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nr. 175 817 van 5 oktober 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2016 heeft

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

18 mei 2016.

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 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat B. DE DECKER en van

attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat uw naam S.A.S. is, u Hazara bent van etnische origine en dat u de

Afghaanse nationaliteit bezit. U bent niet gehuwd of verloofd en heeft geen kinderen.

U werd geboren te Taqchin in het district Qarabagh van de provincie Ghazni. Daar woonde u gedurende

uw hele leven, uitgezonderd de vier jaar die u in Herat doorbracht om wiskunde en fysica te studeren

aan de universiteit. U behaalde uw diploma en keerde nadien terug naar uw geboortedorp om er

gedurende een jaar en twee maanden les te geven aan lagere en middelbare schoolkinderen. Daarna

werd de school gesloten door de taliban en bent u in het geheim verdergegaan in een moskee in het

dorp, alwaar u twee tot drie weken les gaf alvorens te worden ontdekt door de taliban. Hierop bent u
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voor enkele nachten ontvlucht naar de bergen. In die periode is de taliban nog 2 à 3 keer bij uw ouders

langs geweest om u te zoeken en nadien bent u het land ontvlucht. U stelt niet terug te kunnen uit vrees

voor uw leven.

U bent in België aangekomen op 8 november 2015 na een reis van ongeveer 1,5 maand en deed 12

dagen later, op 20 november 2015, uw asielaanvraag.

U onderbouwde uw relaas met volgende documenten: een eigen taskera ( = Afghaanse identiteitskaart);

een kopie van de envelop van de opgestuurde documenten en het registratieformulier hiervan; een foto

van gedode Hazara’s, gehaald van het internet; verscheidene documenten van uw opleiding aan de

Herat universiteit en uw afstuderen (inclusief diploma-aanvraag), een bewijs van goed gedrag en zeden

en van uw gezondheid, een sollicitatiebrief om te werken te Kaboel, de toelating van de schooldirecteur

om te werken in de school in Qarabagh en algemene documenten betreffende de situatie van Hazara’s

in Afghanistan.

B. Motivering

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

de Geneefse Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen dermate onwaarschijnlijk zijn dat aan uw

asielmotieven geen enkel geloof meer kan worden gehecht:

U verklaart jaren in de stad Herat een universitaire opleiding (nl fysica en wiskunde) te hebben gevolgd,

die u met succes beëindigde. Gedurende die 4 jaren was u er ook woonachtig. Gezien uw kennis van de

materie wiskunde en fysica (CGVS, p. 5-6), de minister van onderwijs, het hoofd van uw universiteit (en

zijn voorgangers) (CGVS, p. 5 en 7) en de documenten die u zelf aanbracht, lijkt dit deel van uw verhaal

voldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Wat echter niet aannemelijk is, is dat iemand na een

dergelijke opleiding te hebben genoten, terugkeert naar zijn geboortedorp, met name Taqchin, een klein

dorpje in een zeer gevaarlijke en uiterst onveilige regio , door uzelf als zodanig benoemd en beschreven

(CGVS, p.4, 7, 9,). U geeft bovendien zelf aan dat de overheid geen enkele controle kan uitoefenen in

het district Qarabagh en dat het de taliban zijn die er de plak zwaaien (CGVS, p19). U zou er les hebben

gegeven aan kinderen uit de lagere en middelbare school, een job waarvoor u duidelijk

overgekwalificeerd bent. Indien u in deze school wou lesgeven, had u een veel lagere en

gemakkelijkere (of zelfs geen) opleiding kunnen volgen (zie informatie die toegevoegd werd aan het

administratieve dossier). Het valt niet te begrijpen waarom u met uw diploma zou terugkeren naar dit

dorp waarvan de scholen ook om de haverklap gesloten worden door de taliban, iets wat u zelf

meermaals aanbracht (CGVS, p. 4 en 18-19).

Het verhaal wordt echter nog minder plausibel, wanneer u verder vertelt hoe u na het sluiten van de

school door de taliban, in het geheim verder hebt lesgegeven in de moskee, nota bene een openbare

plek en vermoedelijk een plaats waar veel talibs regelmatig binnenkomen. Als u gevraagd wordt waarom

u zo’n risico nam, zegt u dat u dacht dat ze dit niet te weten zouden komen, om er in één adem aan toe

te voegen dat de taliban vrij rondlopen in de dorpen (CGVS, p 19). U vertelt zelf dat de omgeving

(inclusief uw dorp) vergeven is van de taliban en hun spionnen, maar meent dat de kans op ontdekking

slechts 10 tot 20% was, omdat u aannam: “dat de mensen die spioneerden, dat hun zonen ook les

kregen” (CGVS, p 19). Dit lijkt echter de kans te verhogen op betrapping, eerder dan te verlagen.

Op geen enkel moment maakt u het aannemelijk dat een intelligent man zoals u, met dergelijke

opleiding, de keuze zou maken om in een bolwerk van taliban te gaan lesgeven en bij sluiting van de

scholing deze lessen verder te zetten in de moskee. Uw lessen waren overigens zowel voor jongens als

voor meisjes, wat evenmin gemakkelijk te organiseren lijkt in een omgeving en in een plek zoals een

moskee waarin seksesegregatie heerst.

Wanneer u vragen gesteld worden betreffende de kostprijs van uw reis, stelt u dat uw vader deze voor u

betaald heeft, en dat u niet weet hoe hoog het bedrag was (CGVS, p. 17 – 18). Ook weet u niet of de

taliban uw familie nog benaderd heeft na uw vertrek. U stelt dat u enkel “Hallo” zegt wanneer u elkaar

hoort via de telefoon maar u denkt wel dat de taliban hen nog gecontacteerd zal hebben. Waarom u dat

denkt kan u echter niet substantiëren. U heeft het hen namelijk niet gevraagd. Uw hele betoog omtrent

uw kennis van de huidige situatie van uw familie komt weinig samenhangend en logisch over. Het valt
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toch te verwachten dat als u zelf dergelijk zware bedreigingen heeft gekregen van de taliban, via uw

familie nota bene (CGVS, p 18) dat u dan bezorgd bent om hun huidig welbevinden en dit bij hen zou

bevragen wanneer u hen hoort. Dit alles onderstreept nogmaals de ongeloofwaardigheid van uw

verhaal.

Het gebrek aan logica kan ook doorgetrokken worden naar de bekostiging van uw vlucht. Naast het feit

dat u niet weet hoeveel deze reis gekost heeft, lijkt het ongeloofwaardig dat uw vader, van wie u zegt

dat hij oud is wat zijn mobiliteit heeft aangetast (CGVS, p. 10 ,16) deze bekostigd heeft. U vertelt dat hij

boer is (CGVS, p. 16), en hij naast zijn eigen gezin ook instaat voor het onderhoud van de vrouw van uw

verslaafde broer. Daarnaast betaalde hij ook een deel van uw studies te Herat en die van uw beide

broers te Kabul.

Verder kan vermeld worden dat u doorheen het interview gelogen heeft: Zo stelt u aanvankelijk niet te

beschikken over een e-mailadres, maar wanneer er toch duidelijk één vermeld staat op 1 van de

documenten die u zelf aanbrengt, wijzigt u uw uitspraak en stelt u dat u het paswoord niet meer weet

(CGVS, p3,p.16.). Echter, heden ten dagen is elke site en elk programma die een inlognaam en

paswoord vragen, uitgerust met manieren om het paswoord terug te vinden of een nieuw te kunnen

instellen na het doorlopen van enkele identificatieprocedures. Gezien uw scholing kan toch worden

verwacht dat u in staat bent om dit in orde te maken. Daarenboven was uw oorspronkelijke verklaring

niet dat u uw paswoord kwijt was, maar dat u geen e-mailadres had tout court (CGVS, p 3).

Ook wat uw facebook-account betreft, kan geconcludeerd worden dat u het CGVS probeerde te

misleiden door te stellen geen profiel te hebben. Zelfs na dubbele bevraging en nadat u in het begin van

het interview gewezen werd op het belang van waarheidsgetrouwe antwoorden, bleef uw antwoord

negatief (CGVS, p.14). Nochtans werd u desondanks teruggevonden op de sociale netwerksite waarbij

u uiteindelijk diende te beamen dat dit uw profiel was. Uw verklaring omtrent uw liegen, nl “Ik weet het

niet, het kwam toevallig uit mijn mond”, kon het CGVS hierbij niet overtuigen dat het een simpele

vergissing betrof.

De verklaring voor het willen verbergen van uw profiel, lijkt eerder terug te vinden zijn in uw

woonplaatsaanduiding op de website, nl “Kabul”. Dit is tegenstrijdig met de gegevens die u zelf gaf

tijdens het interview (CGVS, p. 3). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, lijkt u te ontkennen dat dit

op uw profiel kan staan: “Welk facebook event toont dat ik in Kabul woon?” (CGVS, p.14). Wanneer u

verduidelijkt wordt dat dit bij uw algemene info staat onder woonplaats, is uw verklaring: “Dit heb ik er

per ongeluk ingeschreven”. Het is echter volstrekt onbegrijpelijk hoe iemand per ongeluk een foute

woonplaats kan typen, en dit vervolgens nooit opmerken en/of rechtzetten terwijl dit te zien is op de

voorpagina, elke keer u uw profiel opendoet. Tijdens het interview werd u meermaals de kans gegeven

om dit gegeven te verklaren, maar u liet deze kansen onbenut (CGVS, p. 14).

Na geconfronteerd te zijn geweest met het gegeven dat uw facebook-account Kaboel vermeldt als

woonplaats weigert u het CGVS verdere inzage in uw beveiligde gegevens op uw facebook-account

(CGVS, p.14, 17, 21). Hoewel het CGVS respect heeft voor uw privacy, kunnen er toch vragen gesteld

worden bij deze houding. Aangezien u al op leugens betrapt werd omtrent dit profiel, had verder

onderzoek ervan u mogelijks kunnen helpen betreffende uw verklaringen dat u nooit in Kabul gewoond

heeft. Het feit dat u zich zo defensief opstelde omtrent dit sociaal netwerk, doet vermoeden dat de

informatie erop eerder bezwarend had kunnen werken dan dat ze u had kunnen helpen. Het CGVS

heeft zo goed als geen hetero-anamnestische informatie omtrent een asielzoeker en kan doorgaans

enkel beschikken over de eigen verklaringen van een asielzoeker. Een sociaal netwerkprofiel is hierbij

een zeldzame uitzondering. Gezien u zelf ‘Kabul’ typt als woonplaats op dit profiel, is dit wat het

CGVS betreft, bezwarende informatie.

De hypothese dat u na uw studies niet bent teruggekeerd naar Taqchin, maar dat u zich wel degelijk

gevestigd heeft te Kabul, lijkt overigens een veel plausibelere hypothese dan de versie die u naar voren

brengt. Dit wordt bovendien ook gesteund door 2 van uw eigen documenten, nl het aanvraagformulier

voor een job als leerkracht te Kabul (CGVS, p. 16 en vertaald document, p 2 ) en de kopie van de

envelop waar “Kabul” staat als afzender. U verklaart dat u niet in Kabul of een andere grote stad kon

werken aangezien u er niemand kende of er geld voor op tafel kon leggen, nochtans kan men

aannemen dat er voor uw reis naar Europa ook een aanzienlijke som geld moet neergeteld zijn.

Bovendien komt het ook weinig plausibel over dat u er in de gegeven omstandigheden niet voor

gekozen heeft zich te vestigen in Kaboel of Herat, of minstens u ervan te vergewissen of het mogelijk

zou zijn geweest u daar te vestigen maar dat u in plaats daarvan er onmiddellijk voor opteerde veel geld



RvV X - Pagina 4

neer te laten tellen en een onbekende toekomst tegemoet te gaan ver weg van uw familie naar een land

waarvan u de talen niet beheerst nog de geplogenheden kent. Deze door u geschilderde gang van

zaken ontbeert alle logica en doet ook daardoor afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

De vaststelling dat u over uw rechtstreekse vluchtaanleiding weinig plausibele en weinig logische

verklaringen aflegde, de vaststelling dat u geen aanvaardbare verklaring kan geven over uw nalatigheid

informatie te vergaren over het aan uw eigen vrees gekoppelde wedervaren van uw gezin en de

vaststelling dat u onwaarheden vertelde over het al dan niet beschikken over een facebook-account en

dat u weigerde verdere medewerking te verlenen betreffende bepaalde gegevens op deze facebook-

account laten niet toe het voordeel van de twijfel toe te kennen voor wat betreft de essentiële feiten van

uw asielrelaas.

De status van vluchteling kan u dan ook niet worden toegekend. Evenmin kan op basis van uw

verklaringen vastgesteld worden dat er zwaarwegende gronden bestaan dat u een reëel risico loopt op

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

U legde tevens een bundel algemene informatie voor betreffende de situatie van Hazara’s in

Afghanistan. Volledigheidshalve dient hierom nog vermeld te worden dat het loutere feit dat u Hazara

bent, niet voldoende is om u de status van vluchteling toe te kennen. Volgens de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie is er geen sprake van systematische vervolging van Hazara’s, wat

tevens geïllustreerd wordt door de deelname van Hazara’s aan de regering en aan het publieke leven.

Ook de andere door u neergelegde bewijsstukken zijn niet bij machte de bovenstaande appreciatie te

wijzigen. Uw taskara, verscheidene documenten van uw opleiding aan de Herat universiteit, een bewijs

van goed gedrag en zeden en van uw gezondheid alsook een sollicitatiebrief om te werken in Kaboel

zijn loutere aanwijzingen van uw identiteit dewelke niet betwist wordt. Het attest waarin de

schooldirecteur zijn toestemming geeft u aan te stellen als leerkracht in het district Qarabagh toont

helemaal niet aan dat u er ook daadwerkelijk gewerkt heeft, bovendien betreft het een kopie waarvan de

authenticiteit sowieso al moeilijk kan vastgesteld worden.

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 stad Herat of 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 steden Herat en Kabul

via hun internationale luchthavens op een veilige manier toegankelijk zijn.

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 6

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

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

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

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

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

Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het noorden van het land.
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Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

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

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

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

Afghanistan, dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het

licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en

betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende objectieve

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend, willekeurig

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

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

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van

de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

conflict in Afghanistan.

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

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van januari 2016) blijkt dat

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het

Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie

in de steden, vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De provincie

Herat behoort tot de westelijke regio van Afghanistan en is één van de grootste en in economische

termen één van de belangrijkste provincies van het land. In het bijzonder voor Herat-stad, dat onder de

controle van de Afghaanse overheid staat, dient opgemerkt te worden dat het geweldsniveau en de

impact van het conflict er verschillend is van de rest van de provincie Herat. Herat-stad wordt nog

steeds tot de "eerder veilige steden" van Afghanistan gerekend, en is, net als de andere steden in

Afghanistan, stevig in handen van de overheid. Het geweld neemt er de vorm aan van gewapende

confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de opstandelingen. Daarnaast vinden er in de

stad aanslagen plaats die zogenaamde ‘hoge profielen’, zoals overheidsgebouwen en personen

verbonden aan de Afghaanse overheid, als doelwit hebben. Voorts werd er melding gemaakt van

gewelddadige acties op de weg van en naar Herat-stad en waarbij Afghaanse politieagenten en

Afghaanse militairen geviseerd werden. Hierbij viel een gering aantal burgerslachtoffers te betreuren.

Daarnaast kent Herat een toenemend probleem van criminaliteit. Vooral het kidnappen van

welgestelden, een fenomeen dat over heel Afghanistan in opmars is, nam toe. Niettegenstaande er

sprake is van een toename in het aantal veiligheidsincidenten in de stad, dwong het geweld geen

significante groepen op de vlucht. Integendeel, de stad bleek een toevluchtsoord te zijn voor burgers die

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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 Herat 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 Herat 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.



RvV X - Pagina 6

Wat Kabul betreft, blijkt uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van

januari 2016) 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, buitenlandse

(diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en European Police Training Mission

(EUPOL). Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral

damage onder burgers, is het duidelijk dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen

in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet

voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand, ook tijdens sterke toename van het aantal

aanslagen in Kabul in de maanden mei en augustus 2015 . Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen

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

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

gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale diplomatieke,

militaire, humanitaire, supranationale of andere internationale aanwezigheid, ligt het aantal

burgerslachtoffers in Kabul laag. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steden Kabul of Herat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 6

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

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening

houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in 1

van beiden steden vestigt.

Wat Herat betreft, blijkt uit uw eigen verklaringen dat u er gedurende vier jaar kon studeren zonder

problemen (CGVS, p.9). Gevraagd naar uw ervaringen in deze stad, stelde u namelijk letterlijk: “daar

heb ik geen problemen gehad.” U woonde er tijdens uw studiejaren zonder aanwezigheid van uw familie

waardoor er kan worden aangenomen dat u voldoende in staat bent om u uit de slag te trekken in een

nieuwe, stedelijke omgeving en dit wordt ondersteund door het eerder genoemde document tot

aanvraag van een job als leerkracht te Kabul. U vroeg zelf een job aan te Kabul, wat toch betekent dat u

er zelf wou gaan werken en wonen. Twee van uw broers woonden en studeerden overigens eveneens

in Kaboel (CGVS, p.13).

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die beschikt over een universitair diploma, die Pashtu, Dari

en wat Engels spreekt en die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te reizen
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en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit

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

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

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

vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48 /5, § 3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins

het tegendeel aan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de formele en materiële motiveringsplicht, van

het zorgvuldigheids- en het proportionaliteitsbeginsel en van de artikelen 48/3 en 48/4.

Verzoeker bekritiseert de motieven van de bestreden beslissing.

- over de afwijzing van de vluchtelingenstatus

Inzake het feit dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het

CGVS) oordeelt dat het niet aannemelijk is dat iemand met een universitaire opleiding terugkeert naar

zijn geboortedorp in een door hemzelf als een zeer gevaarlijke en uiterst onveilig bestempelde regio, om

les te gaan geven in dit dorp waar de scholen om de haverklap gesloten worden door de Taliban, merkt

verzoeker op dat het CGVS dwaalt waar gesteld wordt dat het loutere feit dat verzoeker hoogopgeleid

is, meebrengt dat hij wel een betere job zou vinden. Verzoeker verduidelijkt dat Afghanistan een corrupt

land is waar jobs niet louter worden bedeeld op basis van diploma of kwalificaties maar op basis van het

betalen van steekpenningen en etniciteit. Verzoeker is een Hazara en Hazara’s worden gediscrimineerd

in Afghanistan. Verzoeker verwijst in dit verband naar de “UNHCR Eligibility guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19 april 2016. Deze guidelines

bevestigen ook dat het land in 2013 wederom een economische terugval kent, waarbij er geen gezond

klimaat is om een job te vinden. Verzoeker vond geen werk in andere steden en zag zich genoodzaakt

om terug te keren naar zijn geboorteplaats waar een deel van zijn familie nog verblijft. Het CGVS gaat te

kort door de bocht door te stellen dat de loutere studie van verzoeker niet geloofwaardig zou zijn gelet

op het asielrelaas. Verzoeker wijst erop dat hij met zijn etniciteit er voor koos om een lager

gekwalificeerde job uit te oefenen om bij te dragen tot zijn eigen gemeenschap. Dat dit in een onveilige

regio gebeurde, doet weinig ter zake. Hazara’s worden in heel Afghanistan gediscrimineerd, het is

logisch dat verzoeker steun zoekt bij zijn familie in een dorp dat uitsluitend uit Hazara’s bestaat. Het

volgen van een studie is niet steeds gebaseerd op het uitoefenen van een job later, zelfs in België zijn er

hoogopgeleiden die een “lagere” job als leerkracht aanvaarden. De documenten die verzoeker voorlegt,

bewijzen dat hij werkzaam was in de L.M.T. school, de waarachtigheid van deze documenten wordt niet

betwist in de bestreden beslissing of slechts zeer algemeen.

Nopens de activiteit van verzoeker voor zijn vertrek, met name het in het geheim lesgeven in de moskee

in een bolwerk van de Taliban, stelt verzoeker dat het CGVS een denkfout maakt door ervan uit te gaan

dat een moskee in een dorp als T. een belangrijke plaats inneemt en dat daar steeds Taliban aanwezig

zouden zijn. Er zijn veel kleine moskeeën, vele niet groter dan huiskamers bij mensen thuis en van een

seksesegregatie kan op dit punt niet worden gesproken. Dat verzoeker ervoor koos om hier les te

geven, heeft te maken met organisatorische overwegingen. De dreiging van de Taliban is een constante

in de streek van verzoeker maar dit betekent niet dat alle personen zich zomaar neerleggen bij deze

dreiging en vele zetten in het geheim hun eigen levenswijze verder. Doordat het sluiten en heropenen

van scholen een gewoonte was, was het niet abnormaal dat verzoeker en een collega een manier
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zochten om de kinderen in tussentijd bij te scholen. Verzoeker heeft tijdens zijn verhoor bij het CGVS

uitgelegd dat er een waarschuwingssysteem aanwezig was om ervoor te zorgen dat men niet werd

betrapt. Verzoeker is een gepassioneerde leerkracht die zich niet liet beknellen door de moeilijke

situatie.

Inzake verzoekers vermeende leugens over zijn e-mailadres en zijn facebookaccount, stelt hij dat hij

daarover nooit heeft gelogen en dat hij niet werd geconfronteerd met een onware verklaring hierover.

Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker zelfstandig en zonder inmenging van de protection officer is

overgegaan tot het verduidelijken waarom op het document aanvraag diploma een e-mailadres staat.

Tijdens zijn studies had hij nood aan een e-mailadres maar tijdens zijn werk in het dorp had hij geen

internet en gebruikte hij dit adres niet meer. Het loutere feit dat het mogelijk is om het paswoord

opnieuw op te halen, doet hieraan geen afbreuk. Hetzelfde geldt voor zijn facebookaccount. De alias en

de verkeerde locatie kadert verzoeker binnen de onveiligheid in Afghanistan in het algemeen en in het

specifiek voor studenten en leerkrachten. Zowel als student en als leerkracht had verzoeker een

risicoprofiel, verzoeker verwijst in dit verband naar het bijgevoegde UNHCR rapport van 19 april 2016.

Verzoeker vulde dus enkele gegevens verkeerd in om zijn privacy en veiligheid te respecteren. Zijn

gebruik van facebook is verminderd na zijn studentenperiode in Herat. Zijn laatste posts dateren van

2011 en 2013. Ten slotte vermeldt verzoeker dat de andere stukken die hij voorbracht zijn relaas

bevestigen en niet betwist worden inzake authenticiteit.

Inzake het dragen van de kosten van de reis van verzoeker, stelt hij dat hij niet inziet waarom het niet

logisch is dat zijn vader zijn reis heeft bekostigd. Verzoeker stelt dat de verwerende partij niet betwist

dat verzoeker hogere studies heeft mogen doen, dit impliceert dat verzoekers vader in bepaalde mate

geld ter beschikking had. Het is dan ook niet abnormaal dat verzoekers vader, geconfronteerd met

bedreigingen door de Taliban aan het adres van verzoeker, beslist om de reis te bekostigen, ongeacht

de prijs en de gevolgen op het familiebudget. De verwerende partij stelt zelf dat er een belangrijke band

is bij Hazara’s in Afghanistan.

- over de weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

Het CGVS stelt dat er geen zwaarwegende gronden zijn dat er een reëel risico bestaat op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet en dat Herat of Kabul eerder

veilige steden zijn en dat deze via de luchthaven vrij toegankelijk zijn, waardoor ze een redelijk en veilig

vluchtalternatief zijn.

Verzoeker wijst erop dat hij zelf nooit heeft toegegeven dat Herat veilig was, hij heeft er tijdens het

gehoor op gewezen dat zelfs in Herat en Kabul Daesh en de Taliban duizenden mensen hebben. Het

CGVS heeft onvoldoende rekening gehouden met de anti-government elements (AGE’s) die verzoeker

mogelijk vervolgen. Het UNHCR stelt in zijn rapport van 19 april 2016 duidelijk dat dit in rekening moet

worden gebracht bij de beoordeling van het redelijk vluchtalternatief. Het UNHCR stelt daarin ook dat

het conflict in Afghanistan op vandaag alle delen van het land beïnvloedt en verzoeker wijst erop dat het

CGVS dit niet ontkent.

Verzoeker stelt dat het CGVS niet in overweging neemt dat verzoeker deel uitmaakt van verschillende

risicogroepen: als leerkracht, student en ambtenaar en als lid van de etnische minderheid van de

Hazara’s. Ingevolge verzoekers risicoprofiel zijn Herat en Kabul niet te kwalificeren als een redelijk

vluchtalternatief gezien er te weinig mogelijkheden bestaan voor verzoeker om te voorzien in zijn

levensonderhoud, gezondheid, veiligheid etc. Er wordt niet in overweging genomen dat verzoeker als

Hazara nood heeft aan familie of een etnische gemeenschap. Hazara’s worden in Afghanistan

gediscrimineerd. Het CGVS maakt een fout waar het stelt dat verzoeker broers heeft in Kabul, verzoeker

heeft immers tijdens het verhoorverslag verklaard dat deze broers vermist zijn.

Tevens wordt er aan voorbij gegaan dat deze steden op veilige wijze bereikbaar moeten zijn. Verzoeker

heeft aangegeven dat er geen luchthaven is in de dorpen Taqchin of Qarabagh en dat de weg vandaar

naar Herat of Kabul uiterst onveilig is, die gaat via Zabul waar reeds Hazara’s gedood en gemarteld

werden. Volledigheidshalve wijst verzoeker er op dat de Taliban nog aanwezig is in Kabul.

3.2. Stukken
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3.2.1. Bij het verzoekschrift worden volgende stukken gevoegd:

- “UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 19 april 2016;

- “Human Rights and democracy report 2015 – Chapter IV: Human Rights Priority Countries –

Afghanistan” van het UK Foreign & Commonwealth Office van 21 april 2016

- een artikel van de website van Radio Free Europe/Radio Liberty van 8 juni 2016 “Taliban kills 12

captives killed in eastern Afghanistan”

- een artikel van de website van Human Rights Watch “Investigate army killings of hospital patients” van

19 februari 2016;

- een artikel van de website reliefweb.int afkomstig van Agence France-Press van 5 juni 2016 “Seven

killed as taliban gunmen raid Afghan courthouse”

Verzoekers inventaris van de stukken bij het verzoekschrift vermeldt tevens “printscreens facebook

verzoeker” maar deze bevinden zich niet in de bijgevoegde stukken.

3.2.2. Ter zitting worden de originelen getoond van volgende stukken, waarvan bij het CGVS reeds een

kopie werd neergelegd:

- de taskara;

- de documenten inzake verzoekers studieresultaten aan de universiteit (in het Dari en in het Engels);

- de arbeidsovereenkomst en andere documenten in verband met de school in zijn geboortedorp

Taqshin;

- verzoekers diploma-aanvraag.

Ter zitting worden kopieën neergelegd van foto’s vanop een facebookaccount en foto’s van personen,

die volgens verzoeker allemaal gewonde Hazara’s zijn.

3.3. Beoordeling

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (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). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op

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

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

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

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

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient daarbij een

arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en artikel 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op

elk aangevoerd argument in te gaan.

3.3.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag van verzoeker werd geweigerd omdat zijn

verklaringen dermate onwaarschijnlijk zijn dat aan zijn asielmotieven geen enkel geloof meer kan

worden gehecht:

- het is niet aannemelijk dat verzoeker, die een universitaire opleiding (fysica en wiskunde) genoten

heeft, terugkeert naar zijn geboortedorp in een volgens hem zeer gevaarlijke en uiterst onveilige regio,

waar hij les zou gegeven hebben aan kinderen uit de lagere en middelbare school, een job waarvoor

verzoeker overgekwalificeerd is, bovendien konden de scholen daar om de haverklap gesloten worden

door de taliban;

- het verhaal wordt nog minder plausibel waar verzoeker vertelt dat hij, na de sluiting van de school door

de taliban, in het geheim verder les gaf in de moskee. Dit is een openbare plek en een plek waar veel

talibs regelmatig binnen komen, nochtans meende verzoeker dat de kans op ontdekking niet zo groot
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was. Bovendien waren de lessen voor jongens en meisjes, wat niet gemakkelijk te organiseren lijkt in

een omgeving en een plek zoals een moskee waar sektesegregatie heerst;

- verzoeker weet niet of de taliban zijn familie nog heeft benaderd na zijn vertrek, hoewel hij telefonisch

contact heeft met zijn vader heeft verzoeker dit niet gevraagd. Verzoeker weet niet hoe hoog de

kostprijs van de reis was hoewel die door zijn vader werd betaald, zijn vader is echter een boer die ook

nog eens instaat voor de vrouw van zijn verslaafde broer. Zijn vader betaalde ook een deel van

verzoekers studies te Herat en de studies van beide broers in Kabul;

- verzoeker heeft doorheen het interview gelogen: aanvankelijk stelt hij niet te beschikken over een e-

mailadres, wanneer blijkt dat er een e-mailadres vermeld staat op de documenten die hij voorlegt, wijzigt

verzoeker zijn uitspraak en stelt hij dat hij het paswoord niet meer weet;

- betreffende zijn facebook-account heeft verzoeker getracht het CGVS te misleiden: eerst stelde hij

geen profiel te hebben, nochtans werd dit teruggevonden waarna verzoeker erkende dat het van hem

was en geen overtuigende verklaring gaf over zijn eerdere leugen. Uit dit facebook-profiel blijkt dat

verzoeker als woonplaats Kabul aanduidde, wat tegenstrijdig is met de gegevens die hij zelf gaf tijdens

het interview, verzoeker ontkent dit eerst en stelt vervolgens dat hij dit er per ongeluk in schreef, wat niet

geloofwaardig is. Verzoeker weigerde verdere inzage in de beveiligde gegevens op zijn facebook-

account, hierbij kunnen vragen gesteld worden: dat verzoeker zich zo defensief opstelde, doet

vermoeden dat de informatie op dit profiel eerder bezwarend had kunnen werken dan dat ze verzoeker

had kunnen helpen;

- de hypothese dat verzoeker na zijn studies niet is teruggekeerd naar Taqchin maar zich vestigde te

Kabul, lijkt een plausibeler hypothese dan de versie die hij naar voor brengt én dit wordt gesteund door

twee documenten die verzoeker neerlegt: een aanvraag voor een job als leerkracht in Kabul en de kopie

van een enveloppe waarop Kabul staat als afzender;

- er is geen sprake van systematische vervolging van Hazara’s in Afghanistan.

3.3.1.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

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

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.3.1.2. Verzoeker uit kritiek op de motieven en doet dit voornamelijk door een algemene uitleg post

factum: Hazara’s worden wel gediscrimineerd in Afghanistan, Afghanistan is een corrupt land waar je

steekpenningen moet betalen om een job te vinden en van de juiste etnie moet zijn, het land kent een

economische terugval waardoor het moeilijk is een job te vinden, verzoeker koos er als Hazara voor om

een lager gekwalificeerde job uit te oefenen en zo bij te dragen tot zijn eigen gemeenschap, dat dit in

een onveilige regio gebeurde, doet niet ter zake want Hazara’s worden overal gediscrimineerd.

Deze uitleg post factum neemt niet weg dat het weinig aannemelijk is dat iemand die een universitaire

opleiding wiskunde – fysica genoten heeft en uitdrukkelijk stelde geen problemen te kennen in Herat,

waar hij gestudeerd heeft (CGVS p. 9), en van wie het facebook-profiel vermeldt dat hij in Kabul woont,

terugkeert naar zijn geboortedorp om daar in zeer moeilijke omstandigheden les te geven aan lagere en

(jonge) middelbare schoolkinderen. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker de mogelijkheid niet heeft

gegeven aan de protection officer om verder te kijken in zijn facebook-profiel, waardoor verzoeker aan

de protection officer de mogelijkheid ontnomen heeft om na te gaan of en welke informatie daarop terug

te vinden is over de periode van verzoekers vermeend verblijf in zijn geboortedorp Taqshin. In het

verzoekschrift en ter zitting stelt verzoeker dat hij zijn facebook-account enkel gebruikte tijdens zijn

studies, wat opnieuw de vraag doet rijzen waarom hij dan geen verdere inzage gegeven heeft van dit

account aan de protection officer, waardoor deze bewering eventueel bevestigd had kunnen worden.

Tevens wordt opgemerkt dat verzoeker uit een gegoede familie lijkt te komen (drie kinderen hebben

hogere studies gedaan in Herat of Kabul, verzoekers vader zou de reis naar Europa hebben bekostigd)

zodat ook zijn relaas over het niet kunnen betalen van steekpenningen in het gedrang komt.

3.3.1.3. Verzoeker verduidelijkt dat een moskee ook een kleine moskee kan zijn, niet veel groter dan

een huiskamer en dat er dan ook geen seksesegregatie is. Ook deze uitleg post factum doet geen
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afbreuk aan het feit dat het niet aannemelijk is dat verzoeker, met zijn achtergrond, ervoor zou kiezen

om les te geven in zijn geboortedorp waar de taliban overheerst en de scholen regelmatig worden

gesloten. Er wordt ook geen afbreuk gedaan aan het feit dat het niet aannemelijk lijkt dat er in de

moskee bij het lesgeven geen seksesegregatie was. Waar verzoeker meent dat hem niet ten kwade kan

worden geduid dat hij als gepassioneerd leerkracht een bijdrage wilde leveren aan zijn gemeenschap,

wordt opgemerkt dat de vraag dan rijst waarom verzoeker geen inzage wilde geven in zijn facebook-

profiel, wat het één en ander had kunnen verduidelijken.

3.3.1.4. De omstandigheid dat verzoeker, bij afgifte van een document waarop duidelijk een e-mailadres

staat, zijn eerdere verklaring dat hij geen e-mailadres heeft, corrigeert, kan aannemelijk zijn in de mate

waarin verzoeker oorspronkelijk zou gedacht hebben dat hij een e-mailadres dat hij al sinds zijn studies

niet meer gebruikt, niet hoefde te vermelden. Uit het gehoorverslag van het CGVS blijkt echter dat zowel

in het begin van het gehoor als tijdens het gehoor werd benadrukt dat verzoeker de waarheid moest

vertellen. Gelet op het document met e-mailadres dat verzoeker voorlegde, was het dus aannemelijker

geweest dat verzoeker, op de oorspronkelijke vraag of hij een e-mailadres had, zou hebben geantwoord

dat hij er vroeger een had maar het recent niet meer gebruikte. Verzoeker maakt met zijn uitleg zijn

verklaringen niet méér geloofwaardig. Tevens kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen gevolgd worden waar hij stelt “(…) dat u het paswoord niet meer weet (CGVS, p3,p.16.).

Echter, heden ten dagen is elke site en elk programma die een inlognaam en paswoord vragen,

uitgerust met manieren om het paswoord terug te vinden of een nieuw te kunnen instellen na het

doorlopen van enkele identificatieprocedures. Gezien uw scholing kan toch worden verwacht dat u in

staat bent om dit in orde te maken. Daarenboven was uw oorspronkelijke verklaring niet dat u uw

paswoord kwijt was, maar dat u geen e-mailadres had tout court (CGVS, p 3).”

Verzoeker verklaart inzake zijn facebookprofiel nu dat hij dit enkel gebruikte als student en dat hij

daarom bewust een verkeerde woonplaats opgaf (als student en als leerkracht had hij in Afghanistan

een risicoprofiel) uit veiligheidsoverwegingen. Na zijn studentenperiode is zijn gebruik van facebook

verminderd. Deze verklaringen in het verzoekschrift zijn in tegenstrijd met verzoekers verklaringen

tijdens het gehoor bij het CGVS, waar hij het volgende antwoordde (p. 14):

“Heeft u facebook?

Neen

Bent u zeker?

Ja

Bent u dit niet? [laat facebookpagina zien van “S.S.”]

Ja

Waarom loog u?

Ik weet het niet, het kwam toevallig uit mijn mond

Zijn er nog leugens die toevallig uit uw mond kwamen?

De rest is 100 % waarheid

Uw facebook zegt dat u in Kabul woont

Welk facebook event toont dat ik in Kabul woon?

Het zegt: info, deze persoon woont in Kabul

Dit heb ik er per ongeluk ingeschreven.

Ok nu is het aan u om beter uit te leggen waarom u over uw facebook gelogen hebt en waarom daar

Kabul staat. Wat u nu zegt, is niet genoeg om me te overtuigen, dit is geen uitleg.

Ik ga u 100 % zeggen dat ik nooit in Kabul heb gewoond en ik er nooit gewoond heb. En facebook is

privé dus ik kies om te zeggen of ik facebook heb of niet. Das privé.

Ik vroeg u een vraag en u antwoordde met neen te zeggen, dat is niet hetzelfde als zeggen dat u dit niet

wou prijsgeven

Ik wou geen leugen zeggen maar het was toevallig. Het kwam gewoon uit mijn mond.”

Hieruit blijkt dat verzoeker, gevraagd naar de reden waarom hij Kabul had opgegeven als woonplaats,

tijdens het verhoor stelde dat hij dit per ongeluk opgeschreven had en hierover geen verdere uitleg gaf,

terwijl hem daartoe nochtans de kans werd geboden. Post factum verklaren dat de reden waarom Kabul

werd opgegeven als woonplaats, uit veiligheidsoverwegingen is, is niet verenigbaar met verzoekers

eerdere verklaringen en is ongeloofwaardig. De Raad sluit zich voor het overige aan bij de vaststellingen

van de commissaris-generaal in dit verband.

3.3.1.5. Verzoeker stelt dat zijn vader, hoewel boer met beperkte mobiliteit, niet rijk is maar wel in

bepaalde mate geld ter beschikking heeft, en dat het dan ook niet abnormaal is dat zijn vader beslist om
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deze reis te bekostigen, geconfronteerd met de persoonlijke bedreigingen geuit door de taliban tegen

zijn zoon.

Er wordt herhaald dat verzoeker uit een gegoede familie lijkt te komen (drie kinderen hebben hogere

studies gedaan in Herat of Kabul, verzoekers vader heeft de reis naar Europa bekostigd, verzoekers

vader zorgt voor de vrouw van verzoekers verslaafde broer). Los van de vraag of zijn vader wel of niet

de reis heeft betaald, moet worden vastgesteld dat een deel van verzoekers verhaal niet klopt: ofwel is

zijn vader een boer die niet rijk is, wat vragen doet rijzen naar de mogelijkheid voor het laten studeren

van drie kinderen en het betalen van de reis naar Europa. Ofwel is zijn vader een rijk man, wat vragen

doet rijzen naar het verhaal van verzoeker dat zijn vader een boer is met beperkte mobiliteit die niet rijk

is. Deze onduidelijkheden blijven bestaan en zorgen er niet voor dat verzoekers verklaringen op dit punt

geloofwaardig worden.

3.3.1.6. Waar verzoeker aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de

Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de

commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat

verzoeker tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal van 24 maart 2016 de kans kreeg om zijn

asielmotieven omstandig uiteen te zetten, dit met de hulp van een tolk Dari en bijgestaan door zijn

advocaat. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu

niet het geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog geen schending van

het redelijkheidsbeginsel of het proportionaliteitsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.3.2.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. In dit verband kan dienstig worden verwezen naar

de hierboven gedane vaststellingen. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het

dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Waar verzoeker in het algemeen aanvoert dat geen rekening werd gehouden met het feit dat hij deel

uitmaakt van een etnische minderheid, nl. de Hazara’s, gaat hij voorbij aan het volgende, gesteld in de

bestreden beslissing:

“U legde tevens een bundel algemene informatie voor betreffende de situatie van Hazara’s in

Afghanistan. Volledigheidshalve dient hierom nog vermeld te worden dat het loutere feit dat u Hazara

bent, niet voldoende is om u de status van vluchteling toe te kennen. Volgens de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie is er geen sprake van systematische vervolging van Hazara’s, wat

tevens geïllustreerd wordt door de deelname van Hazara’s aan de regering en aan het publieke leven.”

Uit deze stukken in het administratief dossier, met name “Topical Report Hazaras in Afghanistan” van

Lifos van 28 augustus 2015, en een artikel van de website www.afghanistan-analysts.org “War & Peace

Hazaras in the crosshairs? A scrutiny of recent incidents” van 24 april 2015, blijkt dat Hazara’s

deelnemen aan het publieke leven en dat in de regering die in april 2015 werd samengesteld, drie

Hazara-ministers zaten. Over het incident van februari 2015 waarbij Hazara’s ontvoerd werden in Zabul,

wordt vermeld dat dit een uitzonderlijk gegeven was en dat wordt aangenomen dat er geen

aanwijzingen zijn van systematische aanvallen op Hazara’s in Afghanistan. Er wordt gesteld dat de

media de informatie verkeerd geïnterpreteerd hebben en veronderstellingen hebben gemaakt die geen

feitelijke basis hebben. Het artikel van 24 april 2015 gaat in op dit ene incident en op de berichtgeving

die daarna over dit incident en over andere ontvoeringen is verschenen en die hoofdzakelijk steunt op

veronderstellingen. Door louter te verwijzen naar zijn Hazara-etnie, door de ontvoering van Hazara’s te
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vermelden en door foto’s bij te voegen van gewonde personen maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij

persoonlijk omwille van zijn Hazara-zijn vervolgd wordt.

Ook wat betreft zijn behoren tot de Hazara-etnie beroept verzoeker zich voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

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

3.3.2.2. Het CGVS vermeldt dat aan Afghaanse asielzoekers de subsidiaire beschermingsstatus in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kan worden toegekend op basis van de algemene

toestand in hun regio, 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 CGVS benadrukt

vervolgens 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 CGVS van oordeel dat verzoeker zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg

van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich in de stad Herat of Kabul

te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt:

“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 stad Herat of 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 steden Herat en Kabul

via hun internationale luchthavens op een veilige manier toegankelijk zijn.

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan, dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het

licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en

betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.
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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 die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

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

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van

de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

conflict in Afghanistan.

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

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van januari 2016) blijkt dat

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het

Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie

in de steden, vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De provincie

Herat behoort tot de westelijke regio van Afghanistan en is één van de grootste en in economische

termen één van de belangrijkste provincies van het land. In het bijzonder voor Herat-stad, dat onder de

controle van de Afghaanse overheid staat, dient opgemerkt te worden dat het geweldsniveau en de

impact van het conflict er verschillend is van de rest van de provincie Herat. Herat-stad wordt nog

steeds tot de "eerder veilige steden" van Afghanistan gerekend, en is, net als de andere steden in

Afghanistan, stevig in handen van de overheid. Het geweld neemt er de vorm aan van gewapende

confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de opstandelingen. Daarnaast vinden er in de

stad aanslagen plaats die zogenaamde ‘hoge profielen’, zoals overheidsgebouwen en personen

verbonden aan de Afghaanse overheid, als doelwit hebben. Voorts werd er melding gemaakt van

gewelddadige acties op de weg van en naar Herat-stad en waarbij Afghaanse politieagenten en

Afghaanse militairen geviseerd werden. Hierbij viel een gering aantal burgerslachtoffers te betreuren.

Daarnaast kent Herat een toenemend probleem van criminaliteit. Vooral het kidnappen van

welgestelden, een fenomeen dat over heel Afghanistan in opmars is, nam toe. Niettegenstaande er

sprake is van een toename in het aantal veiligheidsincidenten in de stad, dwong het geweld geen

significante groepen op de vlucht. Integendeel, de stad bleek een toevluchtsoord te zijn voor burgers die

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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 Herat 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 Herat 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.

Wat Kabul betreft, blijkt uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van

januari 2016) 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
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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, buitenlandse

(diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en European Police Training Mission

(EUPOL). Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral

damage onder burgers, is het duidelijk dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen

in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet

voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand, ook tijdens sterke toename van het aantal

aanslagen in Kabul in de maanden mei en augustus 2015 . Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen

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

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

gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale diplomatieke,

militaire, humanitaire, supranationale of andere internationale aanwezigheid, ligt het aantal

burgerslachtoffers in Kabul laag. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steden Kabul of Herat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 6

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

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening

houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in 1

van beiden steden vestigt.

Wat Herat betreft, blijkt uit uw eigen verklaringen dat u er gedurende vier jaar kon studeren zonder

problemen (CGVS, p.9). Gevraagd naar uw ervaringen in deze stad, stelde u namelijk letterlijk: “daar

heb ik geen problemen gehad.” U woonde er tijdens uw studiejaren zonder aanwezigheid van uw familie

waardoor er kan worden aangenomen dat u voldoende in staat bent om u uit de slag te trekken in een

nieuwe, stedelijke omgeving en dit wordt ondersteund door het eerder genoemde document tot

aanvraag van een job als leerkracht te Kabul. U vroeg zelf een job aan te Kabul, wat toch betekent dat u

er zelf wou gaan werken en wonen. Twee van uw broers woonden en studeerden overigens eveneens

in Kaboel (CGVS, p.13).

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die beschikt over een universitair diploma, die Pashtu, Dari

en wat Engels spreekt en die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te reizen

en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit

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

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

situatie in uw regio van herkomst, u in de steden Herat en 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.”
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3.3.2.3. Verzoeker gaat hiermee niet akkoord. Hij stelt dat hij nooit heeft toegegeven dat Herat veilig is.

Hij heeft er tijdens het gehoor op gewezen dat zelfs in Herat en Kabul Daesh de Taliban duizenden

mensen hebben. Het CGVS heeft onvoldoende rekening gehouden met de anti-government elements

(AGE’s) die verzoeker mogelijk vervolgen. Het UNHCR stelt in zijn rapport van 19 april 2016 duidelijk dat

dit in rekening moet worden gebracht bij de beoordeling van het redelijk vluchtalternatief. Het UNHCR

stelt daarin ook dat het conflict in Afghanistan op vandaag alle delen van het land beïnvloedt en

verzoeker wijst erop dat het CGVS dit niet ontkent. Verzoeker vervolgt dat het CGVS niet in overweging

neemt dat verzoeker deel uitmaakt van verschillende risicogroepen: als leerkracht, student en

ambtenaar en als lid van de etnische minderheid van de Hazara’s. Ingevolge verzoekers risicoprofiel zijn

Herat en Kabul niet te kwalificeren als een redelijk vluchtalternatief gezien er te weinig mogelijkheden

bestaan voor verzoeker om te voorzien in zijn levensonderhoud, gezondheid, veiligheid etc. Er wordt

niet in overweging genomen dat verzoeker als Hazara nood heeft aan familie of een etnische

gemeenschap. Hazara’s worden in Afghanistan gediscrimineerd. Het CGVS maakt een fout waar het

stelt dat verzoeker broers heeft in Kabul, verzoeker heeft immers tijdens het verhoorverslag verklaard

dat deze broers vermist zijn. Tevens wordt er volgens verzoeker aan voorbij gegaan dat deze steden op

veilige wijze bereikbaar moeten zijn. Verzoeker heeft aangegeven dat er geen luchthaven is in de

dorpen Taqchin of Qarabagh en dat de weg vandaar naar Herat of Kabul uiterst onveilig is, die gaat via

Zabul waar reeds Hazara’s gedood en gemarteld werden. Volledigheidshalve wijst verzoeker er op dat

de taliban nog aanwezig is in Kabul.

3.3.2.4. Er moet worden vastgesteld dat het CGVS grondig ingaat op de situatie in Herat en Kabul en

daarvoor niet enkel steunt op verklaringen van verzoeker maar vooral op het “EASO Country of Origin

Information Report: Afghanistan – Security Situation” van januari 2016, dat zich in het administratief

dossier bevindt. De conclusie is dat er zowel in Herat als in Kabul voor burgers actueel geen 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 en dat verzoeker geen informatie

aanbrengt waaruit het tegendeel zou blijken.

Door “UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers

from Afghanistan” van 19 april 2016 voor te leggen, wijzigt verzoeker niets aan deze vaststellingen. Dit

rapport vermeldt dat op 7 maart 2016 werd vastgesteld dat het conflict meer en meer alle delen van het

land treft, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat in Herat-stad, dat onder de controle van de

Afghaanse overheid staat, het geweldsniveau en de impact van het conflict er verschillend zijn van de

rest van de provincie Herat. Herat-stad wordt nog steeds tot de "eerder veilige steden" van Afghanistan

gerekend, en is, net als de andere steden in Afghanistan, stevig in handen van de overheid. Het geweld

neemt er de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de

opstandelingen. Daarnaast vinden er in de stad aanslagen plaats die zogenaamde ‘hoge profielen’,

zoals overheidsgebouwen en personen verbonden aan de Afghaanse overheid, als doelwit hebben.

Voorts werd er melding gemaakt van gewelddadige acties op de weg van en naar Herat-stad en waarbij

Afghaanse politieagenten en Afghaanse militairen geviseerd werden. Hierbij viel een gering aantal

burgerslachtoffers te betreuren. Daarnaast kent Herat een toenemend probleem van criminaliteit. Vooral

het kidnappen van welgestelden, een fenomeen dat over heel Afghanistan in opmars is, nam toe.

Niettegenstaande er sprake is van een toename in het aantal veiligheidsincidenten in de stad,

dwong het geweld geen significante groepen op de vlucht. Integendeel, de stad bleek een

toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten (“EASO

Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation” van januari 2016.)

Het vermelden van dit rapport van 19 april 2016 doet evenmin afbreuk aan het feit dat in Kabul 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, buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en
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European Police Training Mission (EUPOL). Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder

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

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

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

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

2015. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten

waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor

het overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten

en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere

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

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

woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld

in andere districten en provincies ontvluchten (“EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan

– Security Situation” van januari 2016). 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.

Waar verzoeker benadrukt dat hij een leraar is die vervolgd wordt door anti-government elements

(AGE’s) wordt opgemerkt dat uit hetgeen hierboven gesteld werd, blijkt dat verzoeker niet aannemelijk

gemaakt heeft dat hij leraar was in zijn geboortedorp en daar last had met de taliban. Bijgevolg kan ook

niet worden aangenomen dat verzoeker, specifiek omwille van zijn leraar zijn, wordt vervolgd of dat hij

het voorwerp zou uitmaken van een “high profile attack” in Kabul. Met deze aanslagen wordt bedoeld

internationale aanwezigheid, Afghaanse autoriteiten zoals de Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en

European Police Training Mission (EUPOL), overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse

veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire,

supranationale of andere internationale aanwezigheid.

Er wordt niet ontkend dat de taliban nog steeds aanwezig is in Kabul, met het voorleggen van

documenten in dit verband doet verzoeker geen afbreuk aan de vaststelling dat in Kabul vooral “high

profile attacks” voorkomen waardoor verzoeker zelf niet geviseerd wordt.

Het artikel van de website van Radio Free Europe/Radio Liberty van 8 juni 2016 “Taliban kills 12

captives killed in eastern Afghanistan” vermeldt het doden van 12 veiligheidsmensen (politieagenten,

soldaten, ambtenaren van het ‘National Directorate of Security’) door de Taliban, deze personen waren

eerder gevangen genomen in de provincie Ghazni. Er dient op gewezen te worden dat dit geen gewone

burgers zijn maar “high profile” doelwitten en dat deze personen werden ontvoerd in de provincie

Ghazni, niet in Kabul of in Herat. Dit artikel vermeldt ook een ontvoering door de Taliban in Kunduz van

buspassagiers. Ook hier kan vermeld worden dat dit plaatsvond in de provincie Kunduz, dat dit niet

Kabul of Herat betreft en dat verzoeker geen link met hem persoonlijk aannemelijk maakt.

Het artikel van de website van Human Rights Watch “Investigate army killings of hospital patients” van

19 februari 2016, betreft een artikel over het doden van ziekenhuispatiënten die verdacht werden lid te

zijn van IS, door het Afghaans leger, in de Wardak-provincie. In dit verband wordt opgemerkt dat

verzoeker geen enkel verband met zichzelf aannemelijk maakt, hij is geen lid van het Afghaanse leger

noch wordt hij ervan verdacht lid te zijn van IS en hij heeft geen banden met een ziekenhuis.

Het artikel van de website reliefweb.int afkomstig van Agence France-Press van 5 juni 2016 “Seven

killed as taliban gunmen raid Afghan courthouse” bevestigt de informatie van het Commissariaat-

generaal, dat overheidsgebouwen zoals gerechtsgebouwen doelwitten zijn van aanslagen. Verzoeker,

die niet werkt in het gerechtelijk apparaat, toont hiermee geen band met zichzelf aan of dat gewone

burgers bij zulke aanslagen geviseerd worden.

3.3.2.5. Vervolgens betwist verzoeker het intern vestigingsalternatief.

Waar verzoeker aanvoert dat het niet opgaat een intern vestigingsalternatief te vermelden omdat hij

vervolgd wordt door anti-government elements (AGE’s) die hem, als leraar, zullen blijven volgen, ook

buiten de gebieden die onder hun controle zijn, wordt opgemerkt dat uit hetgeen hierboven gesteld

werd, blijkt dat verzoeker niet aannemelijk gemaakt heeft dat hij leraar was in zijn geboortedorp en daar

last had met de taliban. Bijgevolg kan ook niet worden aangenomen dat verzoeker, omwille van zijn

leraar zijn, wordt vervolgd door de taliban of dat deze hem overal zouden blijven volgen.
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Waar verzoeker aanvoert dat er weinig mogelijkheden bestaan voor hem om te voorzien in zijn

levensonderhoud, gezondheid, veiligheid etc…, wordt opgemerkt dat verzoeker gedurende zijn studies

in Herat heeft verbleven en dat hij verklaard heeft daar geen problemen te hebben gehad met de taliban

of daesh (gehoor CGVS, p. 9). Verzoeker kent dus de weg in Herat inzake huisvesting,

gezondheidszorg etc… Bovendien heeft hij een universitair diploma waardoor kan verondersteld worden

dat hij een job zal vinden en in zijn levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Inzake Kabul wordt herhaald dat verzoeker dit opgegeven heeft als woonplaats in zijn facebook-account

en dat uit de stukken die hij heeft voorgelegd, blijkt dat hij er gesolliciteerd heeft. Bijgevolg kan ook hier

worden aangenomen dat verzoeker de weg kent of alleszins kan vinden inzake huisvesting,

gezondheidszorg, levensonderhoud etc… De vermelding zonder uitleg door verzoeker van het feit dat

zijn twee broers in Kabul vermist en vervolgens vermoord zouden zijn, doet hieraan geen afbreuk.

Verzoeker voert aan dat hij als Hazara nood heeft aan familie of aan een etnische gemeenschap.

Hierboven werd er reeds op gewezen dat er uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

geen sprake is van systematische vervolging van Hazara’s, wat tevens geïllustreerd wordt door de

deelname van Hazara’s aan de regering en aan het publieke leven. Tevens wordt opgemerkt dat uit de

UNHCR Eligibility Guidelines van 6 augustus 2013 blijkt dat alleenstaande mannen en getrouwde

koppels in bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap

kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en

waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

De Eligibility guidelines van 19 april 2016 bevatten geen andere visie hierover (p. 86). Tevens wordt

erop gewezen dat verzoeker er tijdens zijn recente studentenperiode in Herat wel in geslaagd is om

daar te verblijven, los van de vraag of daar familie of een etnische gemeenschap aanwezig was.

Ten slotte voert verzoeker aan dat Herat en Kabul niet of moeilijk bereikbaar zijn vanuit Taqchin, zijn

geboortedorp, of vanuit Qarabagh. De weg van Taqchin naar Herat gaat via Zabul waar Hazara’s

gedood en gemarteld werden. Verzoeker voegt in dit verband bij het verzoekschrift een artikel “Human

Rights and democracy report 2015 – Chapter IV: Human Rights Priority Countries – Afghanistan” van

het UK Foreign & Commonwealth Office van 21 april 2016, waarin dit incident in Zabul wordt vermeld.

Er wordt opgemerkt dat verzoekers opmerkingen over de weg naar Herat en Kabul en het ontbreken

van een luchthaven in zijn geboortedorp, geen afbreuk doen aan het feit dat verzoeker in Herat of Kabul

over een intern vestigingsalternatief beschikt. Van verzoeker, die zich momenteel in België bevindt en bij

een eventuele terugkeer naar Afghanistan daar in een luchthaven zal toekomen, mogelijk in Kabul,

wordt niet verwacht dat hij zich eerst naar zijn geboortedorp begeeft en vervolgens weer terugkeert naar

de steden waar hij een intern vestigingsalternatief heeft.

Verzoeker weerlegt bijgevolg niet dat hij beschikt over een intern vestigingsalternatief in een regio waar

geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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 de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en

zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er

zich vestigt.

Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

De Raad sluit zich aan bij de hierboven weergegeven motieven inzake de subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

aantoont.
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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 vijf oktober tweeduizend zestien door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


