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nr. 216 952 van 15 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VANDENBERGHE

Bloemendalestraat 147

8730 BEERNEM

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 november 2018

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

staatlozen van 2 oktober 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 7 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat C.

VANDENBERGHE, en van attaché G. HABETS, 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 op 11 oktober 2015 België is binnengekomen, diende op

14 oktober 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 2 oktober 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekende brief van 3 oktober 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 14/10/2015

Overdracht CGVS: 18/04/2016
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U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) op 12 oktober 2017 van 9u tot 13u12 (CGVS I), op 18 december 2017 van 9u01 tot

12u (CGVS II), en op 11 september 2018 van 9u01 tot 10 u (CGVS III) bijgestaan door een tolk die het

Pasjtoe machtig is. Uw advocaat, meester Fadiga loco meester Simone, was op 12 oktober 2017

gedurende het hele persoonlijke onderhoud aanwezig. Uw advocaat, meester Mweze Sifa loco meester

Simone, was op 18 december 2017 en op 11 september 2018 gedurende het hele persoonlijke

onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart een etnische Pasjtoen te zijn en de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig uit

het dorp Sabrabad in het district Alishang van de provincie Laghman. U maakte uw middelbare school

af. In 2009 begon u te werken als tolk voor de Britse troepen in Helmand. U was gestationeerd in het

kamp Bastion. In 2010 werd u naar Kaboel gestuurd om te wachten op een nieuwe missie. U kreeg er te

horen dat het buitenlandse logistieke bedrijf Supreme mensen aannam. U bood zich aan en kreeg een

job als supervisor van een team dat orders opnam en doorgaf aan het magazijn. U deed deze job tot

februari 2013. U keerde terug naar Laghman. U zag dat mensen kleren, tapijten en andere koopwaar

verkochten aan de buitenlandse soldaten in de militaire basis van Gamberi. U verzocht en kreeg van de

buitenlanders toelating om ook dergelijke zaken te verkopen in de basis. Op een dag werd u gebeld

door de taliban met de vraag om mee te werken met hen. U gaf dit aan bij de lokale politie maar zij

lieten weten dat ze u niet konden helpen. U bleef werken op de basis. Een week later kwam de

taliban bij u thuis. U was op dat moment bij uw schoonvader. Uw vader werd door de taliban gedood. U

kreeg later een nieuwe dreigtelefoon. U vertrok vervolgens uit Afghanistan. U vertrok in september en

kwam op 11 oktober 2015 in België aan. U diende op 14 oktober 2015 een verzoek tot internationale

bescherming in België in.

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

legerbadge, een aangifte van uw problemen bij de politie, drie opleidingscertificaten van het bedrijf

Supreme, een beëindiging van uw contract bij Supreme, een identitficatiedocument van Supreme, drie

appreciatiecertificaten van Supreme, een aanbevelingsbrief van het Britse leger, een rapport van

Amnesty International, foto’s en een envelop.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt 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 subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst moet worden gesteld dat louter op basis van uw activiteiten als tolk voor het Britse leger niet

kan worden geconcludeerd tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade. Zo moet in dit verband worden

vastgesteld dat u voor het CGVS uitdrukkelijk aangeeft dat u als tolk nooit persoonlijk werd bedreigd. U

zou wel radioberichten hebben opgevangen waarbij tolken die voor de buitenlanders werkten in het

algemeen werden bedreigd. U gaf hierbij ook aan dat jullie nooit een adres, naam of woonplaats aan

iemand gaven en ook nergens rondhingen (CGVS II, p.11). Er kan uit uw verklaringen dan ook niet

worden afgeleid dat de Taliban u ooit als tolk voor het Britse leger zouden hebben geïdentificeerd.

Bijgevolg kan er niet worden gesteld dat u als gevolg daarvan het risico zou lopen door de Taliban te

worden geviseerd/vervolgd. Deze conclusie wordt bevestigd door de vaststelling dat u nadat u uw

activiteiten als tolk stopzette in 2010 gedurende verschillende jaren (tot u op de markt op de basis van

Gamberi actief werd) geen problemen kende in uw land van herkomst (CGVS I, p.11 en CGVS II, p. 3

en 4).
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Ook inzake uw tewerkstelling bij Supreme dient opgemerkt te worden dat dit op zich onvoldoende is om

u een beschermingsstatus toe te kennen.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u reeds in het verleden geviseerd/ vervolgd werd door de taliban,

noch dat de taliban op de hoogte zou zijn van uw functie bij Supreme. Verder dient erop gewezen te

worden dat uw functie geen profiel betreft met een grote zichtbaarheid of publiek karakter. Zo gaf u

bestellingen die binnenkwamen door aan het magazijn van Supreme en blijkt uit een door u

neergelegd certificaat dat u met een vorklifttruck reed, wat geenszins wijst op een hoge positie binnen

het bedrijf. Bovendien heeft u uw werkzaamheden voor Supreme gestaakt en geeft u aan dat u tot u op

de markt op de basis van Gamberi actief werd geen problemen kende in uw land van herkomst (CGVS

I, p.11 en CGVS II, p. 3 en 4). Er zijn dan ook onvoldoende aanwijzingen dat de taliban u als gevolg van

deze werkzaamheden zou viseren/vervolgen bij terugkeer naar Afghanistan.

Inzake uw werk op de basis van Gamberi moet worden vastgesteld dat er ernstig kan worden getwijfeld

aan uw verklaringen in dit verband. Zo zijn uw verklaringen over hoe u aan dit werk kwam zeer

algemeen en oppervlakkig. Gevraagd dit uit te leggen zegt u: “ik had al eerder binnen de basis gezien

hoe het er in zijn werk ging, de zaken. Ik wilde het ook doen, ik wilde gebruik maken van mijn

mogelijkheden van mijn talenkennis en ik ben het gaan vragen” (CGVS I, p. 22). Vanzelfsprekend legt

dit niet uit hoe u deze job wist te verkrijgen, gezien de noodzaak van een netwerk bij het verkrijgen van

werk binnen de Afghaanse context en gezien het gevaar voor de buitenlandse troepen in talibangebied

om onbekende Afghanen binnen te laten in hun basis. U wordt dan ook gevraagd dit verder uit te leggen

maar geeft geen bijkomende informatie (CGVS I, p. 22).

Nog inzake uw werk op de basis moet worden vastgesteld dat u een aangifte van uw problemen met de

taliban neerlegt. Hierin wordt nergens melding gemaakt van uw werk in de basis van Gamberi, hoewel

dit uw laatste job en de oorzaak van uw problemen zou zijn geweest. Wanneer u hierop wordt gewezen

zegt u dat uw schoonvader ongeschoold was en dat hij enkel wist dat u als tolk werkte (CGVS II, p. 20).

Gezien u reeds in 2010 gestopt zou zijn met uw job als tolk en daarna als logistiek medewerker en als

verkoper werkte, is dit niet overtuigend.

Wat betreft uw job als verkoper in de basis van Gamberi moet tot slot nog worden opgemerkt dat u

hiervan geen melding maakte voor de Dienst Vreemdelingenzaken en dat u evenmin enig bewijsstuk

aanbrengt dat uw beweringen in dit verband kan ondersteunen. Voor de DVZ stelde u enkel dat u eerst

een jaar in Helmand als tolk werkte waarna u werd overgeplaatst naar Kaboel, waar u gedurende

drieënhalf jaar actief was (vragenlijst CGVS, vraag 5). Ook op de vraag naar uw beroep gaf u louter mee

als tolk te hebben gewerkt (Verklaring DVZ, punt 12).

U verklaarde op de DVZ zelfs dat u pas naar Laghman zou zijn teruggekeerd nadat uw vader was

vermoord, slechts enkele maanden voor uw vertrek (vragenlijst CGVS, vraag 5 en DVZ, p. 5). Dat u op

het CGVS dan opeens verklaart al sinds 2013 in de basis van Gamberi (in Laghman) te hebben

gewerkt, jaren voor de moord op uw vader, is dan ook nog maar weinig geloofwaardig.

Naast de vaststelling dat er ernstig kan getwijfeld worden aan uw beweringen omtrent de oorzaak van

uw problemen, moet er evenzeer worden vastgesteld dat uw beweringen over uw problemen zelf niet

overtuigen. Zo geeft u op het CGVS aan dat u pas door de taliban persoonlijk werd bedreigd nadat u in

de Gamberi-basis in Laghman begon te werken en dat uw vader daarna werd vermoord (CGVS II, p. 3

en 11). Op de DVZ verklaarde u echter dat u pas na de dood van uw vader daarna terugkeerde naar

Laghman (vragenlijst CGVS, vraag 5).

Verder zijn ook uw beweringen op het CGVS onderling incoherent. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u het

tweede dreigtelefoontje van de taliban pas kreeg na de veertigste dag van rouw na de dood van uw

vader (CGVS II, p. 3). Later in persoonlijk onderhoud zegt u dan weer dat u deze tweede bedreiging

reeds twintig dagen na de dood van uw vader kreeg (CGVS II, p. 8).

Het is ook opmerkelijk dat u bleef werken in de basis van Gamber en door talibangebied bleef pendelen

nadat u reeds bedreigd werd. Wanneer u hiernaar gevraagd wordt zegt u louter: ”ik werd thuis gezegd

dat ik moest rekenen op God en naar mijn werk moest gaan en voorzorgen nemen en hopen dat niks

gebeurde” (CGVS II, p. 7). Voor iemand met de mogelijkheden om een goede job te vinden in Kaboel is

dit een oppervlakkige en weinig overtuigende verklaring. Gevraagd hoe u uw veiligheid garandeerde

tijdens het pendelen blijft u opnieuw vaag en zegt u louter dat het logisch is dat je schrik hebt als je op

een basis werkt en dat je geld nodig hebt om te leven (CGVS II, p. 19). Wanneer de vraag wordt

herhaald, antwoordt u opnieuw ontwijkend en stelt dat u vertrouwen had in uzelf, dat u nooit niemand
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had kwaad gedaan en dat niemand u ooit kwaad zou doen (CGVS II, p. 19). Dergelijke verklaringen zijn

weinig doorleefd.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet worden geweigerd.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van aard deze conclusie te wijzigen. De aanbevelingsbrief

van het Britse leger, de badge, de foto’s van u en het Britse leger, de brief van Supreme, het certificaat

van Supreme, uw identificatie documenten van Supreme en de foto’s van uw activiteiten bij Supreme

bevestigen uw betrokkenheid bij het Britse leger en Supreme maar tonen op geen enkele manier een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade als gevolg van deze activiteiten

aan.

Inzake de aangifte moet, naast de eerder aangehaalde vaststelling dat deze uw job in de basis van

Gamberi niet vermeldt, worden opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten en op zich niet

volstaan om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Bovendien blijkt uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg

onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel valse Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte

waarde bij het vaststellen van de identiteit van de Afghaanse asielzoeker of bij het ondersteunen

van zijn asielrelaas. Uw Afghaanse identiteitsbewijs taskara houdt hoedanook enkel verband met uw

identiteit. Er kan geen enkele informatie uit worden afgeleid met betrekking tot de problemen die u in

Afghanistan zou hebben gekend. Het stuk herstelt de geloofwaardigheid van uw beweringen in dit

verband dan ook geenszins. Hetzelfde kan worden geconcludeerd inzake de door u voorgelegde

envelop en bankkaart.

Wat betreft het rapport van Amnesty International dient gezegd dat dit een algemeen rapport over de

situatie van immigranten in de Balkan betreft en dan ook geen invloed heeft op de beoordeling van de

geloofwaardigheid van uw werk en problemen in Afghanistan.

De foto's van u in uw regio van herkomst houden geen verband met de door u aangehaalde

vluchtmotieven en zijn dan ook niet van aard de geloofwaardigheid van uw verklaringen in dit verband te

herstellen.

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

Afghaanse verzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene

situatie in zijn regio van herkomst. Verzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 in rekening genomen.

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

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

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

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

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

worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de
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beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

EASO wijst er op dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot regio en

dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met

volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate

waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

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

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met

een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. In de meerderheid van de Afghaanse provincies vinden weliswaar met enige regelmaat

incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van ‘open combat’ of

hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de intensiteit van het geweld zijn er

beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. Tot slot zijn er nog een beperkt

aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan

gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door

het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

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

Het Commissariaat-generaal benadrukt voorts 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

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 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 Kaboel stad 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 Kaboel via

haar internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017 en de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kaboel 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 Kaboel relatief goed

onder controle hebben.

De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid en relatief veilig.

Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke

compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de veiligheidssituatie in de stad

Kaboel van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies.

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

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in 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 Kaboel stad 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 conflict gerelateerde 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 totale 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 Kaboel te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kaboel ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

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

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

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

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

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

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

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

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

duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in

Kaboel. Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale

leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd.

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde

plaatsen in de stad Kaboel geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomen in de stad, ook tijdens piek van

aanslagen in januari 2018. 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 Kaboel met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

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

of ononderbroken gevechten. 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kaboel stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel stad

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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

dat de mate van willekeurig geweld in Kaboel niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel kan blijken. U maakt evenmin
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aannemelijk dat er in uw hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel risico om het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen

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

Kaboel. 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.

In de EASO Guidance Nota wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en

getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt

gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan

besloten worden dat verzoekers die tot deze categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

Het CGVS benadrukt hierbij dat er niet van uitgegaan wordt dat een intern vestigingsalternatief per

definitie mogelijk is voor elke Afghaanse verzoeker om internationale bescherming die tot één van

voornoemde categorieën van personen behoort. Het CGVS past het principe van een intern

vestigingsalternatief slechts toe wanneer er in concreto wordt vastgesteld dat de verzoeker over een

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in de Kaboel vestigt. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u minstens van 2010 tot 2013 in Kaboel

heeft gewoond en gewerkt. Ook blijkt u het Pasjtoe, het Dari en het Engels machtig te zijn (CGVS I,

p.5).Bovendien kan er getwijfeld worden aan uw terugkeer naar Laghman. Bij de DVZ linkte u uw

terugkeer immers aan uw problemen met de Taliban na de dood van uw vader. Deze problemen zijn

echter, zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond, niet geloofwaardig. Op het CGVS verbindt u

uw terugkeer naar Laghman aan uw zoektocht naar werk op de Gamberi-basis. Ook wat deze

verklaringen betreft werd eerder aangetoond dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Deze

vaststellingen doen dan ook het vermoeden ontstaan dat u langer in Kaboel hebt gewoond dat

u aangeeft in het kader van uw asielverzoek. U geeft verder ook aan geen sociaal netwerk te hebben in

de Afghaanse hoofdstad (CGVS I, p.21). Dit overtuigt echter niet gezien u jarenlang in Kaboel woonde

en werkte.

Er kan dus wprden gesteld dat u over de vaardigheden en mogelijkheden beschikt om in Kaboel aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen.

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

Taliban u ook daar zouden vinden en dat u er geen job zou vinden omdat u zou moeten onderduiken

(CGVS III, p.3 en 4). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof

gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de Taliban omwille van uw jobs

gekend zou hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van

herkomst kunnen worden beschouwd.

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

situatie in uw regio van herkomst, u in Kaboel 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

2.1.1. Verzoeker voert aan als volgt:
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“Eerste middel

III.1. Schending van de artikelen 48/3 en 57/6 van de Vreemdelingenwet en schending van het

internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur.

III.2. Verzoeker wordt geconfronteerd met een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen werd geoordeeld tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire bescherming.

III.3. Dat de wetgeving m.b.t. de motivering er strekt toe de formele motivering als een substantiële

vormvereiste op te leggen. Dat de wetgever duidelijk de bedoeling had om de formele motivering als

een substantieel vormvoorschrift op te leggen, zonder mogelijkheid deze motiveringsvereiste vervangen

te zien door deze of gene motivering die de rechtsonderhorige wel op één of andere wijze bekend zou

zijn.

Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere bronnen van het recht is geschonden

(LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 69-70, en verwijzingen). Dat

ook hier betreft het een substantiële vorm vereiste (R.v.St, nr. 31.882, dd. 1 februari 1989).

Dat de beslissing zelf niet voldoet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele motiveringswet

en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, R.W., 199596, 49). Dat de formele

motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis te nemen van

al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan is (RvSt, NV

Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt, SmetsJet, nr. 41.884, 4 februari 1993, A.P.M.,

1993,43; RvSt, Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, m. 40.389, 10 november 1992;

LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative a la motivation formelle des actes administratives', J.T.,

1991,737; dr. Verslag, Senaat, (bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) maar ook een

waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. Environment et

Patrimoine écusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., NV Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december

1993; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative a la motivation formelle des actes administratives',

J.T., 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, ( bijzondere zitting 1988) 1990-91, nr. 215/2,

6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt, Warnants, nr. 21.635, 3 december 1981).

Dat het Internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28

juni 1951 en goedgekeurd bij Wet van 31 januari 1953, en het Protocol van New-York van 31 januari

1967 betreffende de Status van Vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967, een

internationaal instrument met humanitaire doelstellingen is, hetgeen een soepele interpretatie en

evenwichtige verdeling van de bewijslast vergt ( BOSSUYT, M., " De vluchtelingendefinitie uit het

Verdrag van Genève" in Binnen en buiten, Vluchtelingen op zoek naar recht, Tegenspraak Cahiers nr.

7., Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 29).

III.4. Er dient te worden vastgesteld dat hij doorheen zijn verklaringen een persoonlijke vrees voor

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

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

Vooreerst moet worden gesteld dat louter op basis van zijn activiteiten als tolk voor het Britse leger kan

worden geconcludeerd tot het bestaan van een gegronde vrees Voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade. Zo moet in dit verband worden

vastgesteld dat hij voor het CGVS uitdrukkelijk aangeeft dat hij als tolk nooit persoonlijk werd bedreigd.

Hij heeft wel radioberichten opgevangen waarbij tolken die voor de buitenlanders werkten in het

algemeen werden bedreigd. Dit blijkt ook uit de vergelijking met andere dossiers bij het CGVS dat het

profiel van een tolk voor de buitenlandse militairen en hoog risicoprofiel is. Hij gaf hierbij ook aan dat zij

nooit een adres, naam of woonplaats aan iemand gaven en ook nergens rondhingen (CGVS II, p. 11).

III.4. Er kan uit de door hem voorgelegde documenten zijn van aard te bevestigen om zijn verhaal en

gevaar te bevestigen. De aanbevelingsbrief van het Britse leger, de badge, de foto's van hem en het

Britse leger, de brief van Supreme, het certificaat van Supreme, zijn identificatie documenten van

Supreme en de foto's van zijn activiteiten bij Supreme bevestigen zijn betrokkenheid bij het Britse leger

en Supreme en zijn verhaal. In de bestreden beslissing stelt het CGVS dat deze documenten op geen

enkele manier een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade als gevolg van

deze activiteiten aantonen. Dit is vrij bizar, gezien het CGVS zelf in andere dossiers erkent dat een tolk

bij buitenlandse militaire diensten, een hoog risicoprofiel is.
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III.5. Inzake de aangifte moet, naast de eerder aangehaalde vaststelling dat deze zijn job in de basis van

Gamberi niet vermeldt, worden opgemerkt dat documenten het vermogen hebben om de intrinsieke

bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten en op zich volstaan om de

geloofwaardigheid van zijn beweringen te herstellen. Het CGVS stelt dat blijkt uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker

is. In algemene termen stelt men dat corruptie wijdverbreid is bij het verkrijgen van civiele documenten.

Dergelijk generaliteiten zijn ONVOLDOENDE om een concreet stuk van valsheid te betichten.

Daarenboven heeft het CGVS maar liefst 3 jaar getalmd om een beslissing te nemen.

In deze periode kon men perfect de Britse (militaire) autoriteiten gecontacteerd hebben ten einde

uitsluitsel te krijgen over de echtheid van de stukken en/of het verhaal van mijn verzoeker. Men heeft dit

NIET gedaan. Men had nochtans ruimschoots de tijd.

Tweede middel

III.1. Schending van de artikelen 48/4 en 57/6 van de Vreemdelingenwet en schending van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij Wet van 26 juni 1953, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur.

III.2 Ten onrechte stelt men het CGVS dat er geen subsidiaire beschermingsstatus dient toegekend te

worden.

Dat het rapport van het UNHCR "Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of

asylum-seekers from Afghanistan" van 6 augustus 2013 stelt vooreerst duidelijk dat er algemeen

probleem is in Afghanistan, dat recht geeft op subsidiaire bescherming (p. 9) :

"Afghans who seek international protection in Member States of the European Union (EU) and who are

found not to be refugees under the 1951 Convention may qualify for subsidiary protection under Article

15 of EU Directive 2011/95/EU (Qualification Directive), if there are substantial grounds for believing that

they would face a real risk of serious harm in Afghanistan. 14 In light of the available evidence

presented in Section 11. C of these Guidelines, applicants may, depending on the individual

circumstances of the case, be in need of subsidiary protection under Article 15(a) or Article 15(b) on the

grounds that they would face a real risk of the relevant forms of serious harm (death penalty15 or

execution; or torture or inhuman or degrading treatment or punishment) either at the hands of the State

or its agents, or at the hands of AGEs.16 Equally, in light of the fact that Afghanistan continues to be

affected by a non- international armed conflict and in light of the evidence presented in Section II.B, 11.

C, II.D and II.E of these Guidelines, applicants originating from or previously residing in conflict-affected

areas mey, depending on the individual circumstances of the case, be in need of subsidiary protection

under Article 15(c) on the grounds that they would face a serious and individual threat to their life or

person by reason of indiscriminate violence. "

Daarnaast heeft de CGVS geenszins rekening gehouden met het profiel van mijn verzoeker bij de

beoordeling van het risico. Dat men enkel kijkt naar het geografisch risico, maar "vergeet" dat ook door

zijn persoonlijke situatie hij gevaar loopt. In het rapport UNHCR "Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of asylumseekers from Afghanistan" van 6 augustus 2013 staat duidelijk

(p. 33) :

"AGEs are reported to systematically target civilians who are associated with, or who are perceived to

be supporting the Afghan Government and the international community in Afghanistan, including the IMF

and international humanitarian and development actors.170 As noted above, in 2012 this campaign of

systematic targeting intensified, with UNAMA documenting the deaths of 698 civilians and the wounding

of 379 others in incidents of targeted killings or attempted targeted killings.171 The first six months of

2013 sawa further 29 increase in civilian casualties as a result of such attacks compared to the same

period in 2012, with 312 civilians killed and 131 injured. 172 Among the primary targets of such attacks

are national and local political leaders, government officials, teachers and other civil servents. off-duty

police officers, tribal elders, religious leaders, women in the public sphere, civilians accused of spying for

pro-government torces. human rights activists, humanitarian and development workers. construction

workers. and persons supporting the peace process. 173 On 2 May 2012, the Taliban announced that

their "Al-Ferooo" Spring offensive would specifically aim to kill civilian targets, including high ranking

government officials, Members of Parliament, High Peace Council members, con tractors and "all those

people who work against the Mujahideen".174 As in 2012, the Taliban announcement of its 2013 spring

offensive warned that civilians associated with President Karzai's government or its international allies

would be at risk of attack.175 Apart from targeted killings, AGEs are also reported to use threats,

intimidation and abductions to intimidate communities and individu als and thus extend their influence

and controt. targeting those who challenge their authority and ideas"
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Dit dekt volledig het profiel van mijn verzoeker. Op de dag van het Suikerfeest werden zijn familieleden

en hijzelf op weg naar de moskee onder vuur genomen door onbekende mannen. Bij dit vuurgevecht

kwamen twee van zijn ooms om het leven en raakten twee neven gewond. Aan de zijde van de

tegenstanders vielen twee doden. Eén van hen werd door mijn verzoeker neergeschoten, op bevel van

zijn oom. Hun huis werd eveneens bestookt met raketten. Hoewel dr. Abdullah zijn familie beloofde de

daders te vinden, weet zijn familie tot op heden niet wie verantwoordelijk is voor deze aanval. Hij bleef

met zijn uitgebreide familie nog 40 dagen in Shakarman voor de rouwperiode, waarna zij gezamenlijk

naar Kabul stad verhuisden uit veiligheidsoverwegingen. In Kabul zelf had hij aanvankelijk geen

problemen gedurende de eerste twee jaar.

Ongeveer 20 tot 30 dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan ontving zijn schoonbroer bij wie hij toen

verbleef echter een anonieme dreigtelefoon. De beller dreigde op hem wraak te zullen nemen indien ze

zijn familie en vooral zijn bij hem thuis zouden aantreffen. Reden hiervoor was dat men hem

verantwoordelijk hield voor de dood van 1 van de 2 aanvallers bij het vuurgevecht in 1387. In

samenspraak met zijn neven werd toen beslist dat hij Afghanistan maar beter kon ontvluchten. Zijn

familieleden hoopten door dit nieuws te verspreiden het probleem op te lossen.

Er zijn dus voldoende rapporten die aantonen dat de streek, waar mijn verzoeker afkomstig is,

gevaarlijk is, alsook dat zijn profiel hem gevaarlijk maakt.

III.3. Daarenboven heeft het CGVS niet onderzocht of er geen overname van de Italiaanse erkenning

dient te gebeuren. Men gaat er van uit dat wordt vermoed dat hij geen belang kan doen gelden om de

redenen die hem ertoe hebben aan gezet om Afghanistan te verlaten opnieuw te laten onderzoeken

door het CGVS, tenzij zou blijken dat de bescherming die door Italië wordt verleend heeft opgehouden

te bestaan; dat deze bescherming ontoereikend zou zijn; of dat hij ten aanzien van Italië een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of er een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de regelgeving betreffende subsidiaire bescherming

zou lopen.

Dat het CGVS niet eens de moeite getroost om één en ander te verifiëren. Dit terwijl men drie jaar de

tijd had. Daarnaast moet opgemerkt worden dat men stelt dat mijn verzoeker zich kan herlocaliseren,

zonder concreet na te gaan of dit in zijn geval en met zijn risicoprofiel wel mogelijk is.”

2.1.2. In een aanvullende nota van 4 januari 2019 voegt verzoeker nog een artikel “Operation

Afghanistan: Discovering Tactical Base Gamberi’s local tailor” van 6 februari 2018 van Blake Essig. De

aanvullende nota beperkt zich tot dit nieuwe element en kan niet worden aangewend om het

verzoekschrift aan te passen of uit te breiden, zodat het overige van de aanvullende nota uit de debatten

wordt geweerd (artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet).

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, en een theoretische uiteenzetting

over een aantal van deze bepalingen laat op zich niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood

heeft aan internationale bescherming.

2.3. Wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, volhardt verzoeker louter in zijn afgelegde

verklaringen en wijst hij op de door hem neergelegde documenten. De Raad volgt de commissaris-

generaal dat het aannemelijk is dat verzoeker gedurende een jaar als tolk heeft gewerkt en gedurende

twee jaar als werknemer voor een buitenlands bedrijf in Kabul, maar besluit samen met de commissaris-

generaal dat verzoeker hiermee niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze activiteiten aanleiding geven

tot een vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Afghanistan. Verzoeker heeft immers nog enkele

jaren zonder problemen in Afghanistan verbleven na de uitoefening van deze jobs en werd omwille van

zijn tewerkstelling nooit persoonlijk bedreigd.

De concrete aanleiding voor verzoekers vertrek uit Afghanistan wordt dan weer niet geloofwaardig

geacht.
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De commissaris-generaal beoordeelt elk verzoek individueel op zijn merites, zodat een verwijzing naar

andere dossiers niet dienstig is. Inzake de aangifte kan slechts worden vastgesteld, in de eerste plaats,

dat verzoekers laatste werk op de basis van Gamberi niet wordt vermeld, zodat de bijkomende

motivering dat de bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, geen afbreuk doet aan de

vaststelling dat verzoeker geen concrete informatie heeft met betrekking tot de problemen die hij in

Afghanistan zou hebben gekend. Zelfs indien verzoekers vader zou zijn gedood door vijanden, zoals de

aangifte vermeldt, dan maakt dit feit op zich nog niet dat verzoeker zelf evenzeer wordt geraakt.

Bovendien wordt de bewijswaarde van dergelijke documenten, die een duidelijk gesolliciteerd karakter

vertonen, gerelativeerd, wanneer deze worden opgesteld op basis van ongeloofwaardig geachte

verklaringen.

In die zin wordt de bestreden beslissing gevolgd dat documenten enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten en op zich niet

volstaan om de geloofwaardigheid van de bedreigingen die hebben geleid tot verzoekers vlucht uit

Afghanistan te herstellen. Het persbericht dat werd gevoegd in de aanvullende nota over de handelaars

in de Gamberi basis dateert van 2018, zodat het geenszins verzoekers werkzaamheden in 2015

aannemelijk kan maken. Tot slot steunt het verzoekschrift nog op een asielrelaas dat niet het relaas van

verzoeker is. Dergelijk betoog werpt geen ander licht op de motieven van de bestreden beslissing, die

correct en pertinent zijn en steun vinden in het administratief dossier. De Raad neemt deze motieven

dan ook over:

“Vooreerst moet worden gesteld dat louter op basis van uw activiteiten als tolk voor het Britse leger niet

kan worden geconcludeerd tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade. Zo moet in dit verband worden

vastgesteld dat u voor het CGVS uitdrukkelijk aangeeft dat u als tolk nooit persoonlijk werd bedreigd. U

zou wel radioberichten hebben opgevangen waarbij tolken die voor de buitenlanders werkten in het

algemeen werden bedreigd. U gaf hierbij ook aan dat jullie nooit een adres, naam of woonplaats aan

iemand gaven en ook nergens rondhingen (CGVS II, p.11). Er kan uit uw verklaringen dan ook niet

worden afgeleid dat de Taliban u ooit als tolk voor het Britse leger zouden hebben geïdentificeerd.

Bijgevolg kan er niet worden gesteld dat u als gevolg daarvan het risico zou lopen door de Taliban te

worden geviseerd/vervolgd. Deze conclusie wordt bevestigd door de vaststelling dat u nadat u uw

activiteiten als tolk stopzette in 2010 gedurende verschillende jaren (tot u op de markt op de basis van

Gamberi actief werd) geen problemen kende in uw land van herkomst (CGVS I, p.11 en CGVS II, p. 3

en 4).

Ook inzake uw tewerkstelling bij Supreme dient opgemerkt te worden dat dit op zich onvoldoende is om

u een beschermingsstatus toe te kennen. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u reeds in het verleden

geviseerd/ vervolgd werd door de taliban, noch dat de taliban op de hoogte zou zijn van uw functie bij

Supreme. Verder dient erop gewezen te worden dat uw functie geen profiel betreft met een grote

zichtbaarheid of publiek karakter. Zo gaf u bestellingen die binnenkwamen door aan het magazijn van

Supreme en blijkt uit een door u neergelegd certificaat dat u met een vorklifttruck reed, wat geenszins

wijst op een hoge positie binnen het bedrijf. Bovendien heeft u uw werkzaamheden voor Supreme

gestaakt en geeft u aan dat u tot u op de markt op de basis van Gamberi actief werd geen problemen

kende in uw land van herkomst (CGVS I, p.11 en CGVS II, p. 3 en 4). Er zijn dan ook onvoldoende

aanwijzingen dat de taliban u als gevolg van deze werkzaamheden zou viseren/vervolgen bij terugkeer

naar Afghanistan.

Inzake uw werk op de basis van Gamberi moet worden vastgesteld dat er ernstig kan worden getwijfeld

aan uw verklaringen in dit verband. Zo zijn uw verklaringen over hoe u aan dit werk kwam zeer

algemeen en oppervlakkig. Gevraagd dit uit te leggen zegt u: “ik had al eerder binnen de basis gezien

hoe het er in zijn werk ging, de zaken. Ik wilde het ook doen, ik wilde gebruik maken van mijn

mogelijkheden van mijn talenkennis en ik ben het gaan vragen” (CGVS I, p. 22). Vanzelfsprekend legt

dit niet uit hoe u deze job wist te verkrijgen, gezien de noodzaak van een netwerk bij het verkrijgen van

werk binnen de Afghaanse context en gezien het gevaar voor de buitenlandse troepen in talibangebied

om onbekende Afghanen binnen te laten in hun basis. U wordt dan ook gevraagd dit verder uit te leggen

maar geeft geen bijkomende informatie (CGVS I, p. 22).

Nog inzake uw werk op de basis moet worden vastgesteld dat u een aangifte van uw problemen met de

taliban neerlegt. Hierin wordt nergens melding gemaakt van uw werk in de basis van Gamberi, hoewel

dit uw laatste job en de oorzaak van uw problemen zou zijn geweest. Wanneer u hierop wordt gewezen

zegt u dat uw schoonvader ongeschoold was en dat hij enkel wist dat u als tolk werkte (CGVS II, p. 20).
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Gezien u reeds in 2010 gestopt zou zijn met uw job als tolk en daarna als logistiek medewerker en als

verkoper werkte, is dit niet overtuigend.

Wat betreft uw job als verkoper in de basis van Gamberi moet tot slot nog worden opgemerkt dat u

hiervan geen melding maakte voor de Dienst Vreemdelingenzaken en dat u evenmin enig bewijsstuk

aanbrengt dat uw beweringen in dit verband kan ondersteunen. Voor de DVZ stelde u enkel dat u eerst

een jaar in Helmand als tolk werkte waarna u werd overgeplaatst naar Kaboel, waar u gedurende

drieënhalf jaar actief was (vragenlijst CGVS, vraag 5). Ook op de vraag naar uw beroep gaf u louter mee

als tolk te hebben gewerkt (Verklaring DVZ, punt 12).

U verklaarde op de DVZ zelfs dat u pas naar Laghman zou zijn teruggekeerd nadat uw vader was

vermoord, slechts enkele maanden voor uw vertrek (vragenlijst CGVS, vraag 5 en DVZ, p. 5). Dat u op

het CGVS dan opeens verklaart al sinds 2013 in de basis van Gamberi (in Laghman) te hebben

gewerkt, jaren voor de moord op uw vader, is dan ook nog maar weinig geloofwaardig.

Naast de vaststelling dat er ernstig kan getwijfeld worden aan uw beweringen omtrent de oorzaak van

uw problemen, moet er evenzeer worden vastgesteld dat uw beweringen over uw problemen zelf niet

overtuigen. Zo geeft u op het CGVS aan dat u pas door de taliban persoonlijk werd bedreigd nadat u in

de Gamberi-basis in Laghman begon te werken en dat uw vader daarna werd vermoord (CGVS II, p. 3

en 11). Op de DVZ verklaarde u echter dat u pas na de dood van uw vader daarna terugkeerde naar

Laghman (vragenlijst CGVS, vraag 5).

Verder zijn ook uw beweringen op het CGVS onderling incoherent. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u het

tweede dreigtelefoontje van de taliban pas kreeg na de veertigste dag van rouw na de dood van uw

vader (CGVS II, p. 3). Later in persoonlijk onderhoud zegt u dan weer dat u deze tweede bedreiging

reeds twintig dagen na de dood van uw vader kreeg (CGVS II, p. 8).

Het is ook opmerkelijk dat u bleef werken in de basis van Gamber en door talibangebied bleef pendelen

nadat u reeds bedreigd werd. Wanneer u hiernaar gevraagd wordt zegt u louter: ”ik werd thuis gezegd

dat ik moest rekenen op God en naar mijn werk moest gaan en voorzorgen nemen en hopen dat niks

gebeurde” (CGVS II, p. 7). Voor iemand met de mogelijkheden om een goede job te vinden in Kaboel is

dit een oppervlakkige en weinig overtuigende verklaring. Gevraagd hoe u uw veiligheid garandeerde

tijdens het pendelen blijft u opnieuw vaag en zegt u louter dat het logisch is dat je schrik hebt als je op

een basis werkt en dat je geld nodig hebt om te leven (CGVS II, p. 19). Wanneer de vraag wordt

herhaald, antwoordt u opnieuw ontwijkend en stelt dat u vertrouwen had in uzelf, dat u nooit niemand

had kwaad gedaan en dat niemand u ooit kwaad zou doen (CGVS II, p. 19). Dergelijke verklaringen zijn

weinig doorleefd.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet worden geweigerd.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van aard deze conclusie te wijzigen. De aanbevelingsbrief

van het Britse leger, de badge, de foto’s van u en het Britse leger, de brief van Supreme, het certificaat

van Supreme, uw identificatie documenten van Supreme en de foto’s van uw activiteiten bij Supreme

bevestigen uw betrokkenheid bij het Britse leger en Supreme maar tonen op geen enkele manier een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade als gevolg van deze activiteiten

aan.

Inzake de aangifte moet, naast de eerder aangehaalde vaststelling dat deze uw job in de basis van

Gamberi niet vermeldt, worden opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten en op zich niet

volstaan om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Bovendien blijkt uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg

onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel valse Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte

waarde bij het vaststellen van de identiteit van de Afghaanse asielzoeker of bij het ondersteunen van
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zijn asielrelaas. Uw Afghaanse identiteitsbewijs taskara houdt hoedanook enkel verband met uw

identiteit. Er kan geen enkele informatie uit worden afgeleid met betrekking tot de problemen die u in

Afghanistan zou hebben gekend. Het stuk herstelt de geloofwaardigheid van uw beweringen in dit

verband dan ook geenszins. Hetzelfde kan worden geconcludeerd inzake de door u voorgelegde

envelop en bankkaart.

Wat betreft het rapport van Amnesty International dient gezegd dat dit een algemeen rapport over de

situatie van immigranten in de Balkan betreft en dan ook geen invloed heeft op de beoordeling van de

geloofwaardigheid van uw werk en problemen in Afghanistan.

De foto's van u in uw regio van herkomst houden geen verband met de door u aangehaalde

vluchtmotieven en zijn dan ook niet van aard de geloofwaardigheid van uw verklaringen in dit verband te

herstellen.”

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in

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

Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Wat de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet betreft, kan de Raad slechts

vaststellen dat verzoeker zich beroept op UNHCR’s Guidelines van 2013 en een relaas dat niet het

relaas is van verzoeker. Dergelijk betoog is niet ernstig.

Op basis van de door de partijen voorgelegde elementen wordt de bestreden beslissing bevestigd:

“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

Kaboel stad 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 Kaboel via haar

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017 en de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kaboel 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 Kaboel relatief goed

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

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

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

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

provincies.

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

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in 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 Kaboel stad 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 conflict gerelateerde 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 totale 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 Kaboel te verlaten.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kaboel ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

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

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

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

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

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

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

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

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

gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kaboel.

Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale

leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd.

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde

plaatsen in de stad Kaboel geconcentreerd.

Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet

voorkomen in de stad, ook tijdens piek van aanslagen in januari 2018. 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 Kaboel met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

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

of ononderbroken gevechten. 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kaboel stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel stad

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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

dat de mate van willekeurig geweld in Kaboel niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel kan blijken. U maakt evenmin

aannemelijk dat er in uw hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel risico om het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen

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

Kaboel. 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.

In de EASO Guidance Nota wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en

getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt

gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan

besloten worden dat verzoekers die tot deze categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

Het CGVS benadrukt hierbij dat er niet van uitgegaan wordt dat een intern vestigingsalternatief per

definitie mogelijk is voor elke Afghaanse verzoeker om internationale bescherming die tot één van

voornoemde categorieën van personen behoort. Het CGVS past het principe van een intern

vestigingsalternatief slechts toe wanneer er in concreto wordt vastgesteld dat de verzoeker over een

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.
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Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in de Kaboel vestigt. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u minstens van 2010 tot 2013 in Kaboel

heeft gewoond en gewerkt. Ook blijkt u het Pasjtoe, het Dari en het Engels machtig te zijn (CGVS I,

p.5).Bovendien kan er getwijfeld worden aan uw terugkeer naar Laghman. Bij de DVZ linkte u uw

terugkeer immers aan uw problemen met de Taliban na de dood van uw vader. Deze problemen zijn

echter, zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond, niet geloofwaardig. Op het CGVS verbindt u

uw terugkeer naar Laghman aan uw zoektocht naar werk op de Gamberi-basis. Ook wat deze

verklaringen betreft werd eerder aangetoond dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Deze

vaststellingen doen dan ook het vermoeden ontstaan dat u langer in Kaboel hebt gewoond dat u

aangeeft in het kader van uw asielverzoek. U geeft verder ook aan geen sociaal netwerk te hebben in

de Afghaanse hoofdstad (CGVS I, p.21). Dit overtuigt echter niet gezien u jarenlang in Kaboel woonde

en werkte.

Er kan dus worden gesteld dat u over de vaardigheden en mogelijkheden beschikt om in Kaboel aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen.

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

Taliban u ook daar zouden vinden en dat u er geen job zou vinden omdat u zou moeten onderduiken

(CGVS III, p.3 en 4). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof

gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de Taliban omwille van uw jobs

gekend zou hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van

herkomst kunnen worden beschouwd.

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

situatie in uw regio van herkomst, u in Kaboel 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.”

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

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Kabul stad een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 vijftien februari tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,
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A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


