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nr. 205 361 van 15 juni 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 28 augustus 2017

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

staatlozen van 27 juli 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 9 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. KALIN loco advocaat E. MASSIN en van

attaché C. CORNELIS, 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

25 oktober 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 28 oktober 2015 asiel aan.

Op 27 juli 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 werd gehoord op 30 maart 2017 van 14u15 tot 17u38 door het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). U werd bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is. Uw

advocaat Meester B. (…) (als vervanger voor Meester M. (…)) was gedurende het volledige gehoor

aanwezig.

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn. U bent geboren op

13 januari 1994 in het dorp Batan, in het district Achin van de provincie Nangarhar. U studeerde

gedurende twaalf jaar waarvan de laatste twee jaar in Pakistan. Na uw afstuderen werkte u van qaws

1392 tot qaws 1393 (of te november/december 2013 tot november/december 2014) als privétolk en -

secretaris voor brigadecommandant Qais binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Kabul.

In qaws 1393 (i.e. november/december 2014) werd een dreigbrief van de Taliban aan uw huis in Achin

afgeleverd. U was op dat ogenblik aan het werk in Kabul. De Taliban vroeg u in de brief om te stoppen

met uw werk. Eerder had u ook al een dreigtelefoon gehad van de Taliban. Toen u op 5 qaws 1393

(23 november 2014) met verlof naar uw ouderlijke huis in Achin ging toonde uw familie u de brief. U

stopte uw werk als tolk-adviseur en verbleef nog 7 à 8 maanden in uw dorp Batan. Eén week voor uw

vertrek uit Afghanistan bracht Daesh een bezoek aan uw huis in Achin. De leden van Daesh vroegen uw

ouders naar u, maar uw ouders lieten hen niet toe om met u te praten. U bleef binnenshuis uit angst

voor Daesh. Daesh kwam nogmaals aan uw huis één of twee dagen voor uw vertrek uit Afghanistan. Uw

ouders lieten opnieuw niet toe dat ze met u konden praten en zeiden dat u niet thuis was. Vermoedelijk

wou Daesh u rekruteren. U besloot om Afghanistan te verlaten. U verliet Afghanistan op

20 september 2015 en op ongeveer 25 oktober 2015 arriveerde u in België. U diende een asielaanvraag

in te Brussel op 28 oktober 2015. Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u te worden gedood door de

Taliban of door Daesh.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u voor: een taskara, de dreigbrief van de Taliban, uw diploma van

het Edwardes College in Peshawar, een attest van uw werk te Kabul en een envelop.

B. Motivering

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

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

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

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

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

de vluchtelingenstatus toekennen. In casu dient echter na grondig individueel onderzoek van uw

asielaanvraag te worden vastgesteld dat u de status van vluchteling niet kan worden toegekend.

Op basis van uw verklaringen dient te worden geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie aangetoond heeft. Bij terugkeer naar Afghanistan

vreest u gedood te worden door Daesh en de Taliban (CGVS p.23). Enkele opvallende vaststellingen in

uw verklaringen verhinderen echter dat er aan uw asielmotieven geloof kan worden gehecht.

Vooreerst moet erop gewezen worden dat er aan uw vrees voor Daesh geen geloof kan worden

gehecht. Zo is uw relaas gestoeld op enkele inconsistente gedragingen van zowel uzelf als van uw

familie nadat u door Daesh werd bedreigd. U verklaart dat één week voor uw vertrek uit Afghanistan

Daesh naar uw huis kwam en uw ouders vroeg om u te doen aansluiten bij hen (CGVS p.18). Eén of

twee dagen voor uw vertrek kwam Daesh een tweede keer aan uw deur om uw ouders opnieuw uit te

horen naar uw mogelijke lidmaatschap bij Daesh (CGVS p.19). In de periode tussen beide verzoeken

verbleef u in uw ouderlijke huis (CGVS p.20). Wetende dat volgens u de Taliban en Daesh (deels)

samengingen (CGVS p.5), dat u reeds ernstige problemen heeft gehad met de Taliban (CGVS

p.7,14,20,22) en dat uw neef enkele maanden voor uw vertrek door Daesh was ontvoerd (CGVS p.19),

is het erg vreemd dat u na het eerste bezoek van Daesh ervoor koos om simpelweg in uw eigen huis te

blijven (CGVS p.20). De reden van de ontvoering van uw neef is volgens u mogelijk te wijten aan zijn

welgesteldheid (CGVS p.19). Dat u, met uw profiel als iemand die eveneens welgesteld is (CGVS p.4,6-

8), voor de overheid heeft gewerkt (CGVS p.4-5) en connecties heeft met een voornaam politicus

(CGVS p.15-16), in uw huis blijft als enige maatregel is in dit opzicht zeer opmerkelijk. Het lijkt niet erg

aannemelijk dat u na het eerste verzoek van Daesh niet tot de inschatting kon komen dat u gevaar liep.
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In tegendeel, u wist na het eerste bezoek dat u wel degelijk gevaar liep. U zegt immers binnen te zijn

gebleven omdat u bang had omdat Daesh mensen meeneemt en doodt (CGVS p.20).

Gevraagd waarom Daesh u verschillende kansen bood zegt u dat Daesh aanvankelijk vriendelijk en niet

agressief was (CGVS p.22-23). Uw voorstelling strookt noch met de objectieve informatie, noch met uw

eigen verklaringen. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Daesh reeds geruime tijd

voordat u werd benaderd een stevige reputatie had opgebouwd in Achin door onder andere restrictieve

maatregelen door te voeren, hevig slag te leveren met de Taliban, mensen te onthoofden, huizen af te

branden en vele families te doen vluchten, en dit dus allemaal in de periode van zes maanden voordat u

door hen voor het eerst werd opgezocht. Bovendien vertelt u dat Daesh uw neef al enkele maanden

voor uw vertrek ontvoerde (CGVS p.19) en u pas één week voor uw vertrek een eerste maal door

Daesh werd benaderd. De idee dat u niet op de hoogte was van hun gewelddadige capaciteiten en

intenties of deze niet als zodanig kon inschatten, zoals u zelf beweert (CGVS p.22-23), is dan ook niet

aannemelijk. Enerzijds kan u door uw verwijzing naar de aanvankelijk vriendelijke en niet-agressieve

houding van Daesh geen antwoordt bieden op de vraag hoe het komt dat Daesh u verschillende kansen

bood (CGVS p.22-23). Hoe het anderzijds komt dat uw familie dan wel precies na het tweede bezoek

van Daesh besloot om u weg te sturen blijft eveneens een raadsel.

Gezien de beruchte en agressieve werkwijze van Daesh is het daarenboven opmerkelijk dat Daesh tot

tweemaal toe aan uw ouders vroeg om met u te spreken en dat uw ouders hen daarin konden

tegenhouden door eenvoudigweg te zeggen dat u niet thuis was (CGVS p.18-19). Dit lijkt niet erg in lijn

met de brutale modus operandi van Daesh, zoals hierboven beschreven. Uw familie blijkt zelfs ondanks

een derde bezoek van Daesh nadat u het land hebt verlaten nog steeds zonder problemen in uw dorp

Batan te wonen (CGVS p.8). Ook uw broers, waarvan de oudste 16 jaar is, hebben opvallend genoeg

geen problemen gekend onder Daesh (CGVS p.20). De informatie waarover het CGVS beschikt spreekt

nochtans over ernstige incidenten van Daesh-leden ten aanzien van alle leden van de burgerbevolking

waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen jong en oud.

De twijfelachtigheid omtrent uw vrees voor Daesh wordt niet in het minst versterkt door uw beperkte en

zelfs ontbrekende kennis over uw regio. U stelde dat u tot aan uw vertrek naar Peshawar in Achin

woonde en nog 7 tot 8 maanden in Achin verbleef nadat u was gestopt met uw werk te Kabul alvorens

Afghanistan te verlaten (CGVS p.6).

U schiet echter tekort in uw kennis over de ligging van bepaalde dorpen in uw district Achin. Zo kent u

ten eerste de plaatsen Ghostal, Dawoni, Kumaki Kalay, Khowagi Kalay, Bahramkhel/Bahramkalay,

Bahlol en Kartatoot niet (CGVS p.9-11). In Baburkhel ziet u louter de naam van een stam, maar een

dorp Baburkhel kent u evenwel niet (CGVS p.9). Al deze dorpen liggen nochtans in de buurt van uw

dorp Batan. Men kan bovendien verwachten dat u beter op de hoogte bent van de dorpen in uw regio

daar u niet alleen in Achin woonde maar u ook frequent pendelde van uw dorp naar Peshawar en van

uw dorp naar Kabul zoals u zelf verklaarde (CGVS p.4,15). Een andere naam voor het aangrenzende

district Ghanikhel kan u niet aanbrengen (CGVS p.10). Nochtans staat Ghanikhel ook bekend als

Shinwar-district. Tarely/Trely kent u wel en u weet dat het op ongeveer één uur wandelafstand van uw

dorp Batan ligt (CGVS p.9). De vraag of Tarely/Trely dan naar de zonsopgang of zonsondergang ligt

vanuit uw dorp gezien blijkt u dan weer te moeilijk (CGVS p.10). Deze vaststelling is toch enigszins

vreemd aangezien Tarely/ Trely in de directe nabijheid van uw dorp en duidelijk in de richting van de

zonsopgang ligt. U bent schijnbaar wel in staat bent te bepalen dat de Tirah-vallei in het oosten van

Achin ligt (CGVS p.22). De idee dat u het nabij gelegen Tarely/Trely niet kan lokaliseren aan de hand

van de zonsopgang of –ondergang vanuit uw dorp is opvallend. U als onderwezen persoon heeft toch

weet van de windrichtingen en waar de zon opkomt en waar ze ondergaat. De vaststelling dat uw

geografische kennis van de regio rond uw dorp erg pover uitvalt schaadt ernstig uw bewering dat u de

jaren uw vertrek uit Afghanistan effectief in uw dorp in Achin heeft gewoond en dat u geregeld uw familie

in Achin bezocht tijdens uw verblijf in Peshawar en Kabul. Een ander heikel punt blijkt uw kennis over

voorname personen uit uw regio. Zo verklaart u Malek Niaz te kennen, maar kan u de bijnaam Chaprasi

niet aan hem koppelen (CGVS p.12). Malek Shah Mahmood, de rivaal van Malek Niaz kent u niet

(CGVS p.11). Malek Shah Mahmood is malek in Baburkhel en blijkt sinds lange tijd in vete te leven met

Malek Niaz. Hij wordt zelfs verdacht van de aanval op een neef van Malek Niaz, maar dat komt evenmin

in u op (CGVS p.11). Verder zeggen de namen van Qari Rahmat, Shahidullah Shahid, Hafiz Saeed

Khan, Gul Zaman en overheidsfunctionaris Noor Gul u schijnbaar niets (CGVS p.12-14). Qari Rahmat

was een bekende Talibancommandant sinds 2010 en in 2013 was hij in Shadal bazaar actief. Dat u hem

niet kent is opvallend aangezien deze bazaar niet ver van uw dorp ligt en hij als Talbancommandant
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taksen inde en zo’n 300 operaties leidde in uw district. Shahidullah Shahid, Hafiz Saeed Khan en Gul

Zaman waren dan weer gevreesde commandanten van Daesh en op die manier bekende figuren in uw

regio van Achin, waar Daesh een effectieve controle uitoefende. Daesh is de reden waarom u Achin

ontvluchtte, hoe u de namen van deze commandanten kon ontgaan is dus niet geheel duidelijk.

Bovendien werden voornoemde heren recent (juli 2015) voor uw vlucht omgebracht door luchtaanvallen

in Achin. Noor Gul was de administratief functionaris van Achin en werd in augustus 2013 door

militanten ontvoerd en gedood nadat zijn familie en een aantal burgers de ontvoerders zelf aanvielen.

Tot slot kent u Anjabi, de zoon van de in Achin bekende leider van de Pakistaanse Taliban Mangal Bagh

niet (CGVS p.13). Hij was echter ook een commandant van de Takrik-Taliban van Mangal Bagh die erg

actief en gekend was in uw regio. Over Haji Abdul Khaliq Maroof vertelde u verkeerdelijk dat hij voor de

Taliban werkte (CGVS p.13-14). Gevraagd wanneer hij dan voor de Taliban werkte en wat er met hem is

gebeurd kan u niets zeggen. Sterker nog, tot het aanreiken van enige andere informatie over hem bent

u niet in staat (CGVS p.14). In werkelijkheid was Haji Khaliq Maroof het districtshoofd van Achin. Het is

opvallend dat u voornoemde personen niet of slechts oppervlakkig kent. Deze ontbrekende of weinig

diepgaande kennis vermindert het vertrouwen in uw verklaringen over uw recente verblijf in Achin

verder.

Tot slot blijkt uw kennis over de landbouwactiviteiten van uw vader beperkt. Zo weet u niet wanneer de

aardappelen of uien worden geoogst. Nochtans worden deze zaken door uw vader geteeld op de

nabijgelegen velden, zoals u zelf verklaarde (CGVS p.15). Over de oogst van de tarwe zegt u

verkeerdelijk dat het in de maand mizan (i.e. september-oktober) wordt geoogst (CGVS p.15), terwijl in

werkelijkheid tarwe in uw regio in de periode mei-juni wordt geoogst. Daarnaast slaagt u er niet in te

zeggen wanneer de kleur van de bloemen van de papaverplanten rood is (CGVS p.14). U komt niet

verder dan te verklaren dat u er niets over weet omdat u niet bezig was met papaversmokkel en u naar

school ging (CGVS p.14). Nochtans kleuren de bloemen van de papaverplanten tijdens de lente roze en

teelde de papaver in uw regio wierig. Uw hierboven aangekaarte onwetendheid over de

landbouwactiviteiten van uw vader en de papaverteelt in uw streek schaadt zeer sterk het geloof in uw

voorgehouden jarenlange verblijf in Achin. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u

niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk tot aan uw studies in Peshawar, na uw werk in Kabul en

gedurende uw bezoeken aan uw familie te hebben verbleven in het district Achin. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde verblijf in uw regio van herkomst kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw vrees ten aanzien van Daesh dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers,

aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaring dat u voor uw komst naar België in

Achin heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.

Uit de problemen die u aanhaalde in verband met de Taliban kan evenmin een gegronde vrees op

vervolging afgeleid worden. Vooreerst moet er vastgesteld worden dat niet alleen uw de aangehaalde

problemen met Daesh maar ook uw problemen met de Taliban met het verblijf van u en uw familieleden

in Achin verbonden zijn. U vertelt immers dat uw leven zich tot aan uw studies in Peshawar in Achin

afspeelde en dat uw gezinsleden steeds in Achin hebben gewoond, reden waarom de Taliban u via uw

familie in Achin bedreigde (CGVS p.6,7,8). Zoals hierboven aangegeven kan er geen geloof worden

gehecht aan uw bewering dat u in de jaren voor uw vertrek in Achin woonde of dat u wanneer u een

keer per maand uw familie bezocht naar Achin trok (CGVS p.4). Er kan derhalve ernstig getwijfeld

worden aan uw verklaring dat de Taliban uw vader in Batan een dreigbrief overhandigde en dat u van

deze dreigbrief vernam toen u naar uw huis in Achin terugkeerde. Ook aan uw reactie op de

bedreigingen door de Taliban, met name uw ontslag en uw terugkeer naar uw dorp in Achin kan gezien

bovenstaande vaststellingen geen geloof worden gehecht (CGVS p.5,6). Tenslotte is het evenmin

aannemelijk dat uw familie een week wachtte tot uw terugkeer naar het dorp alvorens u over de

dreigbrief in te lichten. Indien u daadwerkelijk ernstige bedreigingen van de Taliban ontving kan

aangenomen worden dat uw familie zich niet zou laten afschrikken door de soms haperende

communicatiekanalen en zich tevreden zou stellen met het vooruitzicht van uw nakende terugkeer,

zoals u aangeeft (CGVS p.7-8). Het is immers allesbehalve redelijk dat uw familie u naar een

Talibangebied liet terugkeren zonder u te waarschuwen dat de Taliban u bedreigde omwille van uw

tewerkstelling (CGVS p.22). Deze vaststelling ondergraaft verder het geloof in uw wedervaren met de

Taliban. Tenslotte kan u uw vrees voor de Taliban evenmin rijmen met uw uitspraken dat uw kwestie

met de Taliban opgelost is. U geeft immers zelf aan dat u geen problemen meer had met de Taliban

nadat u uw werk stopzette in november 2014. U verklaarde dat u nadien kon verder leven zonder

problemen met de Taliban (CGVS p.7,20,22). Dat u uiteenlopende verklaringen aflegt over uw vrees
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voor de Taliban schaadt verder het geloof in dit asielmotief. Het geheel van bovenstaande vaststellingen

halen het geloof in uw terugkeervrees voor de Taliban ernstig onderuit.

Gezien voornoemde vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan het door u aangehaalde

asielrelaas, waarop u uw asielmotieven steunt.

Evenmin kan er aangenomen worden dat u louter omwille van uw tewerkstelling als privé-assistent van

een Afghaans officier een gegronde vrees op vervolging bij terugkeer naar Afghanistan heeft. De

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

Afghanistan” van 19 april 2016 stellen uitdrukkelijk dat de nood aan bescherming voor burgers die

geassocieerd zijn of worden met de Afghaanse veiligheidsdiensten afhankelijk is van de individuele

omstandigheden eigen aan de zaak. Hieruit kan worden afgeleid dat een asielzoeker in concreto dient

aan te tonen dat hij persoonlijk een gegronde vrees op vervolging loopt en dat een loutere verwijzing

naar zijn vroegere tewerkstelling niet volstaat om te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Uit uw verklaringen blijkt dat u slechts één jaar

tewerk was gesteld voor commandant Qais (CGVS p.5). U werkte in zijn en maakte geen deel uit van de

Afghaanse veiligheidsdiensten, zo zegt u (CGVS p.17). Gedurende dat jaar bleef u steeds binnenin uw

kantoorgebouw te Kabul. Slechts éénmaal reisde u naar Ghazni waar commandant Qais gelegerd was

(CGVS p.16). Uw takenpakket was louter administratief. U maakte vertalingen en deed de boekhouding

(CGVS p.16,17). Nooit was u in het kader van uw functie betrokken bij incidenten (CGVS p.16,17).

Bovendien kan uit de bedrieglijkheid van uw asielmotieven aangenomen worden dat u tot aan uw

vertrek uit Afghanistan geen problemen kende omwille van uw tewerkstelling en zijn er evenmin

aanwijzingen dat de anti-overheidsgroeperingen op de hoogte zouden zijn van uw tewerkstelling.

Gezien de korte duur van uw tewerkstelling, de beperkte zichtbaarheid van uw functie te Kabul, de

louter administratieve aard van uw functie en de bedrieglijkheid van uw asielrelaas kan niet

aangenomen worden dat u omwille van uw werk als privé-assistent van commandant Qais een

gegronde vrees op vervolging dient te hebben bij terugkeer naar Afghanistan.

Gezien al deze vaststellingen maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

in de zin van artikel 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
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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 een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

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 compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS in de

loop van 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad

geviseerd werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. 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.
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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 immers een volwassen man die gedurende 12 jaar onderwijs heeft genoten, waarvan 2 jaar in

het buitenland (CGVS p.3). U behaalde uw diploma hoger-middelbaar en u spreekt ook Engels naast uw

moedertaal het Pashtou (CGVS p.5). Bovendien werkte u na uw studies één jaar lang in Kabul. U bent

dus vertrouwd met de stad Kabul doordat u er enige tijd werkte en woonde. Men kan door uw werk en

uw woonst te Kabul verwachten dat u er een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd. Sterker

nog, uw familie blijkt een goede relatie met het parlementslid Ismail Shinwari te hebben doordat u via

hem uw werk in Kabul kreeg (CGVS p.15-16). Daarnaast blijkt u over bepaalde middelen te beschikken

die uw hervestiging in Kabul kunnen vergemakkelijken. U geeft zelf aan dat uw familie welgesteld is

(CGVS p.6) en dat blijkt ook uit het gegeven dat ze uw studies en uw reis naar Europa betaalden

(CGVS p.4,15). Hiernaast beschikt u over land in uw geboortestreek die u zou kunnen aanspreken voor

uw hervestiging in Kabul (CGVS p.7-8). Daarenboven blijkt dat uw vader voorzag in uw onderhoud

nadat u uw werk in Kabul stopzette (CGVS p.6). Hieruit kan worden afgeleid dat uw familie over

voldoende middelen beschikt om u een leven in Kabul mogelijk te maken. Zoals hierboven uiteengezet

kan er bovendien niet aangenomen worden dat u nadat u uw werk als tolk stop zette naar uw

geboorteregio in Achin terugkeerde. Deze vaststelling doet vermoeden dat u in werkelijkheid langer in

Kabul verbleef dan u verklaart. Als enige hinderpaal voor uw hervestiging in Kabul roept u de vrees in

die u heeft voor Daesh (CGVS p.23). Aangezien uw asielrelaas bedrieglijk bleek zijn er geen indicaties

die uw hervestiging in Kabul in de weg kunnen staan.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

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

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

Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat personen die

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot Kabul-stad zoeken in gehuurde woningen

verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s kunnen

daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

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

zou ombrengen (CGVS p.23). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen

geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met Daesh gekend zou hebben

zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst kunnen

worden beschouwd.

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

situatie in uw regio van herkomst, u in 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.

De documenten die u voorlegt slagen er niet in de bovenstaande appreciatie om te buigen. De taskara

vormt louter een bewijs van identiteit, zonder dat het enig licht kan werpen op uw verblijfplaatsen of

asielmitieven. Uw diploma van het Edwardes College in Peshawar, het attest van uw werk te Kabul en

de envelop van verzending naar België hebben geen betrekking op uw vrees op vervolging door Daesh

en de Taliban en kunnen derhalve uw asielmotieven niet ondersteunen. Bovendien hebben stukken

enkel het vermogen geloofwaardige verklaringen te ondersteunen. Op zichzelf vermogen deze

documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. De dreigbrief

van de Taliban valt eveneens onder deze categorie. Daarenboven blijkt uit de informatie waarover het

CGVS beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd) dat veel valse en

vervalste Afghaanse documenten door de hoge graad aan corruptie in uw land van herkomst tegen

betaling te verkrijgen zijn. Hierdoor hebben Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte
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bewijswaarde bij het vaststellen van de geloofwaardigheid van het asielrelaas van een Afghaanse

asielzoeker.

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

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A (2) 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, 48/2, 48/3,

48/4, 48/5, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 13 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Met oog op het Verdrag van Genève, heeft verzoeker ernstige bedreigingen ondergaan in zijn land van

herkomst. De bedreigingen hebben plaats gevonden in een huidig context van langdurig gewapend

conflict tussen de regering en haar ondersteuners, en de verschillende anti regering strijdende groepen,

waaronder de taliban en Daesh.

Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst

wegens zijn weigering om in te gaan in de pogingen van Daesh om hem te rekruteren. Bovendien

hebben de taliban hem al bedreigd met de dood, omwille van het feit dat hij voor de overheden werkte

(voor een commandant van het leger).

De vervolgingen en vrees voor vervolging zijn dus gebonden aan het Verdrag van Genève. Artikel 48/3,

§4, e) van de vreemdelingenwet bepaalt:

"Het begrip "politieke overtuiging" houdt onder meer in dat de betrokkene een opvatting gedachte of

mening heeft betreffende een aangelegenheid die verband houdt met de in artikel 48/5 genoemde

actoren van vervolging en hun beleid of methoden, ongeacht of de verzoeker zich in zijn handelen door

deze opvatting, gedachte of mening heeft laten leiden.

Verzoeker is afkomstig uit de provincie Nangahar, district Achin, dorp Batan (gelegen in de zuidelijke

deel van de provincie, dichtbij de grens met Pakistan), in het Oosten van Afghanistan. Zijn regio is

gekenmerkt door een verslechterde veiligheidssituatie (zie COI focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in

Jalalabad, van december 2016), waar terreuraanslagen regelmatig gebeuren, en waar IS, de taliban en

de ANSF strijden. Luchtaanvallen gebeuren regelmatig, met vele doden (zie 20 Daesh militants killed in

Achin airstrikes, Pajhwok Afghan News, Jun 30, 2017, https://www.pajhwok.com/en/2017/06/30/20-

daesh-militants-killed-achin-airstrikes, en Karzai denounces Achin bombing as a brutal act, By Pajhwok

Monte, Apr 17, 2017, https://www.pajhwok.com/en/2017/04/17/karzai-denounces-achin-bombing-brutal-

act).

De Achin district is bovendien de hoofdkwartier van Daesh (zie , EASO Country of Origin Information

Report: Afghanistan - Recruitment by armed groups, September 2016, p27, “The Islamic State (IS) -- or

so called Daesh -- has chosen the Achin district of eastern Nangarhar province as its headquarters for a

variety of reasons", Pajhwok Afghan News, May 09, 2017,

https://www.pajhwok.com/en/2016/05/09/why-daesh-chose-achin-district-its-base-afghanistan, Official

Claims Daesh Entrenched In Achin District, By Sharif Amiry, Tolo news, 17 March 2017,

http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/official-claims-daesh-entrenched- achin-district).
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Geen van deze gegevens word in vraag gesteld of tegengesproken door verwerende partij, wie niets

over de veiligheidssituatie in Nangarhar meldt. Ze moeten dus als vastgesteld beschouwd worden.

Bovendien bevestigt de UNHCR dat alle strijdende groepen, waaronder de taliban "systematically target

civilians who are associated with, or who are perceived to be supporting the Afghan Government Afghan

civil society and the international community in Afghanistan, including the international military forces

and international humanitarian and development actors. In 2015, UNAMA attributed 1,335 civilian

casualties (790 deaths and 545 injured) to incidents of targeted killings or attempted targeted killings to

AGEs (Anti Government Element), among which the Taliban claimed responsibility for 135 incidents

causing 336 civilian casualties (168 deaths and 168 injured). The number of such casualties increased

by 25 per cent from 2014 (716 deaths and 353 injured), while the number of Taliban-claimed incidents

increased by 59 per cent.(..) Among the primary targets of such attacks are national and local political

leaders, government officials, teachers and other civil servants, off duty police officers, tribal elders,

religious leaders, women in the public sphere, civilians accused of spying for pro-government forces,

human rights activists, humanitarian and development workers, and construction workers" (UNHCR

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

Afghanistan, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 19 April 2016,

HCR/EG/AFG/16/02, p34).

Bovendien, hebben de Taliban in hun mededeling van april 2015 aangekondigd dat hun toekomstige

offensief gericht zou zijn op overheidsdiensten en anderen die worden gezien als steun van de overheid

en de internationale gemeenschap ("For the complete liberation of our beloved homeland from the yoke

of foreign occupation and for the implementation of Islamic rule throughout the country, the Islamic

Emirate is determined to prolong the ongoing jihad against the foreign invaders as well as their internal

stooges", "Taliban announce spring offensive in Afghanistan", Lynne O'Donnell, Associated Press,

April 22, 2015).

Objectieve bronnen bevestigen trouwens dat Daesh vele jonge mannen uit Nangarhar rekruteert om met

aan hun zijde te vechten (zie Daesh Recruiting In Nangarhar, Tolo news, 30 December 2016,

http://www.tolonews.com/afghanistan/daesh-fighters- recruiting-nangarhar).

Deze objectieve informatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker omtrent vervolgingen tegen

hem door de taliban, wegens zijn werk voor een commandant in de Afghaanse leger. Leden van Daesh

hebben ook probeert om hem te rekruteren, maar hij heeft het geweigerd om op hun pogingen in te

gaan. Hij was dus in groot gevaar door hen gedood te worden.

Gezien huidig context van conflict en geweld in Afghanistan en in the provincie van verzoeker, zijn de

verklaringen van verzoeker niet enkel coherent maar ook plausibel.

Verzoeker verwijst naar artikel 48/3, §5 de welke duidelijk stelt dat "Bij het beoordelen of de vrees van

verzoeker voor vervolging gegrond is, doet het niet ter zake of de verzoeker in werkelijkheid de raciale,

godsdienstige, nationale, sociale of politieke kenmerken vertoont die aanleiding geven tot de vervolging

indien deze kenmerk hem door de actor van de vervolging wordt toegeschreven".

Bovendien heeft verzoeker duidelijk gemaakt dat hij geen verdediging kon verkrijgen van zijn eigen

overheid (CGVS p, 23). Artikel 48/5 bepaalt dat een actor van vervolging een niet-overheidsactor kan

zijn indien de staat of een andere partij welke een aanzienlijk deel van het gebied controleert, geen

bescherming kan bieden aan verzoeker. In casu is het niet betwist dat de control van de regering in

Nangahar provincie, Achin district zeer gering is, en dat de Taliban maar ook Daesh en de andere

strijdende partijen delen van de regio onder hun control hebben (zie The Afghan district stuck between

IS and the Taliban, BBC News, Jalalabad, 20 February 2016; Afghanistan: The security situation in

Nangarhar province, Land Info, 13 October 2016, p,7,10). Zoals boven uitgelegd, heeft Daesh zelfs hun

hoofdkwartier in de Achin district (zie artikelen supra).

Het is dus, in casu, vastgesteld dat verzoeker geen bescherming kan verkrijgen tegen de daden van

vervolging die hij heeft meegemaakt en die hij vreest in geval van terugkeer.

Prima facie heeft verzoeker een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag van

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van zijn politieke overtuigingen

(toegeschreven door de taliban) in de brede zin.
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In een tweede middel zal U aangetoond worden dat de grieven van de Commissaris generaal

onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van de vervolgingen die verzoeker heeft ondergaan en zijn

vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar Afghanistan in vraag te stellen.

We vragen Uw Raad dan ook, met eerbied, om het geheel van verzoekerverklaringen te willen herlezen

en deze op een objectieve wijze na te gaan, rekening houdend met de algemene beschikbare informatie

over de vervolgingen tegen mensen beschouwd ais steunder van de overheden en over de rekrutering

van jonge mannen door daesh,

Voor de boven gemelde redenen menen we dat er genoeg elementen zijn om zijn vrees voor

vervolgingen in geval van terugkeer als aannemelijk te beschouwen, indien nodig op basis van het

voordeel van twijfel.

Zou Uw Raad ons volgen m.b.t. het aanhangen van het asielrelaas aan het Verdrag van Genève* indien

nodig op basis van het voordeel van twijfel, dan dient er rekening te worden gehouden met artikel 48/7

van de vreemdelingenwet de welke bepaalt: "Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd

vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke

vervolging of met dergelijke schade, is een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is

en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen".

Bovendien, "Bij het beoordelen of de vrees van de verzoeker voor vervolging gegrond is, doet het niet

ter zake of de verzoeker in werkelijkheid de raciale, godsdienstige, nationale, sociale of politieke

kenmerken vertoont die aanleiding geven tot de vervolging indien deze kenmerken hem door de actor

van de vervolging worden toegeschreven

Er dient te worden vastgesteld dat het CGVS deze vermoeden voortvloeiend uit artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet niet op een draagkrachtige wijze tegenspreekt Bovendien toont verweerder niet aan

dat verzoeker, in geval van een terugkeer naaf Afghanistan, geen risico loopt weer het slachtoffer te zijn

van zulke vervolgingen.

Wij benadrukken dat Uw Raad beoordeelde dat « En tout état de cause, le Conseil considère que,

même s'il subsiste un doute sur certains éléments du récit d'asile, ce doute doit profiter au requérant. De

façon générale, le Conseil estime en effet que l'analyse de la crainte de persécution alléguée doit primer

sur la relation précise et circonstanciée de tous les faits de persécution » (arrêt n° 71 610 du

09/12/2011) en dat « dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l'énoncé de ce doute ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte

d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l'espèce, si un doute devait subsister sur d'autres points du

récit de la requérante, il existe par ailleurs suffisamment d'indices du bien-fondé de ses craintes pour

justifier que ce doute lui profite » (CCE, arrêt n° 29 226 du 29 juin 2009).

Wij menen, op basis van de verklaringen van verzoeker, ten eerste dat hij een oprechte inspanning

heeft geleverd om zijn asielaanvraag aannemelijk te maken en te staven en, ten tweede, dat hem het

voordeel van twijfel toegekend moet worden. Er zijn voldoende elementen om zijn verklaringen als

vastgesteld te beschouwen. Inderdaad, zijn verklaringen zijn eenduidig en van goede trouw en komen

overeen met de beschikbare informatie. Ze zijn spontaan en duiden een persoonlijke ervaringen aan.

Zijn verklaringen bevestigen dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in Afghanistan.

Bovendien menen wet dat verweerder haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. In een tweede middel zal er U aangetoond worden dat de motivering van het CGVS niet

draagkrachtig is.

Voor alle hierboven redenen vraagt verzoeker U, met eerbied, de toekenning van de

vluchtelingenstatus.

Met oog op de subsidiaire bescherming status, indien Uw Raad toch zou oordelen dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band

gemaakt kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van
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het verdrag van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoeker - quod non - dan hoeft hem de

subsidiaire bescherming toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

Een asielzoeker wie niet aannemelijk zou maken dat hij, persoonlijk en wegens zijn ras, zijn godsdienst,

het behoren tot een bepaald sociaal groep, zijn politieke overtuigingen en/of zijn nationaliteit, een

gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst, wel in aanneming kan komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in geval er zwaarwegende gronden bestaan "om aan

te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade" en die

geen beroep tot bescherming kan of wil doen op zijn eigen autoriteiten omwille de risico tot het lopen

van dergelijke schade.

De ernstige schade meer bepaalt in de paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet zijn:

- doodstraf of executie, of, □ 

- foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst, of, □ 

- ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. □ 

De Vreemdelingenwet heeft het artikel 15 van de Kwalificatie Richtlijn niet volledig omgezet. Betreffende

de "ernstige bedreigingen" zoals voorzien door artikel 48/4, §2 c) van de vreemdelingenwet hoeft de

kandidaat-vluchteling geen persoonlijke redenen tot het lopen op een reëel risico op ernstige schade te

bewijzen of in te roepen opdat de subsidiaire bescherming status hem toegekend zou worden, maar

enkel het risico voor zijn leven of integriteit als gevolg van het willekeurig geweld in het kader van het

binnenland gewapend conflict (L. DELFÛRGE, H. VÎNOÎS, J. BLQMMAERT, « Parole à l'exil. Les

demandeurs d'asile irakiens et en particulier de Bagdad », Caritas International» CIRE» éd. François

Cornet, mai 2016 p. 25).

Artikel 2 van het EVRM wijdt het recht op leven toe. Deze recht wordt door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (hierna "EHRM") beschouwt als één van de meest fundamentele rechten,

Inderdaad, het EHRM beoordeeld dat "Het bekrachtigt een van de fundamentele waarden van

democratische samenlevingen die samen de Raad van Europa vormen. We moeten de bepalingen dus

erg interpreteren" (EHRM, MacCann Farrel § Savage i Verenigd Koninkrijk, 27 september 1995,

verzoekschrift n° 18984/91).

Dat artikel 3 van het EVRM bevat de absolute recht geen foltering of vernederende en/of onmenselijke

behandelingen te ondergaan. Artikel 3 EVRM voorziet geen enkel uitzondering (vaste rechtspraak van

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, o.a., EHMR, Soering t. Verenigd Koninkrijk,

7 juli 1989, verzoek, N° 14038/88; EHRM, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991;

EHMR, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 16 november 1996, verzoek, N° 22414/93; EHRM, Ahmed t.

Oostenrijk, 17 december 1996, verzoek, Nô 25964/94 ; EHRM, Saadi t. Italië, 28 februari 2008, verzoek.

Ne 37201/06 ; EHRM, M,S,S t. België en Griekenland, 21 januari 2011; EHRM, Husseinie t. Zweden,

13 oktober 2011, verzoek N° 10611/09; RvV, arrest 128 564,128 540 en 128 565 dd. 2 september 2014)

en verplicht de staten de nodige maatregelen te nemen om enige schending van deze recht te

vermijden, ongeacht dat de schending veroorzaakt word door een overheidsactor of door een particulier

(EHRM, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 15 november 1996; EHRM, H.L.R. t. Frankrijk, 29 april 1997,

verzoek. N° 24573/94 de welke vermeldt dat "en raison du caractère absolu du droit garanti, la Cour

n'exclut pas que l'article 3 trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'une personne ou de

groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique", §40). Zo beoordeelde de Raad van State in een

arrest 96.643 dd. 19 juni 2001 dat artikel 3 EVRM, de lidstaten verplichtte het recht die door deze

bepaling beschermt word niet te schenden maar ook de schendingen ervan te voorkomen (CE, n°

96.643, 19 juin 2001, Adm, Publique,09/2001, 154 - 155).

De eerbiedigen van beide fundamentele rechten - artikelen 2 en 3 van het EVRM - hebben als gevolg

dat de Staat verplicht is na te gaan of een door haar genomen maatregel niet in strijd is met het recht op

leven en het verbod aan foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen (Cass.

16 maart 2000, in T. Vreemdelingenrecht, 2001, vol. 24 en in Jaarboek Mensenrechten 1998 - 2000, p.

31). Het is de taak van verweerder om grondig en zorgvuldig na te gaan of een asielzoeker een risico

loopt op een schending van de rechten voortvloeiden uit artikelen 2 en 3 van het EVRM in zijn land van
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herkomst (EHRM, MSS c. Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; Saadi c.

Italie, 28 februari 2008 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 oktober 1991 ; Cruz Varas et autres c.

Suède, 20 maart 1991).

Het CGVS moet dus nagaan of het terugkeren van een verzoekende partij naar zijn land van herkomst

ten gevolge van een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

bescherming status, geen risico doet lopen, in hoofde van de asielzoeker tot een schending van één of

meerdere fundamentele rechten.

In geval een asielzoeker zulke risico loopt in zijn land van herkomst, dan moet er hem een bescherming

toegekend worden.

In casu is verzoeker afkomstig is uit een regio waar een gewelddadig conflict heerst tussen meerdere

gewapende groepen, waaronder de taliban en Daesh. Trouwens, worden mensen die beschouwd

worden als steunder van de regering als doel genomen, en Daesh rekruteert jonge mannen in de

provincie van verzoeker. Deze elementen werden eerder aangetoond, we verwijzen naar de middelen

supra.

Deze elementen zorgen ervoor dat verzoeker een reëel risico tot ernstige schade loopt in de zin van

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

Verzoeker voldoet aan alle voorwaarden voorzien door artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Bovendien behoort hij tot geen van de door de wet voorziene uitsluitingsgevallen. □ In ondergeschikte 

orde dient hem ten gevolge, de subsidiaire bescherming status toegekend te worden.”

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

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

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

en 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Verwerende partij meent dat er geen geloof gehecht kan worden aan de asielmotieven van verzoeker

omdat ze geen geloof hecht aan zijn verklaringen omtrent zijn vrees te worden gedood door Daesh,

omdat hij weigerde om zich bij hen aantesluiten. Verwerende partij gelooft ook niet in de vrees van

verzoeker voor de taliban omdat ze hem wegens zijn werk bij een commandant van het Afghaanse leger

bedreigden.

Verzoeker meent dat de grieven van de Commissaris generaal op basis van de welke hij de toekenning

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming status aan verzoeker weigert, onvoldoende

en niet draagkrachtig zijn.

Ten eerste wenst verzoeker de onbetwiste elementen, of allerminst niet tegengesproken elementen,

naar voren te brengen:

- verzoeker is een jonge man, in passende leeftijd om te vechten, en Daesh rekruteert vele jonde

mannen in Achin district (hun hoofdkwartier)

- verzoeker werkte voor een commandant van het Afghaanse leger in Kabul en de taliban nemen

mensen die voor de overheden werken als doelwit

- De Nangarhar provincie is in de oostelijke regio van Afghanistan gelegen, en is gekenmerkt door een

verslechterde veiligheidssituatie (zie COI focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, van

december 2016), waar terreuraanslagen regelmatig gebeuren, en waar IS, de taliban en de ANSF

(Afghan National Security Forces) strijden.

De rapporten, zowel als artikels hier toegevoegd stellen duidelijk dat de controle van de regering in de

Nangarhar provincie zeer gering is, een dat de Taliban zowel als Daesh grote delen van de provincie

onder hun controle hebben (zie The Afghan district stuck between IS and the Taliban, BBC News,

Jalalabad, 20 February 2016). In het bijzonders, heeft Daesh volle controle over de Achin district (waar

verzoeker afkomstig is). Dit bevestigt de verklaringen van verzoeker.
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Luchtaanvallen gebeuren regelmatig in Achin, met vele doden (zie 20 Daesh militants killed in Achin

airstrikes, Pajhwok Afghan News, Jun 30, 2017,

https://www.pajhwok.com/en/2017/06/30/20-daesh-militants-killed-achin-airstrikes, en Karzai denounces

Achin bombing as a brutal act, By Pajhwok Monitor, Apr 17, 2017,

https://www.pajhwok.com/en/2017/04/17/karzai-denounces-achin-bombing-brutal-act).

De Achin district is bovendien de hoofdkwartier van Daesh (zie , EASO Country of Origin Information

Report: Afghanistan - Recruitment by armed groups, September 2016, p27, "The Islamic State (IS) -- or

so called Daesh - has chosen the Achin district of eastern Nangarhar province as its headquarters for a

variety of reasons", Pajhwok Afghan News, May 09, 2017,

https://www.pajhwok.com/en/2016/05/09/why-daesh-chose-achin-district-its-base-afghanistan, Official

Claims Daesh Entrenched In Achin District By Sharif Amiry, Tolo news, 17 March 2017,

http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/official-claims-daesh-entrenched-achin-district). De

taliban en Daesh vechten bovendien over de controle over het gebied, waardoor nog meer civiele

gedood werden (zie "Achin District Residents Tell of Nightmare Under Daesh", Tolo news, in het

administratief dossier).

Objectieve bronnen bevestigen trouwens dat Daesh vele jonge mannen uit Nangarhar gedwongen

rekruteert om met aan hun zijde te vechten (zie Daesh Recruiting In Nangarhar, Tolo news,

30 December 2016, http://www.tolonews.com/afghanistan/daesh-fighters-recruiting-nangarhar).

Verschillende bronnen bevestigen trouwens dat de taliban mensen die voor de overheden werken als

doelwit nemen.

Verzoeker heeft deze gegeven al uitgebreid aangetoond en verwijst naar de middelen supra.

Deze vastgestelde feiten houden in dat de vrees voor vervolging van verzoeker zoals verklaart

gedurende zijn gehoor niet alleen plausibel zijn, maar overeenkomen met de beschikbare informatie.

Deze moeten als aannemelijk beschouwd worden.

Bovendien heeft verzoeker met nauwkeurigheid geantwoord aan alle vragen die hem gesteld werden

over zijn dorp (stammen en clan disputen CGVS p10, direct omliggende dorpen CGVS p 11, verdrijving

van de Pakistani taliban van de burgers van zijn dorp CGVS p21-22, de aanwezigheid van de taliban en

Daesh...), over zijn werk. Deze verklaringen duiden een persoonlijke ervaring aan en zeker en vast geen

ingestudeerde kennis.

De Commissaris generaal beweert dat "enkele opvallende vaststellingen" (beslissing pl) in de

verklaringen van verzoeker verhinderen dat er aan zijn asielmotieven geloof kan worden gehecht.

We menen dat de Commissaris generaal en subjectieve appreciatie van de feiten en het relaas doet,

bijzonders zich alleen baserend op enkele als "opvallende" beschouwde verklaringen om te beweren dat

de asielrelaas van verzoeker niet geloofd kan worden.

Ten eerste, meent de commissaris dat de feit dat verzoeker zich in zijn huis verstopte na de eerste

bezoek van Daesh (om hem de rekruteren) "opmerkelijk" is. De commissaris meent dat aangezien dat

verzoeker wist dat hij in gevaar was om te rekruteert te worden, dit geen genoegende maatregel was

voor iemand met die vrees. Echter heeft verzoeker verklaard dat hoewel hij wist dat Daesh jonge

mannen zoals hem rekruteren, ze gewoonlijk niet naar binnen in de huizen kommen wanneer de

eigenaars het niet toelaten (dit werd gedurende een afspraak in onze kantoor verklaart). Hij heeft

gedurende zijn gehoor bij de CGVS uitgelegd dat toen Daesh naar zijn district kwam, ze aanvankelijk

niet zo agressief waren als ze het nu zijn (GVGS p 23). Dit is bevestigt in objectieve bronnen zoals

EASO Country of Origin Information Report; Afghanistan - Recruitment by armed groups, September

2016 :

" (...) many people who fled ISK- controlled areas for fear of forced recruitment, among other reasons"

"(…) Despite ISK's initial friendly approach towards the villagers under its control, it started to behave

much more aggressively once the war with the Taliban started: as such its popularity and village

acceptance started dwindling" (p30).
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De oorlog tussen de taliban en Daesh in Nangarhar begon rondt juli- august 2015, dus min of meer een

maand voor de vertrek van verzoeker (zie Why Taliban spécial forces are fighting Islamic State, BBC

World Service, 18 December 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-35123748). Dit kommt dus

overeen met de verklaringen van verzoeker volgens de welke Daesh in het begin niet altijd gewelddadig

waren, en verklaart ook ten dele waarom Daesh verzoeker een "tweede kans" gaven (of zich niet in het

huis dwangen en verzoeker meenamen).

Dat hij zich in zijn huis verstopte is dus niet "opmerkelijk" zoals de Commissaris beweert, maar gewoon

logisch, bijzonders omdat verzoeker niet weg wilde van zijn dorp eh familie, maar gedwongen werd te

vertrekken door de te steeds grotere gevaar (toen Daesh een tweede keer kwam). Het was bovendien

een beslissing van zijn ouders om hem naar het buitenland te sturen omdat hij in Afghanistan niet veilig

zou zijn (CGVS p20) (verzoeker heeft uitgelegd dat in zijn familie zijn vader grote autoriteit heeft en dat

hij hem gewoonlijk gehoorzaamt CGVS p16).

Ten tweede verwijt de Commissaris dat, toen gevraag waarom Daesh hem twee kansen bood,

verzoeker antwoordde dat Daesh aanvankelijk niet zo agressief waren als nu, en ment dat dit niet met

objectieve informatie strookt nog met de verklaringen van verzoeker. Verwerende partij meent dus dat

verzoeker beweert heeft dat hij niet de de hoogte was van de gewelddadige capaciteiten van daesh, en

verwijst naar CGVS p22-23 om dit te staven. Een analyse van pagina 22-23 en van de hele

gehoorverslag toont echter dat hij nooit zei dat hij niet wist of ze gevaarlijk if niet waren, en dat hij wel

wist dat ze gewelddadig waren en jonge mannen rekruteerden (CGVS p23). Bovendien bevestigen

objectieve bronnen dat toen Daesh naar de district van verzoeker kwamen, ze aanvankelijk niet zo

agressief waren als ze het nu zijn (zie supra: EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan -

Recruitment by armed groups, September 2016, p30), in tegendeel tot wat de Commissaris beweert.

Trouwens heeft verzoeker tijdens een afspraak uitgelegd dat Daesh gewoonlijk 2 keer komen, dus na de

tweede bezoek meenden zijn ouders dat er geen meer kans bestond dat Daesh hem niet zou dwingen

om zich bij hen aansluiten, en stuurden hem weg. Dit verwijt moet dus verworpen worden.

Daarna herhaalt zich de Commissaris ten dele en meent dat het opmerkelijk is dat Daesh twee keer

naar het huis van verzoeker kwam, maar niet met hem spraken konden omdat zijn ouders zeiden dat hij

met thuis was, en dat Daesh zich niet binnen het huis dwong, hoewel ze bekend staan voor hun brutale

werkwijze. We verwijzen naar de laatste paragrafen, waar uitgelegd is dat Daesh eerst kort tijd na de

vertrek van verzoeker beginnen zijn met hun brutale werkwijze en dat ze voordat niet noodzakelijk

agressief waren tegen de burgers (ze hielpen hen zelfs tegen de taliban). De Commissaris meent ook

dat het feit dat de familie (zijn jonge broer ook) van verzoeker zonder problemen steeds in het dorp in

Achin woont aantoont dat zijn verklaringen omtrent zijn problemen met Daesh niet waar zijn. Hij heeft

echter verklaart dat Daesh alleen hem wilden, om hem te rekruteren, en geen problemen hadden met

zijn familie per se (CGVS p20).

Vervolgens beweert de Commissaris dat verzoeker een ontbrekend kennis van zijn beweerde regio van

herkomst heeft. Verwerende partij stavt dit door de elementen die verzoeker niet kon geven in zijn

antwoorden te lijsten, maar houdt absoluut niet rekening met alle details die verzoeker gaf over zijn

dorp, nog aan zijn verklaringen dat zijn vader hen het dorp zelden verlaten liet, omwille van de

onveiligheid en de opium traffic in de regio (CGVS p10). De Commissaris negeert bij voorbeeld de

details die hij gaf over de stammen en clan disputen (CGVS p10), de direct omliggende dorpen (CGVS

p 11), de verdrijving van de Pakistani taliban door de burgers van zijn dorp (CGVS p21-22)... De

Commissaris meent ook dat verzoeker een ontbrekend kennis van voorname personen in zijn regio

heeft, omdat hij de namen van verschillende taliban en Daesh leden niet kent. Hij heeft nochtans

verklaart at hij geen interesse in de taliban of daesh had, en dus ook hun leden niet bij naam kent. Het

wordt hem ook verwijt dat hij de maliks van andere dorpen in de regio niet kent, hoewel hij de malik van

zijn dorp noemt en opnieuw uitlegde dat hij zijn eigen dorp weinig verliet (CGVS pl2). Bovendien, was hij

de 3 laatste jaren voor zijn vertrek weg van zijn dorp, hij studeerde in Pakistan en werkte in Kabul en

ging niet vaak terug naar zijn dorp (CGVS p5,24).

Bovendien verwijt de Commissaris dat verzoeker een ontbrekend kennis van de landbouwactiviteiten

van zijn vader heeft, omdat hij niet weet wanneer de aardappelen of uien geoogst worden, en zich

vergist over de maand van de oogst van de tarwe. Echter weet hij precies welke groenten en fruiten zijn

vader op zijn velden teelde (CGVS p15), en verklaart ook dat hij concentreert op zijn studies was, en dat

zijn vader tot zijn kinderen zei dat ze zich op school concentreren moeten en van de landbouw afstand

nemen moesten (CGVS p15). Trouwens verwijt de Commissaris ook dat verzoeker niet weet wanneer
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de bloemen van de papaverplant rood zijn. Verzoeker meldde dat hij niet met de papaversmokkel bezig

was, zich op school concentreerde en dus geen aandacht gaf aan wanneer de bloemen rood werden.

Hij heeft ook uitgelegd dat zonen in zijn cultuur gewoonlijk niet vragen waarvan het geld van hun vader

komt en niet zo veel vragen stellen over de werk van hun vader (CGV p14),. Verzoeker onderlijnt

opnieuw dat hij de 3 laatste jaren voor zijn vertrek weg van zijn dorp was en zich dus niet aan alle

details goed herinnert.

Verder beweert verwerende partij dat de problemen die verzoeker met de taliban had niet geloofd

kunnen worden, ten eerste omdat ze verbonden zijn met de verblijf van verzoeker en zijn familie in

Achin, waarin de Commissaris niet gelooft. Er werd al supra aangetoond dat de grieven van de

Commissaris omtrent de ongeloofwaardigheid van de verblijd van verzoeker in Achin district niet

objectief zijn en verworpen worden moeten. De Commissaris meent ook dat de reactie van verzoeker op

de bedreigingen van taliban, met name zijn terugkeer naar zijn dorp niet geloofwaardig is. Echter werd

hij alleen van de dreigbrief op de hoogte gebracht toen hij al in zijn dorp teruggekeerd was tijdens zijn

verlof. Zijn familie bracht hem inderdaad op de hoogte toen hij kwam, en niet via telefoon terwijl hij in

Kabul was (de brief was alleen een paar dagen ervoor aangekomen bij zijn ouders). Hoewel hij

uitgelegd heeft dat er vaak geen netwerk was (de taliban vallen de netwerk polders regelmatig aan)

meent verwerende partij dat zijn familie toch een andere manier zou hebben gewonden om hem te

waarschuwen. Tenslotte meent de Commissaris dat omdat verzoeker meldde dat zijn problemen met de

taliban gestopt waren toen hij met zijn werk stopte, hij nu geen meer vrees wegens hen zou hebben.

Echter verklaart verzoeker dat hoewel ze hem niet meer bedreigden voordat hij zijn dorp verliet (wegens

Daesh), hij zich tijdens zijn verblijf in Achin (nadat hij met zijn werk stopte en voordat hij Afghanistan

verliet) hij in het huis van zijn ouders bleef en zich et verstopte, en niet weekt of ze hem opnieuw zouden

bedreigen indien hij naar Achin terugkeert.

Ten gevolge is de motivering van de Commissaris generaal omtrent het beweerde gebrek aan

geloofwaardigheid van de bedreigingen van de taliban en vervolgingen van Daesh niet draagkrachtig en

moet verworpen worden.

De verklaringen van verzoeker moeten als aannemelijk en geloofwaardig beschouwd worden, indien

nodig op basis van het voordeel van twijfel.

Ten slotte wenst verzoeker te benadrukken dat de motivering van de Commissaris generaal betreffende

de beslissing tot weigering van de subsidiaire bescherming status niet draagkrachtig is.

Verzoeker onderlijnt dat verwerende partij niets over de veiligheidssituatie van de Achin district of de

Nangarhar provincie meldt, maar het rechtstreeks over de internbeschermingsalternatief heeft. Die toont

dus aan dat de Commissaris impliciet erkent, zoals bevestigt door objectieve bronnen aangegeven

supra, dat de Achin district en/of de Nangarhar provincie onveilig zijn.

De Commissaris beweert omtrent Kabul dat "Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul" en dat "Willekeurige aanslagen met

veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad" er voor burgers in de

hoofdstad Kabul actueel "geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van ernstige schade"

(beschikking p5).”

Verzoeker citeert voorts uit tal van persberichten en rapporten en stelt dat er voor burgers in Kabul wel

een reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van ernstige schade.

Daarnaast benadrukt hij dat de taliban en Daesh hun netwerk ook in Kabul hebben en er aanwezig zijn

en dat hij er geen familie heeft. Ook stelt hij dat hij veel moeilijkheden zou hebben om een nieuwe

werkplaats te vinden in Kabul en dat het leven en de huisvesting er zeer duur zijn. Volgens verzoeker

kunnen zijn persoonlijke omstandigheden hem geen redelijk vestigingsalternatief in Kabul aanbieden.

Verzoeker verwijst in dit verband naar en citeert uit richtlijnen van de UNHCR waarin bepaalde indicaties

worden gegeven voor de concrete invulling van de redelijkheid van een intern hervestigingsalternatief.

Verzoeker wijst erop dat de humanitaire situatie voor een groot deel van de bevolking in Afghanistan

kritiek is en dat UNHCR stelt dat een familiaal netwerk in veel gevallen niet genoeg bijstand vormt.
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UNHCR benadrukt tevens de grote kwetsbaarheid van “internal displaced persons” (IDP’s) en het feit

dat veel terugkeerders uit het buitenland in een gelijkaardige situatie als die van IDP’s terechtkomen.

Verzoeker hekelt ten slotte dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: CGVS) geen bruikbare informatie bijbrengt over het werkaanbod, de toegang tot huisvesting en

andere basisrechten in Kabul en geeft met verwijzing naar een rapport van International Labour

Organisation aan dat het werkaanbod voor terugkerende Afghanen zeer beperkt en precair is.

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden de volgende stavingstukken gevoegd:

(1) het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan” van UNHCR van 19 april 2016, p. 34 en 74-76;

(2) een nieuwsbericht van BBC News, Jalalabad, van 20 februari 2016, getiteld “The Afghan district

stuck between IS and the Taliban”;

(3) het rapport “Afghanistan: The security situation in Nangarhar province” van Land Info van

13 oktober 2016, p. 7 en 10;

(4) een persbericht van Lynne O'Donnell, Associated Press, van 22 april 2015, getiteld “Taliban

announce spring offensive in Afghanistan”;

(5) een nieuwsbericht van Pajhwok Afghan News van 30 juni 2017, getiteld “20 Daesh militants killed in

Achin airstrikes”;

(6) een nieuwsbericht van Pajhwok Monitor van 17 april 2017, getiteld “Karzai denounces Achin

bombing as a brutal act”;

(7) een nieuwsbericht van Pajhwok Afghan News van 9 mei 2017, getiteld “The Islamic State (IS) - or so

called Daesh - has chosen the Achin district of eastem Nangarhar province as its headquarters for a

variety of reasons”;

(8) een persbericht van Sharif Amiryj, Tolo news, van 17 maart 2017, getiteld “Official Claims Daesh

Entrenched In Achin District”;

(9) een nieuwsbericht van Tolo news van 30 december 2016, getiteld “Daesh Recruiting In Nangarhar”;

(10) het rapport “EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Recruitment by armed

groups” van EASO van september 2016, p. 27;

(11) het rapport “Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de

Belgische asielprocedure” van CBAR-BCHV van juni 2014, p. 13-14, 16-19 en 75;

(12) het rapport “'Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs' - A Study on the State of Employment

in Afghanistan” van International Labour Organisation (ILO) van 5 juni 2012, p. 7-10;

(13) het rapport “Principes directeurs sur la protection internationale no. 4: "La possibilité de fuite ou de

réinstallation interne" dans le cadre de l'application de l'Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés” van UNHCR van 23 juli 2003;

(14) het rapport “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 6 Augustus 2013;

(15) het rapport “Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul” van landinfo van

25 november 2016, p. 16;

(16) een nieuwsbericht van Le Monde.fr avec AFP et Reuters van 6 juni 2017, getiteld “Attentat de

Kaboul : le bilan monte à 150 morts”;

(17) een persbericht van Ehsan Popalzai, Laura Smith-Spark en Faith Karimi, CNN, van 1 juni 2017,

getiteld “Kabul blast: Attack kills 90 near diplomatic area in Afghanistan”;

(18) een internetartikel van 26 augustus 2017, getiteld “Attackers struck mosque packed with people

attending Friday prayers in Afghan capital, killing at least 28 worshippers”,

http.//www.aljazeera.com/news/2017/08/gunmen-attack-shia-imam-zaman-mosque-kabul-

170825095421445.html;

(19) een nieuwsbericht van CNN van 25 juli 2017, getiteld “31 dead in Kabul car bomb attack claimed by

Taliban”.

2.2.2. Op 5 april 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij samen met het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van

december 2017, p. 1-74, en de COI Focus “Afghanistan Corruptie en documentenfraude” van

21 november 2017.
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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 verzoeker daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming 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

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 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) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de
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geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3.3. Ontvankelijkheid van de middelen

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48 en 48/2

van de Vreemdelingenwet, van artikel 13 van het EVRM en van de artikelen 4 en 41 van het Handvest,

doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepalingen door de bestreden

beslissing geschonden acht.

2.3.3.2. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. Verzoeker verduidelijkt niet op

welke wijze dit artikel door de bestreden beslissing geschonden zou (kunnen) zijn. De schending ervan

wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.

2.3.3.3. De middelen zijn, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (i) aan zijn vrees voor Daesh geen geloof kan

worden gehecht gelet op enkele inconsistente gedragingen van zowel verzoeker als van zijn familie

nadat hij door Daesh werd bedreigd, zijn beperkte en zelfs ontbrekende kennis over zijn regio en zijn

beperkte kennis over de landbouwactiviteiten van zijn vader, omdat (ii) zijn vrees voor de taliban

ongeloofwaardig is nu ook deze problemen met zijn verblijf en het verblijf van zijn familie in Achin

verbonden zijn, het niet redelijk is dat zijn familie hem naar een talibangebied liet terugkeren zonder

hem te waarschuwen dat de taliban hem bedreigde omwille van zijn tewerkstelling, en hij tevens
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uiteenlopende verklaringen aflegde over zijn vrees voor de taliban, omdat (iii) niet aangenomen kan

worden dat hij louter omwille van zijn tewerkstelling als privé-assistent van een Afghaans officier bij een

terugkeer naar Afghanistan een gegronde vrees heeft voor vervolging, en omdat (iv) hij zich aan de

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

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

vestigingsalternatief beschikt. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig

toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

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

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van de middelen dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het

eerste en tweede middel kunnen wat dit betreft niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal verzoekers asielaanvraag op individuele

wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft uiteengezet waarop hij zijn

beslissing baseert. Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de

commissaris-generaal slechts vaststellen dat verzoeker er niet in slaagt om zijn vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken.

Vooreerst kan de commissaris-generaal worden bijgetreden waar hij van oordeel is dat zowel verzoeker

als zijn familie inconsistente gedragingen vertoonden nadat verzoeker door Daesh bedreigd zou zijn

geweest. Het is immers ongeloofwaardig dat verzoeker er na het eerste bezoek van Daesh voor koos

om simpelweg in zijn eigen huis te blijven en niet tot de inschatting kon komen dat hij gevaar liep.

Verzoeker volhardt in het tweede middel dat Daesh, toen ze naar zijn district kwam, aanvankelijk niet zo

agressief was als nu en verwijst hiertoe naar het rapport “EASO Country of Origin Information Report:

Afghanistan - Recruitment by armed groups” van EASO van september 2016, waarin het volgende te

lezen staat: “(…) Despite ISK's initial friendly approach towards the villagers under its control, it started

to behave much more aggressively once the war with the Taliban started: as such its popularity and

village acceptance started dwindling". Er wordt evenwel op gewezen dat er blijkens de informatie vervat

in het administratief dossier (waaronder de COI Focus Afghanistan “Islamitische Staat in Afghanistan”

van 10 juli 2015, p. 21), reeds sinds midden mei 2015 op verschillende plaatsen in Afghanistan hevige

en dodelijke gevechten uitbraken tussen strijders van de taliban en IS (Daesh). Verzoeker geeft in zijn

verzoekschrift ook zelf aan dat de oorlog tussen de taliban en Daesh in Nangarhar rond juli – augustus

2015 begon. Verzoeker verklaarde dat Daesh een week voor zijn vertrek uit Afghanistan (verzoeker

verliet Afghanistan op 20 september 2015) een eerste keer naar zijn huis kwam en zijn ouders vroeg om

hem te doen aansluiten (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 30 maart 2017, p. 18). De bloedige strijd

tussen IS en de taliban was toen al even aan de gang en Daesh hanteerde, toen ze verzoeker in

september 2015 wilden doen aansluiten, duidelijk niet meer de vriendelijke aanpak zoals ze

aanvankelijk deden. Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat Daesh reeds geruime

tijd voordat verzoeker werd benaderd een stevige reputatie had opgebouwd in Achin door onder andere

restrictieve maatregelen door te voeren, hevig slag te leveren met de taliban, mensen te onthoofden,

huizen af te branden en vele families te doen vluchten, en dit allemaal in de periode van zes maanden

voordat verzoeker voor het eerst door Daesh werd opgezocht. Bovendien verklaarde verzoeker zelf dat

Daesh zijn neef al enkele maanden voor zijn vertrek ontvoerde (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p.19). De uitleg van verzoeker dat Daesh hem een tweede kans gaf of hun huis niet was

binnengedrongen om hem te zoeken omdat Daesh toen niet gewelddadig was, kan dan ook niet worden

aangenomen. Uit verzoekers verklaringen blijkt overigens dat zijn familie zelfs ondanks een derde

bezoek van Daesh nog steeds zonder problemen in hun dorp Batan woont en dat zijn broers, waarvan

de oudste 16 jaar is, geen problemen hebben gekend onder Daesh (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p. 8 en 20). Dat Daesh, zoals verzoeker voorhoudt, alleen hem wilde rekruteren en geen



RvV X - Pagina 20

problemen had met zijn familie per se, ligt niet in lijn met de brutale modus operandi van Daesh, zoals

deze blijkt uit de stukken van het administratief dossier. De informatie waarover het CGVS beschikt,

spreekt immers over ernstige incidenten van Daesh-leden ten aanzien van alle leden van de

burgerbevolking waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen jong en oud.

Ook aan verzoekers voorgehouden vrees voor de taliban, hecht de Raad niet het minste geloof. De

commissaris-generaal stelt terecht dat het gegeven dat verzoekers familie een week wachtte tot

verzoekers terugkeer naar het dorp alvorens verzoeker over de dreigbrief in te lichten, het geloof in zijn

wedervaren met de taliban ondergraaft. Indien verzoeker daadwerkelijk ernstige bedreigingen van de

taliban ontving, kan worden aangenomen dat zijn familie zich niet zou laten afschrikken door de soms

haperende communicatiekanalen en zich niet tevreden zou stellen met het vooruitzicht van zijn nakende

terugkeer. Zoals in de bestreden beslissing op correcte wijze wordt gemotiveerd, is het immers

allesbehalve redelijk dat verzoekers familie hem naar een talibangebied liet terugkeren zonder hem te

waarschuwen dat de taliban hem bedreigde omwille van zijn tewerkstelling. Overigens rijmt verzoekers

vrees voor de taliban evenmin met zijn uitspraken dat zijn kwestie met de taliban opgelost is. Verzoeker

gaf immers zelf aan dat hij geen problemen meer had met de taliban nadat hij zijn werk als privétolk en -

secretaris voor een brigadecommandant binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Kabul

stopzette in november 2014 en verklaarde dat hij nadien zonder problemen met de taliban verder kon

leven (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 30 maart 2017, p. 7, 20 en 22). De in het tweede middel

ontwikkelde argumentatie dat hij niet weet of de taliban hem opnieuw zouden bedreigen in geval van

terugkeer naar Achin omdat hij tijdens zijn verblijf in Achin in het huis van zijn ouders bleef, komt niet

overeen met zijn voor het CGVS afgelegde verklaringen. Verzoeker verklaarde duidelijk dat hij geen

problemen had in Batan omdat hij geluisterd had naar de taliban (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p. 22). Verzoekers uiteenlopende verklaringen over zijn vrees voor de taliban schaden

verder het geloof in dit vluchtmotief.

Daarbij komt nog dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk tot aan zijn studies in

Peshawar, na zijn werk in Kabul en gedurende zijn bezoeken aan zijn familie te hebben verbleven in het

district Achin. Zo wijst de commissaris-generaal op goede gronden op verzoekers beperkte en zelfs

ontbrekende kennis over zijn regio van herkomst en op verzoekers beperkte kennis over de

landbouwactiviteiten van zijn vader. In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt gemotiveerd:

“U stelde dat u tot aan uw vertrek naar Peshawar in Achin woonde en nog 7 tot 8 maanden in Achin

verbleef nadat u was gestopt met uw werk te Kabul alvorens Afghanistan te verlaten (CGVS p.6).

U schiet echter tekort in uw kennis over de ligging van bepaalde dorpen in uw district Achin. Zo kent u

ten eerste de plaatsen Ghostal, Dawoni, Kumaki Kalay, Khowagi Kalay, Bahramkhel/Bahramkalay,

Bahlol en Kartatoot niet (CGVS p.9-11). In Baburkhel ziet u louter de naam van een stam, maar een

dorp Baburkhel kent u evenwel niet (CGVS p.9). Al deze dorpen liggen nochtans in de buurt van uw

dorp Batan. Men kan bovendien verwachten dat u beter op de hoogte bent van de dorpen in uw regio

daar u niet alleen in Achin woonde maar u ook frequent pendelde van uw dorp naar Peshawar en van

uw dorp naar Kabul zoals u zelf verklaarde (CGVS p.4,15). Een andere naam voor het aangrenzende

district Ghanikhel kan u niet aanbrengen (CGVS p.10). Nochtans staat Ghanikhel ook bekend als

Shinwar-district. Tarely/Trely kent u wel en u weet dat het op ongeveer één uur wandelafstand van uw

dorp Batan ligt (CGVS p.9). De vraag of Tarely/Trely dan naar de zonsopgang of zonsondergang ligt

vanuit uw dorp gezien blijkt u dan weer te moeilijk (CGVS p.10). Deze vaststelling is toch enigszins

vreemd aangezien Tarely/ Trely in de directe nabijheid van uw dorp en duidelijk in de richting van de

zonsopgang ligt. U bent schijnbaar wel in staat bent te bepalen dat de Tirah-vallei in het oosten van

Achin ligt (CGVS p.22). De idee dat u het nabij gelegen Tarely/Trely niet kan lokaliseren aan de hand

van de zonsopgang of –ondergang vanuit uw dorp is opvallend. U als onderwezen persoon heeft toch

weet van de windrichtingen en waar de zon opkomt en waar ze ondergaat. De vaststelling dat uw

geografische kennis van de regio rond uw dorp erg pover uitvalt schaadt ernstig uw bewering dat u de

jaren uw vertrek uit Afghanistan effectief in uw dorp in Achin heeft gewoond en dat u geregeld uw familie

in Achin bezocht tijdens uw verblijf in Peshawar en Kabul. Een ander heikel punt blijkt uw kennis over

voorname personen uit uw regio. Zo verklaart u Malek Niaz te kennen, maar kan u de bijnaam Chaprasi

niet aan hem koppelen (CGVS p.12). Malek Shah Mahmood, de rivaal van Malek Niaz kent u niet

(CGVS p.11). Malek Shah Mahmood is malek in Baburkhel en blijkt sinds lange tijd in vete te leven met

Malek Niaz. Hij wordt zelfs verdacht van de aanval op een neef van Malek Niaz, maar dat komt evenmin

in u op (CGVS p.11). Verder zeggen de namen van Qari Rahmat, Shahidullah Shahid, Hafiz Saeed

Khan, Gul Zaman en overheidsfunctionaris Noor Gul u schijnbaar niets (CGVS p.12-14). Qari Rahmat

was een bekende Talibancommandant sinds 2010 en in 2013 was hij in Shadal bazaar actief. Dat u hem

niet kent is opvallend aangezien deze bazaar niet ver van uw dorp ligt en hij als Talbancommandant
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taksen inde en zo’n 300 operaties leidde in uw district. Shahidullah Shahid, Hafiz Saeed Khan en Gul

Zaman waren dan weer gevreesde commandanten van Daesh en op die manier bekende figuren in uw

regio van Achin, waar Daesh een effectieve controle uitoefende. Daesh is de reden waarom u Achin

ontvluchtte, hoe u de namen van deze commandanten kon ontgaan is dus niet geheel duidelijk.

Bovendien werden voornoemde heren recent (juli 2015) voor uw vlucht omgebracht door luchtaanvallen

in Achin. Noor Gul was de administratief functionaris van Achin en werd in augustus 2013 door

militanten ontvoerd en gedood nadat zijn familie en een aantal burgers de ontvoerders zelf aanvielen.

Tot slot kent u Anjabi, de zoon van de in Achin bekende leider van de Pakistaanse Taliban Mangal Bagh

niet (CGVS p.13). Hij was echter ook een commandant van de Takrik-Taliban van Mangal Bagh die erg

actief en gekend was in uw regio. Over Haji Abdul Khaliq Maroof vertelde u verkeerdelijk dat hij voor de

Taliban werkte (CGVS p.13-14). Gevraagd wanneer hij dan voor de Taliban werkte en wat er met hem is

gebeurd kan u niets zeggen. Sterker nog, tot het aanreiken van enige andere informatie over hem bent

u niet in staat (CGVS p.14). In werkelijkheid was Haji Khaliq Maroof het districtshoofd van Achin. Het is

opvallend dat u voornoemde personen niet of slechts oppervlakkig kent. Deze ontbrekende of weinig

diepgaande kennis vermindert het vertrouwen in uw verklaringen over uw recente verblijf in Achin

verder.

Tot slot blijkt uw kennis over de landbouwactiviteiten van uw vader beperkt. Zo weet u niet wanneer de

aardappelen of uien worden geoogst. Nochtans worden deze zaken door uw vader geteeld op de

nabijgelegen velden, zoals u zelf verklaarde (CGVS p.15). Over de oogst van de tarwe zegt u

verkeerdelijk dat het in de maand mizan (i.e. september-oktober) wordt geoogst (CGVS p.15), terwijl in

werkelijkheid tarwe in uw regio in de periode mei-juni wordt geoogst. Daarnaast slaagt u er niet in te

zeggen wanneer de kleur van de bloemen van de papaverplanten rood is (CGVS p.14). U komt niet

verder dan te verklaren dat u er niets over weet omdat u niet bezig was met papaversmokkel en u naar

school ging (CGVS p.14). Nochtans kleuren de bloemen van de papaverplanten tijdens de lente roze en

teelde de papaver in uw regio wierig. Uw hierboven aangekaarte onwetendheid over de

landbouwactiviteiten van uw vader en de papaverteelt in uw streek schaadt zeer sterk het geloof in uw

voorgehouden jarenlange verblijf in Achin.”

Verzoeker brengt geen concrete elementen bij die de voorgaande pertinente vaststellingen, die allen

grondslag vinden in het administratief dossier, ontkrachten of weerleggen. Dat hij de laatste drie jaren

voor zijn vertrek weg was van zijn dorp en zich daarom niet alle details goed kan herinneren, overtuigt in

geen geval. Ook al wordt niet verwacht dat verzoeker over een gedetailleerde kennis beschikt over alle

geografische en politieke aspecten van Afghanistan, er zijn geen redenen die kunnen verhinderen dat

verzoeker zijn herinneringen aan zijn eigen persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet

kan toelichten. Gelet op het hoger vastgestelde gebrek aan kennis in hoofde van verzoeker, is de Raad

van oordeel dat de kennis die hij wel tentoonspreidt slechts een gebrekkig ingestudeerde kennis betreft

en niet opweegt tegen de in de bestreden beslissing vastgestelde lacunes in zijn kennis.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk tot aan zijn studies in Peshawar, na zijn werk in Kabul en gedurende zijn bezoeken aan

zijn familie te hebben verbleven in het district Achin. Gelet op de ongeloofwaardigheid van verzoekers

beweerde verblijf in zijn regio van herkomst, kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan de

beweerde vervolgingsfeiten die er zich zouden hebben voorgedaan.

In de mate dat verzoeker in het eerste middel, onder verwijzing naar verscheidene objectieve bronnen,

voorhoudt tot een risicogroep te behoren omwille van zijn werkzaamheden bij de overheid en zijn

rekruteerbare leeftijd, wordt er op gewezen 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 hij 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.

De loutere verwijzing in het eerste middel naar algemene informatie betreffende de veiligheidssituatie in

zijn regio van herkomst, volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker er werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hiertoe,

gelet op zijn ongeloofwaardige verklaringen, in gebreke.
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Een onderzoek naar de voor verzoeker voorhanden zijnde beschermingsmogelijkheden in Afghanistan

is te dezen irrelevant daar geen geloof wordt gehecht aan verzoekers voorgehouden problemen.

Gelet op het voorgaande, weerlegt verzoeker de gedetailleerde en pertinente motieven van de

bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking

hebben op de kern van zijn asielrelaas, niet. Het geheel van deze motieven blijft dat ook onverminderd

overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 11, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente en terechte

redenen geen afbreuk doen aan het voorgaande. Verzoeker brengt geen elementen bij die de gedane

bevindingen in een ander daglicht stellen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in het ten tijde van de bestreden beslissing

geldende artikel 48/6, tweede lid, van de Vreemdelingenwet om aan verzoeker het voordeel van de

twijfel toe te staan. Vermits aan zijn vluchtrelaas en de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten geen

geloof kan worden gehecht, kan verzoeker zich evenmin dienstig beroepen op artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet.

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.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. 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.

2.3.6.2. 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 hierover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

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.

2.3.6.3. 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
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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.

De commissaris-generaal komt vooreerst na een grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie dat er voor burgers in de stad Kabul geen reëel risico op ernstige schade bestaat in de zin van

artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

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

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 compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS in de

loop van 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad

geviseerd werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. 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.
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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.”

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in de door verwerende partij bij aanvullende nota van

4 april 2018 aangebrachte EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation”

van december 2017 (zie: rechtsplegingsdossier, stuk 7).

De informatie die verzoeker bijbrengt, is niet van aard om aan te tonen dat de door verwerende partij

aangebrachte informatie onjuist of achterhaald is en dat er actueel sprake is van een reëel risico op

ernstige schade in de stad Kabul zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Integendeel, verzoekers informatie ligt in dezelfde lijn als deze van verwerende partij.

De Raad is voorts samen met de commissaris-generaal van oordeel dat van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in de

hoofdstad Kabul vestigt.

Zo wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat uit het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

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

19 april 2016 blijkt dat een intern vluchtalternatief in het algemeen redelijk is wanneer er bescherming

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

maar dat UNHCR ook aanvaardt 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. Verzoeker

werpt dan ook niet dienstig op dat hij in Kabul geen familie heeft.

Te dezen kan van verzoeker, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs

verwacht worden dat hij zich in de stad Kabul vestigt, zelfs al zou hij daar geen familieleden hebben.

Verzoeker is immers een volwassen alleenstaande man die naast de landstaal Pashtou ook Engels

spreekt (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 30 maart 2017, p. 2 en 5) en tevens verklaart gedurende 12

jaar onderwijs te hebben genoten, waarvan 2 jaar in het buitenland (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p. 3). Bovendien werkte en woonde verzoeker na zijn studies één jaar lang in Kabul

zodat men kan verwachten dat hij er een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd en dat hij

vertrouwd is met de stad. Daarnaast blijkt verzoeker over bepaalde middelen te beschikken die zijn

hervestiging in Kabul kunnen vergemakkelijken. Zo geeft verzoeker zelf aan dat zijn familie welgesteld is

en in zijn geboortestreek over land beschikt (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 30 maart 2017, p.7-8).

Zoals hierboven en in de bestreden beslissing uiteengezet, kan er bovendien niet worden aangenomen

dat verzoeker nadat hij zijn werk als tolk stop zette, terugkeerde naar zijn geboorteregio in Achin. Deze

vaststelling doet vermoeden dat verzoeker in werkelijkheid langer in Kabul verbleef dan hij verklaart.

Waar verzoeker zijn vrees voor Daesh en de taliban inroept als hinderpaal voor zijn hervestiging in

Kabul, wordt er op gewezen dat uit het voorgaande is gebleken dat zijn vluchtrelaas bedrieglijk is, zodat

er geen indicaties zijn die zijn hervestiging in Kabul in de weg kunnen staan.

In zoverre verzoeker in het tweede middel, met verwijzing naar informatie waaruit blijkt dat de

werkgelegenheid in Afghanistan erg laag is, stelt dat hij veel moeilijkheden zou hebben om een nieuwe

werkplaats te vinden in Kabul en dat het leven en de huisvesting er zeer duur zijn, wijst de Raad er op

dat dergelijke algemene verwijzing hiertoe niet volstaat. Verzoeker haalt geen argumenten aan waarom

de toegang tot de arbeidsmarkt in Kabul voor hem in de toekomst problematisch zou zijn. Een verwijzing

naar informatie van algemene aard aangaande werkloosheid in Afghanistan is op zich immers niet

voldoende om aan te tonen dat verzoeker zelf effectief geen werk zal vinden. Dit dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hiertoe in gebreke. Uit het voorgaande kan worden

geconcludeerd dat verzoeker over de nodige vaardigheden beschikt om in een stad als Kabul aan de

slag te gaan en er als een zelfstandige man een bestaan uit te bouwen, en dat hij hiertoe ook over de
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nodige contacten en ondersteuning beschikt. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat verzoeker

in Kabul in extreme armoede zal verzeilen.

Verzoeker wijst in het tweede middel verder op de lamentabele omstandigheden waarin IDP’s bij

terugkeer terechtkomen en stelt dat veel terugkeerders in een gelijkaardige situatie als die van IDP’s

terechtkomen. Hoewel erkend wordt dat de leefomstandigheden van de vluchtelingen die woonachtig

zijn in de “informal settlements” in grote steden in Afghanistan erbarmelijk zijn, vermag dit betoog geen

afbreuk te doen aan het voorgaande, aangezien verzoeker, gelet op zijn persoonlijke situatie, niet

aannemelijk maakt dat hij daar in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen. Er zijn naar het oordeel

van de Raad in casu dan ook geen concrete aanwijzingen dat verzoeker in Kabul in mensonwaardige

omstandigheden, eventueel in “een IDP settlement”, zal terechtkomen. Voorts maakt verzoeker met zijn

algemene, theoretische betoog niet aannemelijk dat hij bij een terugkeer naar de stad Kabul met socio-

economische moeilijkheden riskeert te worden geconfronteerd die een dermate niveau van hardheid

bereiken dat zij zouden oplopen tot een mensonterende behandeling. In het dossier van verzoeker zijn

er alvast geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in zijn hoofde suggereren. Verzoeker is

immers een volwassen jongeman uit wiens verklaringen blijkt dat hij over de nodige ondersteuning en

contacten beschikt die hem in de mogelijkheid moeten stellen om in de stad Jalalabad een bestaan uit

te bouwen.

Waar verzoeker in het tweede middel aanvoert dat de commissaris-generaal geen bruikbare informatie

bijbrengt over het werkaanbod, de toegang tot huisvesting en andere basisrechten in Kabul, komt hij

opnieuw niet verder dan te verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn

persoonlijke situatie. Zoals hoger reeds aangehaald, werd de redelijkheid van het vestigingsalternatief

op afdoende wijze afgetoetst aan de persoonlijke omstandigheden van verzoeker. Verzoeker heeft op

geen enkel ogenblik melding gemaakt van mogelijke problemen die hij zou ondervinden doordat

mogelijke basisrechten in het gedrang zouden komen. Op het CGVS gevraagd of hij in Kabul zou

kunnen gaan wonen, haalde verzoeker, naast de bewering dat hij er niemand kent, enkel zijn

ongeloofwaardig bevonden problemen met Daesh en de taliban aan (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p. 23). Van enige problematiek van werkgelegenheid, huisvesting of andere

basisrechten heeft verzoeker dus zelf nooit gewag gemaakt, hoewel hij daartoe de mogelijkheid had.

In zoverre verzoeker opmerkt dat het in Kabul ook niet veilig is voor hem omdat de taliban en Daesh

daar aanwezig zijn, kan worden herhaald dat geen enkel geloof wordt gehecht aan de door hem

voorgehouden vervolgingsfeiten met Daesh en de taliban.

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.

Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een redelijk en veilig

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

2.3.6.4. 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.

2.3.7. 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.

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.3.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten
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en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.10. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.11. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.12. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot weigering van de

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in

artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoeker niet aan

dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan

worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad

niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen

hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

2.3.13. De aangevoerde middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, 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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juni 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


