationale

bescherming van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de

bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker 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 (zie het rapport “EASO

Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation” van december 2017 (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier), het rapport “EASO Country of Origin Information

Report. Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk 11) en de

COI Focus “Afghanistan. Security situation in Kabul city” van 24 april 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk

11)) 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
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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.

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 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, 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.

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. Het rapport “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and

common analysis” van juni 2018 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 11) vermeldt dat, zo willekeurig geweld

in de hoofdstad Kabul voorkomt, het niveau van dit geweld niet dermate hoog is dat een burger enkel

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

de Vreemdelingenwet loopt. Het rapport besluit dat afhankelijk van de omstandigheden van de

individuele zaak een intern vestigingsalternatief in Kabul mogelijk is. Zoals infra zal blijken verzetten de

persoonlijke omstandigheden van verzoeker zich niet tegen een intern vestigingsalternatief in Kabul.

Verzoeker brengt geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken. De door verzoeker bijgebrachte

informatie (verzoekschrift, stukken 3-5 en 7-18) ligt immers in dezelfde lijn als de door de commissaris-

generaal bijgebrachte informatie.

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.

Uit uw verklaringen blijkt dat u jarenlang gestudeerd en gewerkt heeft in Kabul. U behaalde in

2007 een diploma aan het ‘Civil Aviation Institute’ aan de luchthaven van Kabul (CGVS, p. 4), waarna u

vervolgens aan de privé-universiteit van Kardan gestart bent aan een opleiding ‘Business

Administration’. Op het laatst combineerde u uw studies in Kabul met een job als administratief

medewerker bij PEC, waar u twee jaar heeft gewerkt (CGVS, p. 5). Daaruit blijkt dat u vertrouwd bent

met de stad Kabul, en u er bovendien reeds een plek op de arbeidsmarkt heeft weten te bemachtigen.

Bijgevolg mag verwacht worden dat u, gezien uw studies en werkervaring, u er ook moet in slagen om

zich in Kabul te vestigen. Bovendien is hierboven uitvoerig beschreven dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw verblijf in Mohammad Agha in de periode voor uw komst naar België, waardoor u in die

periode elders moet vertoefd hebben. Bovendien blijkt op uw facebookpagina dat u in Kabul over

een ruim netwerk aan vrienden beschikt. Er mag verwacht worden dat dit netwerk u eveneens kan

helpen bij uw reintegratie in Kabul.

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.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich elders in uw land van herkomst te hervestigen stelde u dat

als u eens een doelwit bent, ze u nooit met rust laten, waarbij u een voorbeeld aanhaalt van een

medewerker die werkzaam was voor de Afghaanse inlichtingendienst (NDS) (CGVC, p. 18).
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Aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan uw vervolgingsfeiten, kunnen deze ook niet als een

ernstige belemmering beschouwd worden voor hervestiging binnen uw land van herkomst. Het

voorbeeld van de medewerker voor de Afghaanse inlichtingendienst heeft dan weer geen betrekking op

u persoonlijk.”

Uit de beschikbare informatie blijkt dat bij de beoordeling van de redelijkheid van een intern

vestigingsalternatief naar de stad Kabul terdege rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker.

Er dient vastgesteld dat hoger reeds is komen vast te staan dat aan de door verzoeker aangevoerde

problemen met de taliban en aan eventuele problemen omwille van verwestering geen geloof kan

worden gehecht. Verder kunnen evenmin enige andere elementen worden ontwaard waaruit zou

kunnen blijken dat er in hoofde van verzoeker persoonlijke omstandigheden zouden bestaan die hem

zouden verhinderen om in Kabul een bestaan op te bouwen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij geen contact meer heeft met mensen in Kabul uit de

tijd dat hij er studeerde en werkte, kan niet worden ingezien waarom hij niet alsnog opnieuw contact zou

kunnen opnemen met deze mensen. Het enkele feit dat de economische situatie in Kabul niet

rooskleurig is, volstaat op zich evenmin om aan te nemen dat verzoeker, die wel degelijk een naar

Afghaanse normen degelijke opleiding heeft genoten en reeds in verschillende sectoren werkervaring

opdeed, niet in de mogelijkheid zou zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit klemt des te meer

daar verzoeker aangaande het werkaanbod in de stad Kabul verwijst naar een rapport van de

Internationale Arbeidsorganisatie van 5 juni 2012 (verzoekschrift, p. 19), hetgeen heden bezwaarlijk als

actuele informatie kan worden beschouwd. Verder is er geen enkele rechtsregel die de asielinstanties

verplicht om bij de toepassing van een intern vestigingsalternatief de precieze woonplaats, de precieze

personen op wie een beroep kan worden gedaan en de precieze arbeidsmogelijkheden voor verzoeker

aan te duiden.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 vier februari tweeduizend negentien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


