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nr. 198 270 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DE TROYER

Rue Charles Lamquet 155/101

5100 JAMBES

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 20 april 2017 heeft

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

20 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 24 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

C. DE TROYER en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

8 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 18 november 2015 asiel

aan. Op 20 maart 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben, soenniet en Tadjiek te zijn, lid van de Dalili stam, en

afkomstig te zijn van Ghzani, waar u tijdens uw kindertijd gewoond hebt. U hebt geen scholding genoten

maar begon op jonge leeftijd als leerjongen te werken in een garage. Op aanraden van uw kozijn langs

moederskant bent u op uw zeventiende begonnen werken als bewaker in de militie van Abdul Khaleq,

en was u vooral actief op de Kabul – Kandahar snelweg. Het was een gevaarlijke job en u verloor veel

collega’s.

Tijdens uw werk voor Abdul Khaleq kwam u naar aanleiding van een gewapend treffen in contact met

werknemers van de Sidiqi-beveiligingsmaatschappij, die u aanraadden om daar te beginnen; u zou

veiliger werk doen in Kabul. Na een screening en een opleiding kon u beginnen als bewaker van een

opslagplaats in Kabul waar ook Amerikanen actief waren, en waar u toen ook woonde.

In uw regio van herkomst zwaaiden de taliban de plak, en veel van uw familie- en stamgenoten hadden

zich bij hen aangesloten. Toen u daar nog woonden vroegen ze ook u om aan te sluiten, maar u hield

steeds de boot af. Toen u evenwel buitenlanders begon te bewaken in Kabul, kreeg u van uw vader te

horen dat de taliban u vanaf dan geen genade meer zouden tonen.

Op een dag, kort voor uw vertrek uit Afghanistan, werd uw broer door de taliban ontvoerd. U kreeg

daarop een telefoontje van een onbekende, u vermoedt een talib die het goed met u meende, waarin u

gezegd werd dat uw broer ontvoerd was en u aangeraden werd om het land te ontvluchten. U vertrok

naar Nimruz, waar u kort uw familie ontmoette, en hoorde dat uw broer ondertussen was vrijgelaten.

Dan zocht u een smokkelaar en reisde u naar Europa. Onderweg werd u beroofd van onder andere uw

taskara en een datastick met foto’s.

U kwam aan in België op 8 november 2015 en vroeg asiel aan op 18 november 2015. Ter staving van

uw asielrelaas legt u een bankkaart voor, de taskara van uw vader, een aantal certificaten van uw

periode bij de Sidiqi-company, en de enveloppe waarin deze documenten u werden toegestuurd.

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 lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u geen geloofwaardig identiteitsbewijs, of andere stukken

zoals foto’s kan voorleggen om uw identiteit of afkomst te staven. U legt met name geen taskara of

paspoort voor.

U verklaart dit door te stellen dat deze u ontstolen werden in Iran, en u hebt geen nieuwe laten

overkomen omdat uw advocaat verklaarde dat u genoeg zou hebben aan de taskara van uw vader

(CGVS p. 20). Daardoor kan het CGVS in deze enkel afgaan op uw verklaringen. Wat betreft deze

verklaringen, valt het trouwens op dat uw facebookaccount vermeldt dat u studeerde aan de universiteit

van Kabul (zie stukken toegevoegd aan het dossier), terwijl u zelf verklaarde dat u niet naar school bent

geweest en enkel leerjongen was in een garage (CGVS p. 6). Dit geeft op zich al reden om te twijfelen

aan uw relaas, dat opgebouwd is rond uw tewerkstelling als wachter die “niet één seconde” iets anders

deed (CGVS p. 13). U verklaart namelijk dat u het land ontvluchtte omdat u een vrees had voor

familieleden van u bij de taliban, die het niet vonden kunnen dat u een bewaker was voor de overheid en

buitenlanders in Afghanistan (CGVS p. 14). U bent er evenwel niet in geslaagd om deze vrees

aannemelijk te maken, dit omdat u niet hard kon maken dat u inderdaad een wachter was voor de

overheid en de buitenlanders in de jaren voorafgaand aan uw vertrek, en omdat u de bedreigingen

waarvan u gewag maakt niet aannemelijk hebt kunnen maken.

Wat betreft uw tewerkstelling als wachter, valt ten eerste op dat u maar erg weinig documentatie

hierover kan voorleggen, ook al had u nog contact met uw schoonbroer die u documenten kon laten

opsturen (CGVS p. 16). U legt een bankkaart voor, die niet duidelijk gelinkt is aan een bepaalde

tewerkstelling, en drie certificaten, waarvan twee integraal in het Engels opgesteld (documenten 1 en 3).

Deze documenten ondergraven uw relaas bovendien eerder dan het te ondersteunen.
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Zo dient primo dient vastgesteld te worden dat deze documenten uw verklaringen op verschillende

punten tegenspreken. U verklaart ten eerste namelijk dat u een opleiding volgde bij de Sediqi-company

van ongeveer een maand (CGVS p. 19), terwijl het certificaat het heeft over een training van 52 uren

gegeven over een periode van vijf dagen (document 3 C). Hierop gewezen herhaalt u louter dat u een

maand training had, maar dat het een korte training was (CGVS p. 19), wat deze tegenstrijdigheid

helemaal niet kan verklaren. Ten tweede stelt u dat u op het moment dat u het land moest ontvluchten,

zo’n 65 dagen voor uw aankomst in België op 8 november 2015 (verklaring DVZ dd. 12 januari 2016,

afdeling 31.), Depot-1 aan het bewaken was (CGVS p. 15). De door u voorgelegde certificaten

bedanken u evenwel voor uw bewezen diensten bij het bewaken van het Depot-1 in de periode

december 2012 – maart 2013 (document 3 A). Hierop gewezen stelt u louter dat dat gewoon de enige

documenten waren die u kon verkrijgen, maar geeft u geen uitleg over waarom ze slechts slaan op de

voornoemde periode, of waarom na de voornoemde periode certificaten werden uitgereikt.

Dit sluit secundo aan bij het feit dat u zich niet bewust lijkt van de inhoud van de door u voorgelegde

documenten. Van een asielzoeker die vreest voor zijn leven en hoopt bescherming te bekomen op basis

van een relaas ondersteund door de door hem voorgelegde documenten mag nochtans minstens

verwacht worden dat hij genoeg interesse toont voor zijn eigen zaak om over de documenten die hij

presenteert te weten door wie ze zijn uitgegeven, wat er in staat, en wat hij hiermee hoopt te bewijzen.

U voldoet evenwel aan geen van deze voorwaarden. U stelt namelijk ten eerste al dat u geen van de

certificaten aan u hebt laten voorlezen (CGVS p. 20), wat allerminst blijk geeft van een interesse in uw

eigen zaak. Ten tweede gevraagd wie exact document 3B uitgaf, stelt u vaag dat het om buitenlanders

ging, maar u lijkt niet gehoord te hebben van Raytheon (CGVS p. 20), die nochtans de buitenlanders in

kwestie waren die werden vermeld op het certificaat (document 3B). Ten derde stelt u tevens dat

document 3 A of 3 B aan u is uitgereikt omdat u de op één na beste schutter van uw afdeling was

(CGVS p. 19, 20), maar deze informatie is nergens terug te vinden op deze documenten.

Ten overvloede kan er ook nog op gewezen worden dat Afghaanse documenten in ieder geval maar

weinig waarde hebben omdat ze eenvoudig te verkrijgen zijn door ze te laten namaken of door corruptie,

wat blijkt uit informatie die aan uw dossier werd toegevoegd.

Samen genomen kan besloten worden dat de door u voorgelegde documenten de geloofwaardigheid

van de door u voorgehouden diensten bij de Sidiqi-company voor de Afghaanse overheid dan wel

buitenlandse troepenmacht niet kunnen ondersteunen, wel integendeel. De tegenstrijdigheden met uw

verklaringen alsook uw totaal gebrek aan kennis over de inhoud maken uw verklaringen over

genoemde tewerkstelling net minder aannemelijk. Aangezien de door u voorgehouden vrees

voor vervolging steunt op deze tewerkstelling, wordt ook de aannemelijkheid van het bestaan

van deze vrees danig ondermijnd.

De geloofwaardigheid van de door u voorgehouden tewerkstelling voor de Sidiqi-company wordt ten

tweede trouwens ook ondergraven door een aantal onwaarschijnlijkheden in uw relaas aangaande uw

indiensttreding aldaar. U verklaart namelijk primo dat u voor het eerst in contact kwam met personen

van het bedrijf omdat u aan hun zijde streed gedurende een vuurgevecht (CGVS p. 8). U zou hen te

hulp gekomen zijn toen uw team zag dat ze in Pol-e-Sorki tegen een groep aan het vechten waren

(CGVS p. 8), waarop u samen streed tot het leger arriveerde (CGVS p. 8 – 9). Deze gebeurtenis is op

zich maar erg weinig aannemelijk. Het veronderstelt dat u enerzijds toevallig stootte op een aan de gang

zijnde vuurgevecht, dat u bij het ontdekken van dit vuurgevecht niet meteen rechtsomkeer maakte, en

ten slotte dat u ook meteen één van de strijdende partijen identificeerde en partij voor hen koos. Het

eerste punt is al te toevallig, het tweede punt wijst op een ongelofelijke roekeloosheid, en het derde punt

op een graad van situational awareness die niet verenigbaar is met enerzijds de chaos van een gevecht,

noch de toevalligheid van uw betrokkenheid bij het incident die voldoende voorkennis over de strijdende

partijen uitsluit. U kon op voorhand niet weten dat u ter hulp kwam van een aan de overheid gelieerde

groep, dat u niet tussenkwam in een willekeurig gevecht tussen rivaliserende milities, etc.

Secundo stelt u ook dat u voor uw introductie bij de Sidiqi-groep iemand borg voor u moest laten staan.

U verwijst hiervoor naar de vader van een goede vriend van u die tijdens een bewakingsopdracht was

omgekomen, een kolonel bij het Afghaanse leger (CGVS p. 9). U zou hem zodanig nauw aan het hart

hebben gestaan dat deze man u “zoon” noemde, en u hem “vader” (CGVS p. 9, 10). U kende hem

evenwel blijkbaar niet goed genoeg om zijn achternaam te kennen (CGVS p. 10), waardoor aan de

waarachtigheid van uw verklaringen in deze getwijfeld kan worden.
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Samen genomen kan gesteld worden dat de ook hoogst onwaarschijnlijke wijze waarop u bij de

Sidiqicompany zou geïntroduceerd zijn, de geloofwaardigheid van uw tewerkstelling aldaar

aantast.

Naast de onaannemelijkheid van de door u voorgehouden tewerkstelling die aan de basis gelegen zou

hebben van de bedreigingen tegen u, zijn ook deze bedreigingen op zichzelf genomen maar weinig

aannemelijk, dan wel klaarblijkelijk weinig ernstig.

Zo stelt u ten eerste dat u al van kindsbeen af gevraagd zou worden door familieleden van u om u aan

te sluiten bij de taliban; uw halve stam zou bij de taliban zitten (CGVS p. 13). U verklaart daarop

evenwel dat zowel uzelf als de rest van uw stam en familie allemaal Tadzjieken zijn (CGVS p. 18), terwijl

van de taliban geweten is dat het een quasi uitsluitende Pashtoun-beweging is. Uit informatie dis is

toegevoegd aan het dossier blijkt dat rekrutering van de taliban bij andere groepen ofwel kleinschalig en

op individueel-ideologisch basis gebeurt, niet verenigbaar met een halve stam die bij de taliban zit, of

het zou gaan om onstabiele banden met milities en bandietenbewegingen, wat ook niet aansluit bij wat u

beweert.

Ten tweede is het ook vreemd dat u al jarenlang uw job als bewaker zou uitgeoefend hebben zonder

dat u hiervoor persoonlijk bedreigd werd (CGVS p. 17), waarna men plots uw broer ontvoerde (CGVS p.

14). U geeft nergens een concrete aanleiding voor deze veranderende houding. Nog vreemder is

dat ze uw broer daarop ook bijna meteen zouden hebben vrijgelaten zonder dat u daar iets voor hoefde

te doen (CGVS p. 14). Als u verder bevraagd wordt, geeft u zelf toe dat u zelf eigenlijk nooit bedreigd

werd, maar dat uw familie wel lastiggevallen zou zijn omwille van uw tewerkstelling (CGVS p. 18). Zelfs

als aangenomen wordt dat uw broer inderdaad korte tijd werd ontvoerd en dat uw familie werd

lastiggevallen, waar gezien de argumenten supra allerminst reden toe is, dient nog vastgesteld te

worden dat dit geen gegronde vrees voor vervolging in uwer hoofde zou moeten scheppen. U geeft zelf

aan dat u in Kabul niet te vinden was voor de taliban (CGVS p. 18), en de ontvoering van w broer werd

zonder veel erg door de tussenkomst van de dorpsoudsten beëindigd (CGVS p. 4). U kan trouwens ook

maar erg weinig vertellen over deze ontvoering (CGVS p. 17, 18), wat het twijfelachtig maakt of deze

eigenlijk wel heeft plaatsgevonden.

Dit sluit ten derde aan bij wat de concrete aanleiding voor uw vlucht geweest zou zijn, namelijk een

telefoontje van iemand bij de taliban (CGVS p. 14). Deze persoon zou u verteld hebben dat u niet meer

naar hen zou moeten komen of dat u gedood zou worden, en dat het beter voor u was om te vluchten

(CGVS p. 14). Het is echter primo niet duidelijk waarom u naar aanleiding van dit telefoontje gevlucht

zou zijn, aangezien uw vader en uw kamergenoot u voordien reeds al dezelfde raad hadden gegeven

zonder dat dit u op de vlucht deed slaan (CGVS p. 17). Secundo is het voorgehouden telefoontje op zich

trouwens erg vreemd, daar het eigenlijk niet ging om een bedreiging, maar wel om iemand die u

blijkbaar wou helpen (CGVS p. 14, 18), wat ongewoon lijkt voor iemand bij de taliban. U kan trouwens

ook niet zeggen wie het geweest zou zijn die u zou willen helpen hebben, of waarom hij dit gedaan zou

hebben (CGVS p. 18). Dit maakt het eerder onaannemelijk dat u gebeld zou zijn tout court.

Samen genomen kan over het voorgaande gesteld worden dat u geen gewag maakt van rechtstreekse

bedreigingen aan uw adres, dat u geen aanleiding geeft voor een plotse wijziging van de houding van

de taliban tegenover uzelf en uw familie, en dat de zaken die de aanleiding vormden voor uw vertrek, te

weten een telefoontje en de ontvoering van uw broer, maar weinig aannemelijk zijn en door u ook maar

als weinig ernstig werden voorgesteld. Dit leidt tot de conclusie dat u er niet in slaagde om

enerzijds de tewerkstelling op basis waarvan u bedreigd zou zijn aannemelijk te maken, noch dat

u dat u een geloofwaardig relaas kon geven van een voldoende ernstige dreiging aan uw adres.

Ten slotte maakte u er ook gewag van dat u niet naar Afghanistan zou kunnen terugkeren, omdat de

desertie van uw post u verdacht zou maken bij zowel de overheid als bij de Amerikanen (CGVS p. 22).

Omdat de door u voorgehouden tewerkstelling evenwel niet aannemelijk is gemaakt, kan het

onrechtmatig verlaten van uw post geen aanleiding zijn voor een gegronde vrees voor vervolging. Het

CGVS beschikt trouwens op informatie, toegevoegd aan het dossier, dat erop wijst dat desertie in

bijvoorbeeld het Afghaanse leger zeer vaak voorkomt en niet bestraft wordt, waardoor het verlaten van

een privaat bedrijf à fortiori ook geen gevaar zou moeten vormen.

Niets in uw verklaringen wijst er dus op u persoonlijk een vrees hebt voor vervolging, of een risico loop

op het lijden van ernstige schade, en u maakt dus niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te
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nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op het lijden van

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

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

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

vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

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

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

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

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van

uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door

zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Kabul via haar

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

Afghanistan in 2015 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
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toegevoegde EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van

november 2016) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de

stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale

Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle

provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge

concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke compounds, en

internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de

situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies. Het gros van het geweld dat in de

hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in de stad actief zijn en er

complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte periode pleegden, kaderen

binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde

en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale

aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad is voornamelijk

gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse

(diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

met mogelijk collateral dammage onder burgers, is het duidelijk dat Afghaanse burgers slechts

uitzonderlijk het doelwit zijn van 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. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar

westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. De impact van de

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

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

in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet. 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

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016

blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.

U bent een gezonde jongeman van beroepsleeftijd, die genoeg initiatief en zelfredzaamheid heeft

getoond om van Afghanistan naar België te reizen. U geeft aan dat u tijdlang leerjongen was om

mecanicien te worden (CGVS p.6), en nadien steeds als bewaker heeft gewerkt (CGVs p. 6 – 13). Er

zijn tevens aanwijzingen dat u een hoger opleidingsniveau hebt dan u voorhoudt, met name dat u aan

de universiteit van Kabul studeerde (zie stukken toegevoegd aan het dossier). Er kan daarom verwacht

worden dat u in Kabul in uw levensonderhoud zal kunnen voorzien. U verklaart trouwens ook jarenlang

in Kabul te hebben gewoond (CGVS p. 3, 4), waardoor van u verwacht kan worden dat u een zekere

vertrouwdheid met de stad hebt. Er kan van u dus redelijkerwijs verwacht worden dat u zich zou

vestigen in Kabul, alwaar u uit eigen kracht in uw levensonderhoud zou kunnen voorzien.

Bovendien kan u in Kaboel ook rekenen op een ruim sociaal en familiaal netwerk: een broer en twee

van uw zussen wonen in Kabul met hun families (CGVS p. 3, 4, 5), en minstens met een schoonbroer

heeft u daar nog contact, daar hij u een aantal documenten opstuurde (CGVS p. 16). Er mag dan ook

worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te

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

nationaliteit bezit, in staat bent om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van “de rechtmatigheid en de

wettelijkheid van de beslissingen betreffend de hoedanigheid van vluchteling en het statuut van

subsidiaire bescherming”.

Ter verklaring voor het feit dat hij geen identiteitsbewijs neerlegt, herhaalt verzoeker dat zijn

documenten gestolen werden op weg naar België. Hij benadrukt dat zijn nationaliteit niet door de

tegenpartij betwist wordt en herinnert eraan dat hij een afschrift van de taskara van zijn vader

neergelegd heeft om zijn identiteit zo veel mogelijk te bewijzen in verband met de bankkaart die hij

neergelegd heeft. Verzoeker geeft aan dat hij een gelijkluidend afschrift van zijn identiteitskaart gaat

proberen te krijgen.

Wat betreft zijn facebookaccount, stelt verzoeker dat deze door een Amerikaan werd aangemaakt toen

hij nog in Afghanistan was, met als bedoeling in contact te kunnen blijven wanneer hij in bezit zou zijn

van een telefoon. Daar hij ongeletterd is en nooit naar school geweest is, kon hij de informatie die op

zijn account verschenen is niet controleren. In ieder geval, zo stelt hij, is dit niet voldoende om zijn

asielaanvraag ter discussie te stellen.

Wat betreft de vaststellingen omtrent de ter ondersteuning van zijn tewerkstelling voorgelegde

documenten, werpt verzoeker op dat er in werkelijkheid geen tegenstrijdigheid bestaat inzake de door

hem gevolgde opleiding daar hij effectief 52 uur praktische opleiding gevolgd heeft en 1 maand

theoretische opleiding. Ook in de mate hoe hij de opslagplaats “Depot-1” verschillende keren bewaakt

heeft, onder andere van december 2012 tot maart 2013 en in 2015, ziet verzoeker geen

tegenstrijdigheid. Hij preciseert dat het attest dat hij neergelegd heeft, referte maakt aan de eerste

periode en geeft aan te proberen andere attesten te krijgen.

Waar hem verweten wordt dat hij de juiste inhoud van de door hem voorgelegde documenten niet kent,

merkt verzoeker op dat hij ongeletterd is en nooit naar school is geweest.

Verzoeker acht het argument van verwerende partij dat Afghaanse documenten weinig waarde hebben

omdat ze gemakkelijk te verkrijgen en na te maken zijn, heel zwak en meent dat dit niet mag worden

aangenomen daar tegenpartij niet kan bewijzen hoe en waarom deze documenten werkelijk vals zouden

zijn. Verzoeker verwijst hiertoe naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:

de Raad).

Wat betreft zijn deelname aan de gevechten in Pol-e-Sorki, legt verzoeker het volgende uit:

“Dat verzoeker nooit verborgen heeft dat hij in een privé maatschappij, voor de militie van Abdul Khaled

gewerkt heeft, en dat hij op de wegen actief was.

Dat hij daarom aardoliekonvooien moest beschermen, zodat deze veilig tot bestemming zouden komen.

Dat bij een van deze konvooien, de aardolievrachtwagens door de Taliban aangevallen werd.

Dat het gemakkelijk geweest is voor verzoeker de Taliban te identificeren daar deze zich achter de

heuvels verborgen hielden.

Dat het dus niet onwaarschijnlijk is dat verzoeker aan deze gevechten deelgenomen heeft, wat in het

kader van zijn bevoegdheden viel (pp. 8-9 van het verhoorverslag).”
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Waar hem verweten wordt dat hij de familienaam niet kent van de persoon die zich voor hem borg heeft

gesteld terwijl hij verklaart een dermate goede band te hebben met hem en hij hem zelfs “vader”

noemde, merkt verzoeker op dat het in Afghanistan heel gewoon is dat mensen zich “door hun

voornaam roepen of door hun bijnaam in plaats van hun naam”. Hij vervolgt dat hij kon zeggen dat deze

A. heette, dat hij kolonel was in het Afghaanse leger, dat hij gestorven was gedurende een

bewakingsmissie en dat hij zelfs aangeduid heeft dat hij hem altijd "vader" noemde. Verzoeker vindt het

dus niet eigenaardig dat hij zijn familienaam niet kende en acht dit onvoldoende om zijn verklaringen in

verband met zijn intrede in de Sidiqi Company in diskrediet te brengen.

Inzake de vaststelling dat zijn verklaring dat zijn halve stam bij de taliban zou zitten niet verenigbaar is

met de informatie waarover hij beschikt, verwijst verzoeker naar “een verslag van UNHCR” waarin

vermeld zou worden dat de taliban sinds meer dan tien jaar overal in het land rekruteren door preken te

houden in de moskees en bij samenkomsten voor gebed of ook nog in religieuze scholen die madrasas

genoemd worden. Verzoeker stelt dat deze rekrutering dus op een collectieve en niet individuele wijze

gebeurt evenals op een algemene wijze zonder onderscheid van etnie of taal, zodat de commissaris-

generaal niet kan beweren dat alleen maar Pashtouns leden zijn van de taliban.

Voorts gaat verzoeker niet akkoord met de motivering in de bestreden beslissing dat hij verschillende

jaren heeft kunnen werken zonder persoonlijke problemen te kennen. Hij herhaalt dat gedurende zijn

werk zijn familie altijd door de taliban ondervraagd en mondeling bedreigd werd en dat hij zelf ook

mondeling bedreigd werd, maar door het feit dat hij altijd in gezelschap was van andere bewakers, het

nooit verder gegaan is.

Wat de ontvoering van zijn broer betreft, herinnert verzoeker eraan dat hij daarover niet onmiddellijk op

de hoogte gebracht werd, maar slechts na zijn bevrijding, en dat bovendien, hij bevrijd werd omdat het

dorpshoofd zich borg stelde voor het feit dat verzoeker de taliban ging vervoegen.

Inzake het verwijt dat hij heel vaag blijft over de ontvoering van zijn broer, werpt verzoeker het volgende

op:

“Dat verzoeker nochtans uitgelegd heeft dat hij per telefoon door een onbekende persoon over zijn

ontvoering ingelicht werd.

Dat hij bevrijd kon worden wegens het feit dat hij een vrouw en kinderen heeft en dat de dorpoudsten

niet aannemen dat iemand van de streek voor verzoeker zou betalen.

Dat verzoeker ook aanduidt dat zijn broer 8 dagen ontvoerd werd (p. 14 van het verhoorverslag).

Dat men in ieder geval, moet vaststellen, dat de geldkwesties in verband met de ontvoering van de

broer van verzoeker heel kort en beperkt zijn.

Dat er geen precieze informatie aan verzoeker gevraagd werd.

Dat deze laatste natuurlijk bereid is op alle vragen in verband met dit evenement te antwoorden, zelfs bij

het verhoor van de rechtsmacht alhier.”

Waar verwerende partij verbaasd is dat verzoeker de raad gevolgd heeft van een onbekende die hem

per telefoon aanraadde het land te ontvluchten, terwijl zijn vader en zijn kamervriend hem vroeger al

dezelfde raad gegeven hadden en dat zij daarnaast tevens verbaasd is van het bestaan zelf van dit

telefoontje van een talib die verzoeker geholpen zou hebben, verduidelijkt verzoeker dat het een

accumulatie van evenementen is die hem gedwongen heeft Afghanistan te verlaten. Hij preciseert als

volgt:

“Dat er inderdaad mondelinge bedreigingen waren tegenover hem en zijn familie, en daarna, vooral de

ontvoering van zijn broer.

Dat het niet zijn vader of zijn kamervriend die hem op de hoogte gebracht hebben van dit feit, maar wel

de onbekende aan de telefoon.

Dat dit de druppel is, die de emmer doet overlopen .... wat hem tot nadenken gebracht heeft op wat het

beste voor hem was (p. 14 van het verhoorverslag).

Dat van de andere kant, verzoeker herinnert dat de persoon die hem opgebeld heeft, zijn identiteit niet

gegeven heeft en zich voorstelde als iemand die hem wou helpen.

Dat hij nochtans veronderstelde dat het over een Taliban ging omdat hij niet ziet welke andere persoon

zou hebben kunnen opbellen en zou op de hoogte geweest zijn van de situatie van verzoeker.

Dat het hier alleen over een vermoeden gaat in het hoofd van verzoeker, waaruit tegenpartij

logischerwijs geen argument kan aftrekken.”
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Waar geen geloof wordt gehecht aan zijn vrees voor vervolging omwille van het feit dat hij gedeserteerd

heeft, merkt verzoeker op dat er documenten werden neergelegd en dat er geen onderzoek uitgevoerd

werd naar de echtheid ervan. Hij geeft aan te proberen nog andere te krijgen. Tevens meent hij dat

verwerende partij, door te motiveren dat desertie in Afghanistan een gewoon verschijnsel is dat niet

bestraft wordt, de gegrondheid van zijn asielaanvraag sterk minimaliseert. Verzoeker stelt dat de

Afghaanse autoriteiten zouden kunnen denken dat hij zijn post verlaten heeft om de taliban te

vervoegen en dat het hetzelfde zou kunnen zijn voor de Amerikanen die zouden kunnen denken dat hij

de leden van zijn familie, binnen de taliban, vervoegd heeft en dat hij hen alle informaties over wapens

en munitie van de Amerikanen zal geven. Verzoeker stelt dat verwerende partij zich niet echt uitspreekt

over de gegrondheid van zijn vrees.

Verzoeker betwist voorts de analyse van de commissaris-generaal omtrent de veiligheidssituatie in

Kabul en het aldaar voorhanden zijnde redelijk vestigingsalternatief. Hij verwijst naar en citeert uit twee

verslagen van OSAR d.d. 13 september 2015 en 30 september 2016 waaruit moet blijken dat er een

verslechtering van de veiligheidssituatie heerst in Afghanistan, en meer specifiek in Kabul, en dat de

situatie van de gerepatrieerde op humanitair vlak moeilijk blijft. Verzoeker meent, onder verwijzing van

voormelde verslagen, dat hij zich in de categorieën bevindt van de profielen die de meeste risico’s

bevatten – "zowel de anti-regeringsgroepen als de pro-regeringsgroepen rekruteren jonge mannen door

gebruik van geweld" – en acht de analyse van verwerende partij heel beperkend. Hij specifieert dat

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet niet alleen bedoeld is voor de hypothese van blind geweld maar

ook gemikt is op de hypothese van foltering of onmenselijke behandelingen van hem in zijn land van

herkomst. Het verslag van OSAR toont volgens verzoeker perfect aan dat hij in deze tweede hypothese

terechtkomt.

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden de volgende stavingstukken gevoegd:

(i) verslag van OSAR d.d. 13 september 2015;

(ii) verslag van OSAR d.d. 30 september 2016.

2.2.2. Op 8 december 2017 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij samen met de COI Focus “Afghanistan

Security situation in Kabul city” van 6 juni 2017.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoeker in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1, van de richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) volgt dat het in de eerste

plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen

gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-

generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen
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in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming

moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten

van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Wat betreft de weigering tot het toekennen van de hoedanigheid van vluchteling treedt de Raad

vooreerst de commissaris-generaal bij waar deze stelt dat verzoeker geen geloofwaardig

identiteitsbewijs of andere stukken kan voorleggen om zijn identiteit of afkomst te staven. Een afschrift

van de taskara van zijn vader en een bankkaart kan bezwaarlijk dienen als bewijs van verzoekers

identiteit. Ofschoon verzoeker in zijn verzoekschrift aangeeft te proberen een gelijkluidend afschrift van

zijn identiteitskaart te krijgen, blijft hij hier vooralsnog in gebreke. Bovendien stelt de Raad vast dat

verzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de reden waarom hij zijn taskara niet kan

voorleggen. Tijdens zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) verklaarde hij dat de

smokkelaar onderweg zijn taskara heeft afgenomen (adm. doss., stuk 19, vragenlijst CGVS, p. 9, vraag

25), terwijl hij tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: CGVS) verklaarde dat er op weg naar Iran dieven kwamen die alles wat ze hadden, waaronder

zijn taskara, gestolen hebben (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 6 februari 2017, p. 20). Ter

terechtzitting hierop gewezen, stelt verzoeker dat zijn taskara onderweg door dieven werd gestolen, dat

hij dit op het CGVS zo heeft uitgelegd en dat hij daarbij niet gelogen heeft. Hij biedt evenwel geen

verklaring waarom hij hierover tijdens zijn interview bij de DVZ een andere verklaring heeft afgelegd. De

Raad benadrukt dat het bewijs van identiteit een essentieel element is in iedere procedure en verzoeker

moet in dit verband alle stukken waarover hij beschikt of kan beschikken, voorleggen. Het ontbreken van

ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit houdt een negatieve indicatie in met

betrekking tot het asielrelaas (cf. RvS 25 september 2006, nr. 162.658).

Uit het administratief dossier blijkt overigens dat verzoekers facebookaccount vermeldt dat hij studeerde

aan de universiteit van Kabul (adm. doss., stuk 18), terwijl verzoeker bij het CGVS verklaarde dat hij niet

naar school is geweest en enkel leerjongen was bij een automecanicien (adm. doss., stuk 5,

gehoorverslag 6 februari 2017, p. 6). Verzoekers uitleg dat zijn facebookaccount aangemaakt werd door

een Amerikaan toen hij nog in Afghanistan was “met de bedoeling in contact te kunnen blijven wanneer

verzoeker in bezit zou zijn van een telefoon” en dat hij de informatie op zijn account niet kon controleren

daar hij ongeletterd is, kan niet overtuigen. Vooreerst ziet de Raad niet in waarom een facebookaccount

voor verzoeker moest aangemaakt worden om in contact te blijven, als verzoeker in dat geval dan toch

over een telefoon beschikt en hij kan opgebeld worden. Voor iemand als verzoeker, die beweert

analfabeet te zijn, is het overigens niet logisch om via facebook te proberen in contact te blijven met

anderen daar, zoals verzoeker zelf in zijn verzoekschrift ook voorhoudt, hij niet kan controleren wat er

op zijn account verschenen is. Bovendien wordt niet ingezien waarom “de buitenlanders”, toen hij voor

hen werkte, verkeerde informatie op zijn account zouden posten. Dat er zich vraagtekens dienen gesteld

te worden bij zijn bewering als zou hij analfabeet zijn, blijkt ten slotte eens te meer uit de door verzoeker

ondertekende stukken in het administratief dossier waaruit blijkt dat hij er telkenmale in slaagt eenzelfde

handtekening neer te pennen. Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt, geeft het feit

dat op verzoekers facebookaccount vermeld staat dat hij aan de universiteit van Kabul studeerde, op

zich al reden om te twijfelen aan zijn relaas, dat opgebouwd is rond zijn tewerkstelling als wachter die

“niet één seconde” iets anders deed dan werken (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 6 februari 2017, p.

13).

Daarnaast wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat verzoeker weinig documentatie kan

voorleggen ter staving van zijn tewerkstelling als wachter en dat deze documenten bovendien zijn relaas

ondergraven eerder dan het te ondersteunen, nu deze documenten zijn verklaringen op verschillende

punten tegenspreken. Zo wordt gemotiveerd dat verzoeker verklaart dat hij bij de Sidiqi-company een

opleiding volgde van ongeveer een maand, terwijl het door hem voorgelegde certificaat het heeft over

een training van 52 uren gegeven over een periode van vijf dagen (adm. doss., stuk 17, map met

‘documentatie’, document 3 C). Verzoeker werpt hiertegen op dat er in werkelijkheid geen

tegenstrijdigheid bestaat daar hij effectief een 52 uur durende praktische opleiding gevolgd heeft en één
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maand theoretische opleiding. Uit het gehoorverslag van 6 februari 2017 blijkt echter dat zijn

verklaringen omtrent de duur van zijn opleiding duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar zijn (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 6 februari 2017, p. 19):

“(…)

Hoe lang duurde uw opleiding?

Eén maand.

Ongeveer?

Bijna een maand. (…)

Op certificaat (document 3C) staat dat het ongeveer vijf dagen was.

Eerst hadden we een maand training, dan was er een examen. Het was een korte training.

(…)”

Verzoeker maakte nergens melding van een 52 uur durende praktische opleiding die gekoppeld was

aan één maand theoretische opleiding. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het aanreiken

van een wel erg vindingrijke verklaring (post factum) voor de in de bestreden beslissing aangehaalde

tegenstrijdigheid, zonder de vaststellingen evenwel in concreto te weerleggen. Deze verklaring wordt

door de Raad niet aangenomen.

Ook blijkt dat verzoeker zich niet bewust is van de inhoud van de door hem voorgelegde documenten.

De commissaris-generaal motiveert hierover terecht als volgt:

“Van een asielzoeker die vreest voor zijn leven en hoopt bescherming te bekomen op basis van een

relaas ondersteund door de door hem voorgelegde documenten mag nochtans minstens verwacht

worden dat hij genoeg interesse toont voor zijn eigen zaak om over de documenten die hij presenteert te

weten door wie ze zijn uitgegeven, wat er in staat, en wat hij hiermee hoopt te bewijzen. U voldoet

evenwel aan geen van deze voorwaarden. U stelt namelijk ten eerste al dat u geen van de certificaten

aan u hebt laten voorlezen (CGVS p. 20), wat allerminst blijk geeft van een interesse in uw eigen zaak.

Ten tweede gevraagd wie exact document 3B uitgaf, stelt u vaag dat het om buitenlanders ging, maar u

lijkt niet gehoord te hebben van Raytheon (CGVS p. 20), die nochtans de buitenlanders in kwestie

waren die werden vermeld op het certificaat (document 3B). Ten derde stelt u tevens dat document 3 A

of 3 B aan u is uitgereikt omdat u de op één na beste schutter van uw afdeling was (CGVS p. 19, 20),

maar deze informatie is nergens terug te vinden op deze documenten.”

Zo verzoeker ter vergoelijking voor het niet op de hoogte zijn van de inhoud van voormelde certificaten

opmerkt dat hij ongeletterd is en nooit naar school is geweest, verwijst de Raad vooreerst naar de hoger

gedane vaststellingen waarbij ernstige twijfels worden geuit omtrent zijn voorgehouden analfabetisme.

Tevens verklaart verzoeker met zijn betoog ongeletterd te zijn niet waarom hij geen van de certificaten

aan zich heeft laten voorlezen. Dat verzoeker van de inhoud van de documenten die hij aan de

asielinstanties overlegt om een element van zijn asielrelaas te staven dermate weinig op de hoogte is,

doet niet enkel afbreuk aan zijn geloofwaardigheid, maar ook aan de ernst van zijn beweerde vrees. Van

asielzoekers wordt immers verwacht dat zij zich in redelijke mate interesseren voor aspecten die

betrekking hebben op hun asielrelaas. Bijgevolg mag van verzoeker verwacht worden dat hij een

degelijke kennis verwerft over de inhoud van de door hem overlegde stavingstukken, quod non in casu.

Voorts gaat verzoeker er ten onrechte van uit dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde

kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De

commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere redenen dan hun

(bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren, met name wanneer

deze onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit. Daarenboven kan aan voorgelegde

documenten slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning

van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu, zoals blijkt uit de omstandige

motivering van de bestreden beslissing, niet het geval is. Documenten hebben immers enkel een

ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Gelet op deze vaststelling en

mede gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit onmiskenbaar blijkt dat

Afghaanse documenten eenvoudig te verkrijgen zijn door ze te laten namaken of door corruptie (adm.

doss., stuk 3), kan er geen bewijswaarde worden gehecht aan de door verzoeker neergelegde

certificaten. Waar verzoeker verwijst naar het arrest nr. 56 412 van 22 februari 2011 van de Raad, dient

in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen

precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS

18 december 2008, nr. 3679 (c)). Elke asielaanvraag dient immers op individuele basis en aan de hand

van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden. Te dezen toont verzoeker
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niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest

kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken.

Gelet op voorgaande vaststellingen stelt de commissaris-generaal terecht dat de door verzoeker

voorgelegde documenten de geloofwaardigheid van de door hem voorgehouden diensten bij de Sidiqi-

company voor de Afghaanse overheid dan wel buitenlandse troepenmacht niet kunnen ondersteunen en

dat de tegenstrijdigheden met zijn verklaringen alsook zijn totaal gebrek aan kennis over de inhoud van

deze documenten zijn verklaringen over zijn tewerkstelling net minder aannemelijk maken. Aangezien

de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging steunt op deze tewerkstelling, wordt ook de

aannemelijkheid van het bestaan van deze vrees danig ondermijnd.

Daarbij komt nog dat een aantal onwaarschijnlijkheden in zijn relaas aangaande zijn indiensttreding bij

de Sidiqi-company de voorgehouden tewerkstelling van verzoeker aldaar verder ondergraven. In de

bestreden beslissing wordt dienaangaande als volgt gemotiveerd:

“U verklaart namelijk primo dat u voor het eerst in contact kwam met personen van het bedrijf omdat u

aan hun zijde streed gedurende een vuurgevecht (CGVS p. 8). U zou hen te hulp gekomen zijn toen uw

team zag dat ze in Pol-e-Sorki tegen een groep aan het vechten waren (CGVS p. 8), waarop u samen

streed tot het leger arriveerde (CGVS p. 8 – 9). Deze gebeurtenis is op zich maar erg weinig

aannemelijk. Het veronderstelt dat u enerzijds toevallig stootte op een aan de gang zijnde vuurgevecht,

dat u bij het ontdekken van dit vuurgevecht niet meteen rechtsomkeer maakte, en ten slotte dat u ook

meteen één van de strijdende partijen identificeerde en partij voor hen koos. Het eerste punt is al te

toevallig, het tweede punt wijst op een ongelofelijke roekeloosheid, en het derde punt op een graad van

situational awareness die niet verenigbaar is met enerzijds de chaos van een gevecht, noch de

toevalligheid van uw betrokkenheid bij het incident die voldoende voorkennis over de strijdende partijen

uitsluit. U kon op voorhand niet weten dat u ter hulp kwam van een aan de overheid gelieerde groep, dat

u niet tussenkwam in een willekeurig gevecht tussen rivaliserende milities, etc.

Secundo stelt u ook dat u voor uw introductie bij de Sidiqi-groep iemand borg voor u moest laten staan.

U verwijst hiervoor naar de vader van een goede vriend van u die tijdens een bewakingsopdracht was

omgekomen, een kolonel bij het Afghaanse leger (CGVS p. 9). U zou hem zodanig nauw aan het hart

hebben gestaan dat deze man u “zoon” noemde, en u hem “vader” (CGVS p. 9, 10). U kende hem

evenwel blijkbaar niet goed genoeg om zijn achternaam te kennen (CGVS p. 10), waardoor aan de

waarachtigheid van uw verklaringen in deze getwijfeld kan worden.”

Verzoeker brengt geen afdoende argumenten aan die hier alsnog een ander licht op werpen, doch

beperkt zich tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse

beweringen en het tegenspreken van de door de commissaris-generaal gedane bevindingen. Hij geeft

een eigen interpretatie van de feiten, maar brengt geen concrete elementen bij die toelaten zijn

beweringen te staven of de onwaarschijnlijkheden te verklaren. De commissaris-generaal stelt terecht

vast dat de hoogst onwaarschijnlijke wijze waarop verzoeker bij de Sidiqi-company zou geïntroduceerd

zijn, de geloofwaardigheid van zijn tewerkstelling aldaar aantast.

Naast de onaannemelijkheid van de door verzoeker voorgehouden tewerkstelling die aan de basis

gelegen zou hebben van de bedreigingen tegen hem, zijn ook deze bedreigingen op zichzelf genomen

maar weinig aannemelijk, dan wel klaarblijkelijk weinig ernstig.

De commissaris-generaal stelt wat dit betreft op goede gronden het volgende vast:

“Zo stelt u ten eerste dat u al van kindsbeen af gevraagd zou worden door familieleden van u om u aan

te sluiten bij de taliban; uw halve stam zou bij de taliban zitten (CGVS p. 13). U verklaart daarop

evenwel dat zowel uzelf als de rest van uw stam en familie allemaal Tadzjieken zijn (CGVS p. 18), terwijl

van de taliban geweten is dat het een quasi uitsluitende Pashtoun-beweging is. Uit informatie dis is

toegevoegd aan het dossier blijkt dat rekrutering van de taliban bij andere groepen ofwel kleinschalig en

op individueel-ideologisch basis gebeurt, niet verenigbaar met een halve stam die bij de taliban zit, of

het zou gaan om onstabiele banden met milities en bandietenbewegingen, wat ook niet aansluit bij wat u

beweert.

Ten tweede is het ook vreemd dat u al jarenlang uw job als bewaker zou uitgeoefend hebben zonder dat

u hiervoor persoonlijk bedreigd werd (CGVS p. 17), waarna men plots uw broer ontvoerde (CGVS p.

14). U geeft nergens een concrete aanleiding voor deze veranderende houding. Nog vreemder is dat ze

uw broer daarop ook bijna meteen zouden hebben vrijgelaten zonder dat u daar iets voor hoefde te

doen (CGVS p. 14). Als u verder bevraagd wordt, geeft u zelf toe dat u zelf eigenlijk nooit bedreigd

werd, maar dat uw familie wel lastiggevallen zou zijn omwille van uw tewerkstelling (CGVS p. 18). Zelfs

als aangenomen wordt dat uw broer inderdaad korte tijd werd ontvoerd en dat uw familie werd

lastiggevallen, waar gezien de argumenten supra allerminst reden toe is, dient nog vastgesteld te
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worden dat dit geen gegronde vrees voor vervolging in uwer hoofde zou moeten scheppen. U geeft zelf

aan dat u in Kabul niet te vinden was voor de taliban (CGVS p. 18), en de ontvoering van uw broer werd

zonder veel erg door de tussenkomst van de dorpsoudsten beëindigd (CGVS p. 4). U kan trouwens ook

maar erg weinig vertellen over deze ontvoering (CGVS p. 17, 18), wat het twijfelachtig maakt of deze

eigenlijk wel heeft plaatsgevonden.

Dit sluit ten derde aan bij wat de concrete aanleiding voor uw vlucht geweest zou zijn, namelijk een

telefoontje van iemand bij de taliban (CGVS p. 14). Deze persoon zou u verteld hebben dat u niet meer

naar hen zou moeten komen of dat u gedood zou worden, en dat het beter voor u was om te vluchten

(CGVS p. 14). Het is echter primo niet duidelijk waarom u naar aanleiding van dit telefoontje gevlucht

zou zijn, aangezien uw vader en uw kamergenoot u voordien reeds al dezelfde raad hadden gegeven

zonder dat dit u op de vlucht deed slaan (CGVS p. 17). Secundo is het voorgehouden telefoontje op zich

trouwens erg vreemd, daar het eigenlijk niet ging om een bedreiging, maar wel om iemand die u

blijkbaar wou helpen (CGVS p. 14, 18), wat ongewoon lijkt voor iemand bij de taliban. U kan trouwens

ook niet zeggen wie het geweest zou zijn die u zou willen helpen hebben, of waarom hij dit gedaan zou

hebben (CGVS p. 18). Dit maakt het eerder onaannemelijk dat u gebeld zou zijn tout court.”

Waar verzoeker aangeeft dat de rekrutering door de taliban op een collectieve en algemene wijze

gebeurt, zonder onderscheid van etnie of taal, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in

concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hij verwijst weliswaar naar “een

verslag van UNHCR”, doch hij laat na de informatie waarop hij zich baseert toe te voegen bij zijn

verzoekschrift, zodat de Raad niet in de mogelijkheid is deze informatie te verifiëren. De Raad sluit zich

dan ook aan bij de inhoud van het rapport “The Taliban Beyond the Pashtuns” van The Centre for

International Governance Innovation. Uit dit rapport, dat zich in het administratief dossier bevindt

(stuk 18), blijkt dat rekrutering van de taliban bij andere groepen ofwel kleinschalig en op individueel-

ideologische basis gebeurt en aldus niet verenigbaar is met verzoekers bewering op het CGVS als zou

een halve stam bij de taliban zitten, of dat het zou gaan om onstabiele banden met milities en

bandietenbewegingen, wat ook niet aansluit bij wat verzoeker op het CGVS beweerde.

De in zijn verzoekschrift opgeworpen argumentatie dat hij ook door de taliban bedreigd werd maar dat

het door het feit dat hij altijd in het gezelschap was van andere bewakers nooit verder gegaan is, betreft

een loutere verklaring post factum en vindt geen grondslag in het administratief dossier. Uit het

gehoorverslag blijkt immers dat verzoeker zelfs toegegeven heeft dat hij zelf eigenlijk nooit rechtstreeks

bedreigd is geweest: “Ze konden me niet vinden in Kabul, maar ik werd lastiggevallen via mijn familie”

(adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 6 februari 2017, p. 18).

Voor het overige komt verzoeker niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het

minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen en het tegenspreken en bekritiseren van de

bevindingen van de commissaris-generaal, hetgeen echter bezwaarlijk als een dienstig verweer kan

worden beschouwd. Hiermee vermag verzoeker dan ook niet de motieven van de bestreden beslissing

te ontkrachten waar wordt geoordeeld dat hij geen gewag maakt van rechtstreekse bedreigingen aan

zijn adres, dat hij geen aanleiding geeft voor een plotse wijziging van de houding van de taliban

tegenover hemzelf en zijn familie, en dat de zaken die de aanleiding vormden voor zijn vertrek, te weten

een telefoontje en de ontvoering van zijn broer, maar weinig aannemelijk zijn en door hem ook maar als

weinig ernstig werden voorgesteld. Dit leidt terecht tot de conclusie dat verzoeker enerzijds er niet in

slaagde om de tewerkstelling op basis waarvan hij bedreigd zou zijn aannemelijk te maken, en dat hij

anderzijds geen geloofwaardig relaas kon geven van een voldoende ernstige dreiging aan zijn adres.

Wat betreft verzoekers vrees voor vervolging omdat de desertie van zijn post hem verdacht zou maken

bij zowel de overheid als bij de Amerikanen, kan de commissaris-generaal worden bijgetreden waar

deze stelt dat daar aan de voorgehouden tewerkstelling van verzoeker geen geloof kan worden gehecht,

het onrechtmatig verlaten van zijn post geen aanleiding kan zijn voor een gegronde vrees voor

vervolging. Verzoeker brengt geen concrete elementen bij die hier een ander licht op werpen. Hij komt

immers wederom niet verder dan het volharden in zijn voorgehouden tewerkstelling en vrees voor

vervolging omwille van zijn desertie, en het tegenspreken en bekritiseren van de bevindingen van de

commissaris-generaal.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.
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2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.4.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.4.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoeker zijn voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

In de mate dat verzoeker, onder verwijzing naar de bijgevoegde verslagen van OSAR waarin vermeld

wordt dat zowel de anti-regeringsgroepen als de pro-regeringsgroepen jonge mannen rekruteren door

gebruik van geweld, voorhoudt tot een risicogroep te behoren gelet op zijn beroepsleeftijd en zijn goede

gezondheid, merkt de Raad op dat een loutere verwijzing naar een risicoprofiel zonder een concreet

verband aan te tonen met zijn individuele en persoonlijke situatie, niet volstaat om aan te tonen dat

verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Mede gelet op de hoger

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vermeende vrees en problemen, haalde verzoeker

bovendien geen concrete, ernstige en geloofwaardige problemen aan verbonden aan zijn profiel.

Verzoeker toont dan ook geenszins in concreto aan dat of in welke omstandigheden hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst zou dreigen te worden gedood omwille van zijn profiel.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.3.4.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op goede gronden dat verzoeker in de stad Kabul

over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken

gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de

asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen

reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of

ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij 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. Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige

schade in een deel van het land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Uit wat hierna volgt, zal blijken dat er voor verzoeker in de hoofdstad Kabul een hervestigingsalternatief

voorhanden is dat zowel veilig is als redelijk in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Uit de actuele en objectieve informatie van het CGVS blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan in 2015 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: adm. doss., stuk 18, en de door

verwerende partij bij haar aanvullende nota van 8 december 2017 gevoegde COI Focus “Afghanistan

Security situation in Kabul city” van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen

prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA)

en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder controle hebben. De

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

Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke
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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 Anti-Gouvermentele Elementen

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

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

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

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

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

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

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

dat Afghaanse burgers slechts uitzonderlijk het doelwit zijn van 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. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker

civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. De

impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de

stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Waar verzoeker de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul betwist en rapporten bijbrengt om aan te

tonen dat de situatie er niet veilig is, dient te worden opgemerkt dat uit deze informatie geenszins blijkt

dat er actueel voor burgers in Kabul een reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet. De informatie van verzoeker blijkt in dezelfde lijn te liggen als de

informatie in het administratief dossier op grond waarvan de commissaris-generaal heeft besloten dat

verzoeker “in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in de zin van

artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet”. In zoverre uit de informatie vervat in het administratief

dossier en uit de door verzoeker bijgebrachte informatie blijkt dat 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 waarbij verzoeker louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige schade zoals bedoeld door artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt dan ook geen informatie bij waaruit kan blijken

dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct, dan wel niet langer actueel zou

zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.

De Raad is voorts van oordeel dat, rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden,

van hem redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in de hoofdstad Kabul vestigt. Het CGVS kon,

gelet op verzoekers verklaringen, terecht het volgende stellen:

“Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 blijkt dat

een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door

familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.

U bent een gezonde jongeman van beroepsleeftijd, die genoeg initiatief en zelfredzaamheid heeft

getoond om van Afghanistan naar België te reizen. U geeft aan dat u tijdlang leerjongen was om

mecanicien te worden (CGVS p.6), en nadien steeds als bewaker heeft gewerkt (CGVs p. 6 – 13). Er

zijn tevens aanwijzingen dat u een hoger opleidingsniveau hebt dan u voorhoudt, met name dat u aan

de universiteit van Kabul studeerde (zie stukken toegevoegd aan het dossier). Er kan daarom verwacht

worden dat u in Kabul in uw levensonderhoud zal kunnen voorzien. U verklaart trouwens ook jarenlang

in Kabul te hebben gewoond (CGVS p. 3, 4), waardoor van u verwacht kan worden dat u een zekere

vertrouwdheid met de stad hebt. Er kan van u dus redelijkerwijs verwacht worden dat u zich zou

vestigen in Kabul, alwaar u uit eigen kracht in uw levensonderhoud zou kunnen voorzien.

Bovendien kan u in Kaboel ook rekenen op een ruim sociaal en familiaal netwerk: een broer en twee

van uw zussen wonen in Kabul met hun families (CGVS p. 3, 4, 5), en minstens met een schoonbroer

heeft u daar nog contact, daar hij u een aantal documenten opstuurde (CGVS p. 16). Er mag dan ook

worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te

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

nationaliteit bezit, in staat bent om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.”
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Het betoog van verzoeker inzake de moeilijke omstandigheden waarin vluchtelingen bij terugkeer naar

Afghanistan terechtkomen vermag geen afbreuk te doen aan het voorgaande nu hij, gelet op zijn

persoonlijke situatie, niet aannemelijk maakt dat hij daar in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen.

Er zijn in casu geen concrete aanwijzingen dat verzoeker in de stad Kabul in mensonwaardige

omstandigheden zal terechtkomen. De Raad wijst er in dit verband op dat het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens oordeelde dat humanitaire of socio-economische overwegingen in geval van

terugkeer naar het land van herkomst niet noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel

risico op behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM bestaat. Het terugsturen van personen naar

hun land van oorsprong waar ze als gevolg van de naoorlogse situatie moeilijkheden op socio-

economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers niet het niveau van hardheid dat door artikel 3 van

het EVRM wordt vereist (EHRM 14 oktober 2003, nr. 17837/03, T./ Verenigd Koninkrijk). Socio-

economische overwegingen, zoals huisvestings- en tewerkstellingsperspectieven, zijn bijgevolg slechts

relevant in die uiterste gevallen waarbij de omstandigheden waarmee de terugkerende asielzoeker zal

worden geconfronteerd zelf oplopen tot een mensonterende behandeling. Zoals hoger blijkt, zijn er in

het rechtsplegingsdossier geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in hoofde van verzoeker

suggereren.

Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat, daargelaten de situatie in zijn regio van herkomst,

verzoeker in de hoofdstad Kabul over een redelijk en veilig intern vestigingsalternatief beschikt in de zin

van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

verhogen.

2.3.4.4. 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 zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Het enig middel is ongegrond.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


