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nr. 197 248 van 22 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK

Sint-Bernardusstraat 96-98

1060 BRUSSEL

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 14 april 2017 heeft

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

15 maart 2017.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 november 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE BLOCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché X, 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 25 oktober 2015 België is binnengekomen, diende op

27 oktober 2015 een asielaanvraag in. Uit een eurodac-hit blijkt dat verzoekers vingerafdrukken werden

genomen op 8 oktober 2015 in Griekenland.

1.2. Op 15 maart 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 15 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 27/10/2015



RvV X - Pagina 2

Overdracht CGVS: 11/01/2016

U werd op 14 februari 2017 van 09u08 tot 13u25 door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gehoord, bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is.

Uw advocaat Meester Pieter-Jan De Block was gedurende het ganse gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U, S.M., bent een Afghaan van Pashtoun origine behorend tot de Sahak stam. U bent geboren in het

dorp Tizin Hassan Kala in het district Surobi van de provincie Kabul waar u onafgebroken tot uw vertrek

uit Afghanistan woonde. U bent een soennitische moslim. U studeerde zes jaar in Afghanistan. Nadien

werkte u als landbouwer en ok als arbeider in de bouwprojecten in uw regio. U bent getrouwd en u hebt

één kind.

Uw vader deed dezelfde job als u. Daarnaast kocht hij soms oude wapens en munitie uit de periode van

de mujaheddin op om die later aan zijn zakenpartner H.S.G. te overhandigen, die ze later aan de

taliban doorverkocht. H.S.G. verdween na het verdrijven van de taliban voor drie à vier jaar. Intussen

werd A.K. de zakenpartner van uw vader. Hij verkocht de wapens aan de Franse en de Italiaanse

troepen . Na drie à vier jaar kwam H.S.G. terug. Hij werd de talibanleider van uw regio. Hij begon uw

vader lastig te vallen. Hij vroeg naar de wapens van uw vader en sloeg hem. Een week later, in de

zomer van 1392 (2013) werd uw vader vermoord toen hij zijn neven ging bezoeken die in een ander

dorp woonden. Jullie vermoedden dat H.S.G., of de neef van uw vader die met H.S.G. samenwerkte

M.O., achter de moord stak. Uw problemen begonnen drie jaar na de moord op uw vader. De taliban

wilden u rekruteren voor hun jihad. Ze stuurden ook twee dreigbrieven waarin ze de wapens eisten. Na

de tweede dreigbrief verliet u het land . Bij terugkeer vreest u de taliban, meer specifiek H.S.G.

Op 16 juli 2015 vertrok u uit Afghanistan. U kwam op 25 oktober 2015 in België aan waar u op 27

oktober 2015 asiel aanvroeg. Op 8 oktober 2015 werden uw vingerafdrukken genomen in Griekenland.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara en de vertaling ervan neer, samen met een

klachtbrief en de enveloppe waarin deze documenten opgestuurd werden.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

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

Er kan geen geloof worden gehecht aan de bedreigingen die u beweerde te krijgen van H.S.G. omwille

van de wapenhandel van uw vader met Franse en Italiaanse troepen. Er kan evenmin geloof worden

gehecht aan uw vrees voor gedwongen rekrutering door de taliban.

Uw vader werd volgens uw vermoedens vermoord door H.S.G., met wie uw vader voordien een

wapenhandel dreef. Uw vader verzamelde oude mujaheddinwapens die H.S.G. vervolgens doorverkocht

aan de taliban. Met de komst van het nieuwe regime en de verdwijning van H.S.G. zou uw vader handel

hebben gedreven met een andere handelaar. Ook de neven van uw vader zouden H.S.G. geholpen

hebben om hem te doden. Zowel u als uw familieleden wisten dit meteen na zijn dood (CGVS

gehoorverslag p. 6). Het is echter opmerkelijk dat deze persoon aanwezig was op de begrafenis van uw

vader (CGVS p. 9) en dat u noch uw familieleden geen enkele blijk gaven van het gegeven dat jullie op

de hoogte waren van zijn rol in de moord op uw vader. Bovendien hebt u de moord op uw vader niet

aangegeven bij de autoriteiten. Gevraagd waarom niet verklaarde u dat u dat niet deed omdat de

autoriteiten in uw regio geen macht hebben (CGVS p. 7-8). Het is dan ook vreemd dat u zelf drie jaar

later naar het districtscentrum ging om een klacht in te dienen met betrekking tot uw eigen problemen

de dag voor uw vertrek uit Afghanistan. Het is eveneens zeer opmerkelijk dat u drie jaar later pas aan de

autoriteiten vermeldde dat uw vader drie jaar eerder vermoord werd door de taliban. Indien u geen

geloof had in de macht van de autoriteiten in uw regio op het moment van de moord, zou u het ook niet

gedaan hebben met betrekking tot uw eigen problemen, die bovendien ook minder zwaar van aard

waren dan de bedreigingen die uw vader kreeg. Zo werd uw vader geslagen en dan op brutale wijze

gedood terwijl uzelf enkel aangesproken werd en dreigbrieven ontving van de taliban.

Het is dan ook vreemd dat u geen beroep deed op de autoriteiten voor de moord op uw vader maar wel

voor de verbale uitnodigingen van de taliban om u lid te maken van hun strijd, en dit ook net de dag voor
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uw vertrek uit uw land. Een ander element dat doet twijfelen aan de moord op uw vader is uw

verklaring dat bij u thuis momenteel enkel uw moeder, uw vrouw, uw kind van drie jaar en uw twee

ongehuwde zussen van volwassen leeftijd wonen (CGVS p. 5). Er dient te worden opgemerkt dat het

zeer ongebruikelijk is in Afghanistan dat in een huis enkel vrouwen wonen zonder een man (zie

administratief dossier). U beweerde dat uw familieleden wel geholpen worden door uw oom. Uw oom

woont echter in een ander huis in hetzelfde dorp (CGVS p. 5). Er bestaat dan ook het vermoeden dat uw

vader wellicht nog steeds leeft. Gelet op het bovenstaande kan er dus geen geloof worden gehecht aan

het feit dat uw vader gedood is door een taliban-lid. Bovendien kan worden vastgesteld dat u ondanks

dat uw vader vermoord zou zijn door iemand van de taliban, gewoon in hetzelfde dorp bleef wonen en

werken, wat er dus op wijst dat u wat hem betreft geen persoonlijke vrees voor vervolging koesterde.

Uw persoonlijke problemen begonnen ongeveer drie jaar na de dood van uw vader. U werd naar eigen

zeggen lastiggevallen door H.S.G., de talibancommandant in uw regio, die naar de wapens vroeg en

tegelijk door de taliban in het algemeen die uw rekrutering wilden.

U hebt uw problemen met H.S.G. niet aannemelijk gemaakt. Vooreerst is het niet plausibel dat hij u

pas drie jaar nadat hij uw vader vermoord heeft begon lastig te vallen. Indien deze wapens voor hem zo

belangrijk waren dat hij daarvoor zelfs uw vader vermoordde, zou hij u ook meteen na uw vaders dood

gevraagd hebben naar deze wapens. Geconfronteerd hiermee verklaarde u dat hij zich niet bekend wou

maken na de dood van uw vader (CGVS p. 19). Er was voor hem echter geen reden om hiermee te

wachten. U woonde immers nog steeds in hetzelfde huis. Hij wist dus waar hij u kon vinden. U hebt uw

vaders moord en jullie vermoedens niet kenbaar gemaakt bij de autoriteiten. Hij kwam zelfs naar de

begrafenis van uw vader. Er waren dus geen indicaties om te denken dat u hem zou aangeven bij de

autoriteiten, een reden waarom hij zich mogelijk niet eerder aan u wou kenbaar maken. Indien hij deze

wapens zo erg wou, hoefde hij dus niet te wachten gedurende drie jaar vooraleer u ernaar te vragen.

Om deze wapens op te eisen hebben de taliban u ook twee dreigbrieven gestuurd. Met betrekking tot

deze twee dreigbrieven zijn er echter enkele eigenaardigheden vastgesteld. Ten eerste, is de manier

waarop H.S.G. naar deze wapens vroeg zeer eigenaardig. U kreeg namelijk twee dreigbrieven van de

taliban waarin er gevraagd werd naar de locatie van deze wapens. Maar de naam van H.S.G. zou er

niet opgeschreven zijn. Tegelijkertijd zag u H.S.G. regelmatig in het dorp en hij zei u dat de taliban naar

deze wapens vroegen (CGVS p. 17). Hij zou gedaan hebben alsof hij niet degene was die naar de

wapens vroeg. Als hij de grote taliban-leider was in uw regio zoals u het zelf beschreef zou hij u ook

rechtstreeks hebben kunnen en durven vragen naar deze wapens in plaats van twee dreigbrieven te

(laten) sturen.

Ten tweede hebt u deze dreigbrieven ook niet ingediend in uw dossier en uw verklaring voor het

ontbreken ervan overtuigt niet. Uw moeder zou de eerste dreigbrief in het vuur hebben gegooid,

hetgeen zeer vreemd is (CGVS p. 17). Normaliter kan men verwachten dat ze deze aan u zou hebben

getoond zodat u zou weten wat het gevaar was en zich eventueel kon beschermen. Gevraagd naar de

tweede dreigbrief wist u zelfs niet waar die zou liggen. U vermoedde dat deze misschien bij uw oom was

(CGVS p. 17-18). Uw andere documenten werden door de neef van deze oom opgestuurd (CGVS p.

15). Indien de dreigbrief zou bestaan en bij uw oom lag zou hij deze ook opgestuurd hebben samen met

uw andere documenten. Het is een indicatie dat u dergelijke dreigbrieven niet hebt ontvangen. Mocht u

de dreigbrieven wel ontvangen zou hebben, lijkt het er dan ook op dat u geen moeite deed om ze te

laten opsturen als mogelijk bewijs van uw asielaanvraag. Ten derde is het ook opmerkelijk dat deze

brieven telkens afgegeven werden wanneer u niet aanwezig was, en ze ook niet bij u thuis maar bij uw

oom werden afgegeven (CGVS p. 17). De taliban wisten immers waar u woonde. Ze hadden die dus

ook in uw huis kunnen droppen zodat u ze zelf kon lezen, u bent immers geletterd.

Ten laatste, is het ook eigenaardig dat u, nadat u op de hoogte werd gesteld van de eerste dreigbrief,

nog gewoon verder werkte (CGVS p. 17). Tussen deze twee dreigbrieven verstreken twintig à

vijfentwintig dagen waarin niets speciaals gebeurde, aldus uw verklaringen. In die periode kwamen de

taliban-leden zelfs bij u thuis om te eten en te drinken (CGVS p. 17). Na het ontvangen van de tweede

dreigbrief, die opnieuw toevallig aan uw oom werd afgegeven en niet bij u thuis, ging u samen met uw

oom naar het districtshuis om een klacht in te dienen, hetgeen ook een risicovolle onderneming was.

Deze klachtbrief hebt u wel voorgelegd in uw asielaanvraag. Daarin wordt vreemd genoeg echter geen

melding gemaakt van de bedreigingen die u kreeg van H.S.G. noch van de problemen van uw vader of

waarom hij vermoord werd.
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Er staat enkel op dat de taliban u vroegen om deel te nemen aan jihad en dat ze uw vader drie jaar

geleden vermoord hebben (zie administratief dossier). Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er

geen enkel geloof worden gehecht aan uw problemen met H.S.G. .

Verder hebt u ook niet aannemelijk gemaakt dat u gedwongen werd door de taliban om lid te worden

van hun beweging. Zoals u zelf verklaarde praatten de taliban-leden met u om u te overtuigen. Ze

zeiden dat u de juiste leeftijd had om mee te doen aan jihad. Ze gaven het voorbeeld van Europese

meisjes die in de bergen vochten voor jihad. Zo wilden ze bij u schaamtegevoelens wekken (CGVS p.

16). Gedwongen rekrutering door de taliban is zeer uitzonderlijk, aldus de informatie waarover het

CGVS beschikt (zie kopie in administratief dossier). Volgens deze informatie hoeven de taliban

tegenwoordig geen beroep te doen op dwang omdat ze voldoende vrijwilligers hebben. Bovendien zou

gedwongen rekrutering de lokale gemeenschap nog verder van de taliban vervreemden. Verder is het

helemaal niet geloofwaardig dat de taliban u beschuldigden van het inhouden van de wapens van uw

vader en tegelijk u onder druk zetten om mee te doen aan hun strijd. Gedwongen rekrutering is dus al

eerder uitzonderlijk; dat ze dit dan gaan doen met iemand wiens vader door de taliban zelf is vermoord

en met iemand die beschuldigd en bedreigd werd door henzelf maakt uw relaas nog minder

geloofwaardig. Uzelf verklaarde ook dat de meeste mannen in uw regio vrijwillig de taliban vervoegden

(CGVS p. 18). Gevraagd waarom u toch wel gedwongen zou worden als uitzondering, sprak u zich

enkel maar tegen. U verklaarde dat de taliban vooral de families vroegen die twee à drie zonen hadden.

Ze vroegen dan de oudste zoon als strijder (CGVS p. 18). Uw verklaring ondersteunt uw relaas niet

omdat u zelf ook de enige zoon bent en ook de enige man thuis, hetgeen ook belangrijk is in

Afghanistan. De taliban, die voldoende strijders hebben zouden u dan ook niet vragen omdat ze u niet

zouden kunnen vertrouwen omwille van de wapenhandel van uw vader en de vijandigheid tussen u

en H.S.G., de talibanleider van uw regio. Ze zouden u dan ook niet vragen omdat ze ook weten dat u de

enige man thuis was. Het is tevens vreemd dat H.S.G. als talibanleider niet degene is die uw rekrutering

vroeg. U maakt uw vrees voor gedwongen rekrutering door de taliban dan ook niet aannemelijk.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara, de klachtbrief en de enveloppe neer waarin deze

documenten opgestuurd werden (zie administratief dossier). Vooreerst dient te worden toegevoegd dat

de bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten te verkrijgen, zowel in als buiten Afghanistan. Veel valse

documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door gedegen experts. Van deze informatie

werd een kopie toegevoegd aan het administratieve dossier. Uw taskara en de enveloppe voegen niets

toe aan uw asielrelaas. Uw taskara kan hoogstens uw herkomst uit Surobi bevestigen, hetgeen hier niet

betwist wordt. Met betrekking tot de klachtbrief werd in het bovenstaande vermeld dat daarin geen

enkele verwijzing werd gemaakt naar uw problemen met H.S.G.. Het feit dat u niet na de moord op uw

vader maar pas drie jaar later een klachtbrief indiende waarin u de moord op uw vader aangaf werd ook

opmerkelijk gevonden. Verder dient te worden opgemerkt dat u al van plan was om het land te verlaten

toen u de klacht indiende in het districtshuis. Ondanks het feit dat u beweerde bescherming te zoeken

en niet van plan was om het land te verlaten, had u al afscheid genomen van uw familie (CGVS p. 19).

U begon aan uw reis de volgende dag al, hetgeen niet in één dag gerealiseerd kan worden (CGVS

p. 16). Uw oom betaalde 9000 euro voor uw reis (CGVS p. 19). Om aan dat geld te komen en om de

nodige contacten te leggen voor een smokkelaar heeft men wellicht meer tijd nodig. U had uw reis

wellicht al eerder voorbereid.

Nog een andere indicatie hiervoor is uw zogenaamde verloren paspoort. Een jaar voor uw vertrek uit

Afghanistan vroeg u een paspoort aan. Hiervoor had u eerst uw taskara nodig. Deze taskara legde u

ook neer in uw dossier. De afgiftedatum van uw taskara is 23.02.1393 (omgezet naar de westerse

kalender 13 mei 2014), dus ongeveer een jaar voor uw vertrek uit uw land. Om dit paspoort te verkrijgen

hebt u duidelijk veel moeite gedaan (zie verder), u verklaarde het echter nooit te hebben gebruikt. Er

was ook geen visum in. Gevraagd waarom u dan toch een paspoort aanvroeg, verklaarde u dat op u

ingepraat was door de dorpsgenoten (CGVS p. 16). Uw uitleg is echter niet overtuigend. U hebt immers

7000 Afghani betaald voor de kosten van een paspoort. U moest hiervoor eerst naar het districtscentrum

gaan voor uw taskara, een reis die volgens u 1u20min duurde met de auto. Dan ging u verder naar

Kabul. U bleef daar een nacht logeren. Dan ging u terug naar uw dorp. Na twee dagen moest u uw

paspoort gaan halen van Kabul waarvoor u eerst een motorfiets moest huren tot Budgak. Vandaar nam

u een taxi naar Kabul. Het is opmerkelijk dat u zoveel geld en tijd uitgaf aan een paspoort dat u nooit

nodig had. Nog opmerkelijker is dat dit paspoort verloren is geraakt in de gastenkamer. Uw moeder zou

dit paspoort getoond hebben aan de gasten. Daar zou het verdwenen zijn (CGVS p. 15). Opnieuw is dit

niet overtuigend.
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Het lijkt er dan ook op dat u uw reis naar Europa al van een jaar geleden hebt voorbereid en dat u uw

paspoort niet wilde indienen in uw asieldossier, hetgeen het belangrijkste en het enige internationaal

geldende identiteitsbewijs is en tevens een bewijs is van uw reisweg. Opnieuw doet dit vermoeden dat u

om andere redenen dan wegens een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

Afghanistan bent ontvlucht.

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

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

algemene situatie in zijn regio van herkomst. 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.

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

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

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

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

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

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

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

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

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

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

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

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie

in Afghanistan.

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

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

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 zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

bent.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

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

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

dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden,

zuidoosten en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de

bijgevoegde informatie blijkt voorts dat er uit de provincie Kabul nauwelijks berichtgeving komt over

veiligheidsincidenten.
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Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt concentreert zich weliswaar voornamelijk in het district

Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie, maar het gros van geweld dat er

plaatsvindt is doelgericht van aard. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende

confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en opstandelingen. Deze confrontaties zijn

voornamelijk geconcentreerd in de Uzbin vallei.

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 provincie 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 uit de provincie 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.

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 vier middelen aan, waarbij hij ingaat op de waarachtigheid van de afgelegde

verklaringen, de weigering van de vluchtelingenstatus, de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en het ontbreken van een eventueel intern vestigingsalternatief.

In het eerste middel gaat hij algemeen in op de toepassing van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet,

de beoordeling van de geloofwaardigheid van de relevante elementen van een asielaanvraag en de

samenwerkingsplicht van de commissaris-generaal. Verzoeker geeft aan dat hij niet meer kan doen dan

de documenten overleggen die hij in zijn bezit heeft en hekelt de motivering in de bestreden beslissing

dat Afghaanse documenten geen bewijswaarde hebben, gezien verzoeker aldus op geen enkele wijze

ontegensprekelijk zijn asielrelaas kan staven. Verzoeker benadrukt dat hij zo adequaat mogelijk zijn

medewerking heeft verleend en blijft bij zijn oorspronkelijke verklaringen.

Het tweede middel gaat algemeen in op daden van vervolging, zoals bepaald in artikel 48/3, § 2, van de

Vreemdelingenwet. Hij betoogt dat hij een reëel risico loopt om door de taliban – een gezaghebbende

islamitische beweging – te worden vervolgd omwille van zijn politieke overtuiging of die van zijn vader.

In het derde middel bespreekt verzoeker de algemene toepassing van de artikelen 48/4 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Hij heeft op zijn minst trauma’s opgelopen naar aanleiding van de gebeurtenissen in

zijn land van herkomst. Verzoeker merkt ook op dat de commissaris-generaal in het kader van de

subsidiaire beschermingsstatus de veiligheidssituatie in Surobi, verzoekers regio van herkomst, diende

te beoordelen in plaats van deze in Kabul. De commissaris-generaal geeft zelf aan dat in Surobi een

meer dan precaire veiligheidssituatie plaatsvindt. Het feit dat er recentelijk ‘nauwelijks’ berichtgevingen

zijn over eventuele nieuwe zware veiligheidsincidenten in Kabul betekent niet noodzakelijk dat het voor

verzoeker veilig zou zijn bij een eventuele terugkeer. Verzoeker meent dat, gelet op zijn situatie, het

risico om algemene veronderstellingen te maken te groot is.

Verzoeker stelt tot slot vast dat de commissaris-generaal heeft nagelaten een intern vestigingsalternatief

voor te stellen in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat de commissaris-generaal

een beter veiliger intern vestigingsalternatief had moeten zoeken, gezien de bestreden beslissing

motiveert dat Kabul niet ‘geheel veilig’ is. De commissaris-generaal weet bovendien niet in welke

omstandigheden verzoeker zou terechtkomen bij een eventuele hervestiging in Afghanistan. Hij wijst

verder op het risico dat hij in Afghanistan zal worden blootgesteld aan torenhoge kosten en lasten,

dewelke hij gelet op zijn beperkte middelen nooit zou kunnen dragen. Verzoeker heeft geen hogere

opleiding genoten en beschikt niet over de nodige contacten om in Kabul een zelfstandig leven te

kunnen leiden, terwijl ondersteuning door hulporganisaties of gastgemeenschappen geen toereikende

oplossing biedt. Verzoeker hekelt de voorzieningen in Kabul en de tewerkstelling in Kabul en vreest een

schending van artikel 3 van het EVRM in geval van terugkeer. Hij wijst er tevens op dat de Afghaanse

minister voor vluchtelingen en repatriëring heeft gesteld dat een gedwongen terugkeer mogelijk niet kan

gezien Afghanistan grotendeels onveilig is.
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2.1.2. In een aanvullende nota van 30 oktober 2017 voegt de commissaris-generaal de COI Focus

“Afghanistan: Security situation in Kabul province” van Cedoca van 25 april 2017 toe.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht 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. De Raad

dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale of nationale bepalingen in het verzoekschrift laat

de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf, die

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Hij dient door een coherent relaas

en kennis van voor het relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In

het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan

niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker maakt geenszins zijn nood aan internationale bescherming aannemelijk, gelet op het feit

dat hij de motieven van de bestreden beslissing ongemoeid laat. Hij beperkt zijn verweer louter tot het

volharden in de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas en de bewijswaarde van zijn documenten en het

poneren van een vrees voor vervolging door de taliban omwille van zijn vader, doch brengt geen

valabele argumenten bij die de bevindingen van de commissaris-generaal hieromtrent kunnen

weerleggen of ontkrachten. Dergelijk verweer laat enkel toe om vast te stellen dat verzoekers beroep

tegen de weigeringsbeslissing inzake zijn asielaanvraag niet steunt op ernstige motieven. De Raad stelt

vast dat de motivering waarop de commissaris-generaal zich baseert duidelijk blijkt uit de stukken in het

administratief dossier en dat deze motivering duidelijk is. Gezien deze motivering niet dienstig wordt

weerlegd, blijft zij onverminderd gehandhaafd:

“Uw vader werd volgens uw vermoedens vermoord door H.S.G., met wie uw vader voordien een

wapenhandel dreef. Uw vader verzamelde oude mujaheddinwapens die H.S.G. vervolgens doorverkocht

aan de taliban. Met de komst van het nieuwe regime en de verdwijning van H.S.G. zou uw vader handel

hebben gedreven met een andere handelaar. Ook de neven van uw vader zouden H.S.G. geholpen

hebben om hem te doden. Zowel u als uw familieleden wisten dit meteen na zijn dood (CGVS

gehoorverslag p. 6). Het is echter opmerkelijk dat deze persoon aanwezig was op de begrafenis van uw

vader (CGVS p. 9) en dat u noch uw familieleden geen enkele blijk gaven van het gegeven dat jullie op

de hoogte waren van zijn rol in de moord op uw vader. Bovendien hebt u de moord op uw vader niet

aangegeven bij de autoriteiten. Gevraagd waarom niet verklaarde u dat u dat niet deed omdat de

autoriteiten in uw regio geen macht hebben (CGVS p. 7-8). Het is dan ook vreemd dat u zelf drie jaar

later naar het districtscentrum ging om een klacht in te dienen met betrekking tot uw eigen problemen

de dag voor uw vertrek uit Afghanistan. Het is eveneens zeer opmerkelijk dat u drie jaar later pas aan de

autoriteiten vermeldde dat uw vader drie jaar eerder vermoord werd door de taliban. Indien u geen

geloof had in de macht van de autoriteiten in uw regio op het moment van de moord, zou u het ook niet

gedaan hebben met betrekking tot uw eigen problemen, die bovendien ook minder zwaar van aard

waren dan de bedreigingen die uw vader kreeg. Zo werd uw vader geslagen en dan op brutale wijze

gedood terwijl uzelf enkel aangesproken werd en dreigbrieven ontving van de taliban. Het is dan ook

vreemd dat u geen beroep deed op de autoriteiten voor de moord op uw vader maar wel voor de verbale

uitnodigingen van de taliban om u lid te maken van hun strijd, en dit ook net de dag voor uw vertrek uit

uw land. Een ander element dat doet twijfelen aan de moord op uw vader is uw verklaring dat bij u thuis

momenteel enkel uw moeder, uw vrouw, uw kind van drie jaar en uw twee ongehuwde zussen

van volwassen leeftijd wonen (CGVS p. 5). Er dient te worden opgemerkt dat het zeer ongebruikelijk is

in Afghanistan dat in een huis enkel vrouwen wonen zonder een man (zie administratief dossier). U

beweerde dat uw familieleden wel geholpen worden door uw oom. Uw oom woont echter in een ander

huis in hetzelfde dorp (CGVS p. 5).
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Er bestaat dan ook het vermoeden dat uw vader wellicht nog steeds leeft. Gelet op het bovenstaande

kan er dus geen geloof worden gehecht aan het feit dat uw vader gedood is door een taliban-lid.

Bovendien kan worden vastgesteld dat u ondanks dat uw vader vermoord zou zijn door iemand van de

taliban, gewoon in hetzelfde dorp bleef wonen en werken, wat er dus op wijst dat u wat hem betreft geen

persoonlijke vrees voor vervolging koesterde.

Uw persoonlijke problemen begonnen ongeveer drie jaar na de dood van uw vader. U werd naar eigen

zeggen lastiggevallen door H.S.G., de talibancommandant in uw regio, die naar de wapens vroeg en

tegelijk door de taliban in het algemeen die uw rekrutering wilden.

U hebt uw problemen met H.S.G. niet aannemelijk gemaakt. Vooreerst is het niet plausibel dat hij u

pas drie jaar nadat hij uw vader vermoord heeft begon lastig te vallen. Indien deze wapens voor hem zo

belangrijk waren dat hij daarvoor zelfs uw vader vermoordde, zou hij u ook meteen na uw vaders dood

gevraagd hebben naar deze wapens. Geconfronteerd hiermee verklaarde u dat hij zich niet bekend wou

maken na de dood van uw vader (CGVS p. 19). Er was voor hem echter geen reden om hiermee te

wachten. U woonde immers nog steeds in hetzelfde huis. Hij wist dus waar hij u kon vinden. U hebt uw

vaders moord en jullie vermoedens niet kenbaar gemaakt bij de autoriteiten. Hij kwam zelfs naar de

begrafenis van uw vader. Er waren dus geen indicaties om te denken dat u hem zou aangeven bij de

autoriteiten, een reden waarom hij zich mogelijk niet eerder aan u wou kenbaar maken. Indien hij deze

wapens zo erg wou, hoefde hij dus niet te wachten gedurende drie jaar vooraleer u ernaar te vragen.

Om deze wapens op te eisen hebben de taliban u ook twee dreigbrieven gestuurd. Met betrekking tot

deze twee dreigbrieven zijn er echter enkele eigenaardigheden vastgesteld. Ten eerste, is de manier

waarop H.S.G. naar deze wapens vroeg zeer eigenaardig. U kreeg namelijk twee dreigbrieven van de

taliban waarin er gevraagd werd naar de locatie van deze wapens. Maar de naam van H.S.G. zou er

niet opgeschreven zijn. Tegelijkertijd zag u H.S.G. regelmatig in het dorp en hij zei u dat de taliban naar

deze wapens vroegen (CGVS p. 17). Hij zou gedaan hebben alsof hij niet degene was die naar de

wapens vroeg. Als hij de grote taliban-leider was in uw regio zoals u het zelf beschreef zou hij u ook

rechtstreeks hebben kunnen en durven vragen naar deze wapens in plaats van twee dreigbrieven te

(laten) sturen.

Ten tweede hebt u deze dreigbrieven ook niet ingediend in uw dossier en uw verklaring voor het

ontbreken ervan overtuigt niet. Uw moeder zou de eerste dreigbrief in het vuur hebben gegooid,

hetgeen zeer vreemd is (CGVS p. 17). Normaliter kan men verwachten dat ze deze aan u zou hebben

getoond zodat u zou weten wat het gevaar was en zich eventueel kon beschermen. Gevraagd naar de

tweede dreigbrief wist u zelfs niet waar die zou liggen. U vermoedde dat deze misschien bij uw oom was

(CGVS p. 17-18). Uw andere documenten werden door de neef van deze oom opgestuurd (CGVS p.

15). Indien de dreigbrief zou bestaan en bij uw oom lag zou hij deze ook opgestuurd hebben samen met

uw andere documenten. Het is een indicatie dat u dergelijke dreigbrieven niet hebt ontvangen. Mocht u

de dreigbrieven wel ontvangen zou hebben, lijkt het er dan ook op dat u geen moeite deed om ze te

laten opsturen als mogelijk bewijs van uw asielaanvraag. Ten derde is het ook opmerkelijk dat deze

brieven telkens afgegeven werden wanneer u niet aanwezig was, en ze ook niet bij u thuis maar bij uw

oom werden afgegeven (CGVS p. 17). De taliban wisten immers waar u woonde. Ze hadden die dus

ook in uw huis kunnen droppen zodat u ze zelf kon lezen, u bent immers geletterd.

Ten laatste, is het ook eigenaardig dat u, nadat u op de hoogte werd gesteld van de eerste dreigbrief,

nog gewoon verder werkte (CGVS p. 17). Tussen deze twee dreigbrieven verstreken twintig à

vijfentwintig dagen waarin niets speciaals gebeurde, aldus uw verklaringen. In die periode kwamen de

taliban-leden zelfs bij u thuis om te eten en te drinken (CGVS p. 17). Na het ontvangen van de tweede

dreigbrief, die opnieuw toevallig aan uw oom werd afgegeven en niet bij u thuis, ging u samen met uw

oom naar het districtshuis om een klacht in te dienen, hetgeen ook een risicovolle onderneming was.

Deze klachtbrief hebt u wel voorgelegd in uw asielaanvraag. Daarin wordt vreemd genoeg echter geen

melding gemaakt van de bedreigingen die u kreeg van H.S.G. noch van de problemen van uw vader of

waarom hij vermoord werd. Er staat enkel op dat de taliban u vroegen om deel te nemen aan jihad en

dat ze uw vader drie jaar geleden vermoord hebben (zie administratief dossier). Gelet op bovenstaande

vaststellingen kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw problemen met H.S.G. .

Verder hebt u ook niet aannemelijk gemaakt dat u gedwongen werd door de taliban om lid te worden

van hun beweging. Zoals u zelf verklaarde praatten de taliban-leden met u om u te overtuigen. Ze

zeiden dat u de juiste leeftijd had om mee te doen aan jihad.
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Ze gaven het voorbeeld van Europese meisjes die in de bergen vochten voor jihad. Zo wilden ze bij u

schaamtegevoelens wekken (CGVS p. 16).

Gedwongen rekrutering door de taliban is zeer uitzonderlijk, aldus de informatie waarover het CGVS

beschikt (zie kopie in administratief dossier). Volgens deze informatie hoeven de taliban tegenwoordig

geen beroep te doen op dwang omdat ze voldoende vrijwilligers hebben. Bovendien zou gedwongen

rekrutering de lokale gemeenschap nog verder van de taliban vervreemden. Verder is het helemaal niet

geloofwaardig dat de taliban u beschuldigden van het inhouden van de wapens van uw vader en tegelijk

u onder druk zetten om mee te doen aan hun strijd. Gedwongen rekrutering is dus al

eerder uitzonderlijk; dat ze dit dan gaan doen met iemand wiens vader door de taliban zelf is vermoord

en met iemand die beschuldigd en bedreigd werd door henzelf maakt uw relaas nog minder

geloofwaardig. Uzelf verklaarde ook dat de meeste mannen in uw regio vrijwillig de taliban vervoegden

(CGVS p. 18). Gevraagd waarom u toch wel gedwongen zou worden als uitzondering, sprak u zich

enkel maar tegen. U verklaarde dat de taliban vooral de families vroegen die twee à drie zonen hadden.

Ze vroegen dan de oudste zoon als strijder (CGVS p. 18). Uw verklaring ondersteunt uw relaas niet

omdat u zelf ook de enige zoon bent en ook de enige man thuis, hetgeen ook belangrijk is in

Afghanistan. De taliban, die voldoende strijders hebben zouden u dan ook niet vragen omdat ze u niet

zouden kunnen vertrouwen omwille van de wapenhandel van uw vader en de vijandigheid tussen u

en H.S.G., de talibanleider van uw regio. Ze zouden u dan ook niet vragen omdat ze ook weten dat u de

enige man thuis was. Het is tevens vreemd dat H.S.G. als talibanleider niet degene is die uw rekrutering

vroeg. U maakt uw vrees voor gedwongen rekrutering door de taliban dan ook niet aannemelijk.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara, de klachtbrief en de enveloppe neer waarin deze

documenten opgestuurd werden (zie administratief dossier). Vooreerst dient te worden toegevoegd dat

de bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten te verkrijgen, zowel in als buiten Afghanistan. Veel valse

documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door gedegen experts. Van deze informatie

werd een kopie toegevoegd aan het administratieve dossier. Uw taskara en de enveloppe voegen niets

toe aan uw asielrelaas. Uw taskara kan hoogstens uw herkomst uit Surobi bevestigen, hetgeen hier niet

betwist wordt. Met betrekking tot de klachtbrief werd in het bovenstaande vermeld dat daarin geen

enkele verwijzing werd gemaakt naar uw problemen met H.S.G.. Het feit dat u niet na de moord op uw

vader maar pas drie jaar later een klachtbrief indiende waarin u de moord op uw vader aangaf werd ook

opmerkelijk gevonden. Verder dient te worden opgemerkt dat u al van plan was om het land te verlaten

toen u de klacht indiende in het districtshuis. Ondanks het feit dat u beweerde bescherming te zoeken

en niet van plan was om het land te verlaten, had u al afscheid genomen van uw familie (CGVS p. 19).

U begon aan uw reis de volgende dag al, hetgeen niet in één dag gerealiseerd kan worden (CGVS

p. 16). Uw oom betaalde 9000 euro voor uw reis (CGVS p. 19). Om aan dat geld te komen en om de

nodige contacten te leggen voor een smokkelaar heeft men wellicht meer tijd nodig. U had uw reis

wellicht al eerder voorbereid.

Nog een andere indicatie hiervoor is uw zogenaamde verloren paspoort. Een jaar voor uw vertrek uit

Afghanistan vroeg u een paspoort aan. Hiervoor had u eerst uw taskara nodig. Deze taskara legde u

ook neer in uw dossier. De afgiftedatum van uw taskara is 23.02.1393 (omgezet naar de westerse

kalender 13 mei 2014), dus ongeveer een jaar voor uw vertrek uit uw land. Om dit paspoort te verkrijgen

hebt u duidelijk veel moeite gedaan (zie verder), u verklaarde het echter nooit te hebben gebruikt. Er

was ook geen visum in. Gevraagd waarom u dan toch een paspoort aanvroeg, verklaarde u dat op u

ingepraat was door de dorpsgenoten (CGVS p. 16). Uw uitleg is echter niet overtuigend. U hebt immers

7000 Afghani betaald voor de kosten van een paspoort. U moest hiervoor eerst naar het districtscentrum

gaan voor uw taskara, een reis die volgens u 1u20min duurde met de auto. Dan ging u verder naar

Kabul. U bleef daar een nacht logeren. Dan ging u terug naar uw dorp. Na twee dagen moest u uw

paspoort gaan halen van Kabul waarvoor u eerst een motorfiets moest huren tot Budgak. Vandaar nam

u een taxi naar Kabul. Het is opmerkelijk dat u zoveel geld en tijd uitgaf aan een paspoort dat u nooit

nodig had. Nog opmerkelijker is dat dit paspoort verloren is geraakt in de gastenkamer. Uw moeder zou

dit paspoort getoond hebben aan de gasten. Daar zou het verdwenen zijn (CGVS p. 15). Opnieuw is dit

niet overtuigend. Het lijkt er dan ook op dat u uw reis naar Europa al van een jaar geleden hebt

voorbereid en dat u uw paspoort niet wilde indienen in uw asieldossier, hetgeen het belangrijkste en het

enige internationaal geldende identiteitsbewijs is en tevens een bewijs is van uw reisweg. Opnieuw doet

dit vermoeden dat u om andere redenen dan wegens een vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade Afghanistan bent ontvlucht.”

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid, van de Vreemdelingenwet.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, 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. Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, oordeelt de commissaris-generaal omtrent de

veiligheidssituatie in Kabul dat, er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate

van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

verzoeker louter door een aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing oordeelde terecht dat:

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

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

dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden,

zuidoosten en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de

bijgevoegde informatie blijkt voorts dat er uit de provincie Kabul nauwelijks berichtgeving komt over

veiligheidsincidenten. Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt concentreert zich weliswaar

voornamelijk in het district Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie, maar het

gros van geweld dat er plaatsvindt is doelgericht van aard. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm

aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en opstandelingen. Deze

confrontaties zijn voornamelijk geconcentreerd in de Uzbin vallei.”

De Raad merkt op dat de commissaris-generaal de COI Focus “Afghanistan: Security situation in Kabul”

van Cedoca van 25 april 2017 heeft toegevoegd, waarin dezelfde informatie als deze die werd

opgenomen in de bestreden beslissing, genoegzaam bevestigd wordt. Verzoekers betoog is niet van die

aard om afbreuk te doen aan het voorgaande. Waar verzoeker aanvoert dat de afwezigheid van

berichtgeving over veiligheidsincidenten in Kabul niet betekent dat verzoeker bij een terugkeer veilig is,

merkt de Raad op dat verzoeker deze stelling op algemene wijze poneert doch niet aantoont dat de

informatie waarover de commissaris-generaal beschikt niet correct dan wel niet actueel zou zijn of dat

de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.

De vaststellingen in de bestreden beslissing op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen,

moet niettemin verzoekers asielaanvraag ook systematisch individueel worden onderzocht en dit in

verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde situaties.

In zoverre verzoeker in zijn verzoekschrift meent dat de commissaris-generaal Kabul stad (onterecht)

als intern vestigingsalternatief zou hebben aangemerkt, gaat hij uit van een verkeerde lezing van de

bestreden beslissing. Gelet op het feit dat verzoeker afkomstig is uit Surobi, gelegen in de provincie

Kabul, diende in casu de veiligheidssituatie in de provincie Kabul beoordeeld te worden. Gezien de

commissaris-generaal correct oordeelde dat er in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging

noch een reëel risico op ernstige schade bestaat dient geen toepassing gemaakt te worden van de

mogelijkheid tot een intern vestigingsalternatief, zodat elke verwijzing in het verzoekschrift naar de

toepassing hiervan derhalve niet dienstig is.

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

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Hij voert immers geen andere redenen aan waarom hij niet kan terugkeren naar de provincie Kabul.

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 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.
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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 tweeëntwintig december tweeduizend

zeventien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


