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nr. 219 512 van 5 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 19 december 2018

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

van 20 november 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. SELIMOVIC loco advocaat

S. MICHOLT, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 25 april 2013 België is binnengekomen, diende op 26

april 2013 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden op 6

februari 2009 genomen in Griekenland (Eurodac).

1.2. Op 7 juni 2013 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing luidde als volgt:

“Asielaanvraag: 26/04/2013

Overdracht CGVS: 03/05/2013
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U werd gehoord op 30 mei 2013 van 9u05 tot 13u00 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

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

A. Feitenrelaas

U verklaart afkomstig te zijn uit het dorp Koyan (Jalrez district van de provincie Maydan Wardak), de

Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtun van origine te zijn. U zou zeven jaar les hebben gevolgd in

een madrassa in Jinda Khail, in de buurt van uw huis, waarna u op uw 18de zou zijn afgestudeerd als

hafiz (of qari). Nadien zou u de kans hebben gekregen om als lesgever aan de slag te gaan in diezelfde

madrassa en u zou er uiteindelijk gedurende zes maanden hebben onderwezen. U zou door andere ex-

studenten van de madrassa, die na hun studies talib werden, vaak gevraagd zijn om samen met hen deel

te nemen aan de jihad. U zou dit niet hebben willen doen en de eerste keer hun vraag hebben afgewezen.

Omdat de talibs bleven aandringen, zou u uiteindelijk toch met hen zijn mee geweest naar een hinderlaag

voor de Amerikanen. U zou echter zelf niet hebben gevochten. Tien dagen later zou u onder dwang een

tweede keer met de talibs zijn mee geweest naar Mala Khail, waar zij de Amerikaanse troepen aanvielen.

U zou echter meteen hebben beseft dat u zich niet kon vinden in de daden die door de taliban werden

gesteld en u zou dit ook hebben duidelijk gemaakt aan de talibs. Zij zouden zijn blijven aandringen op de

madrassa en bij u thuis een dreigende taal hebben gesproken. Zo zou u op een dag door mensen uit

Waziristan zijn aangesproken met de boodschap dat u in de problemen zou komen indien u niet met hen

meeging. Daarnaast zou u ook een dreigbrief hebben ontvangen. 10 à 15 dagen later zou u daarom voor

een derde keer de talibs hebben vergezeld bij een aanval op een checkpost in Shahidan. 12 agenten

zouden hierbij zijn vermoord en er zouden ook vijf talibs zijn omgekomen in de strijd. U zou tijdens dit

conflict enkel als bewaker hebben deelgenomen. Na dit zware incident zouden veel van de talibs richting

Pakistan zijn gevlucht. Uw broer F., die actief als talib had gefungeerd in uw regio, zou zijn opgepakt door

het Afghaanse leger en de Amerikaanse troepen toen hij na het incident in Shahidan probeerde te vluchten

naar Pakistan. Hij zou zich nu in een gevangenis in Nangarhar bevinden. U zou gestopt zijn met lesgeven

aan de madrassa. U zou zowel de Amerikaanse troepen als de Afghaanse autoriteiten, bij wie u op een

lijst van talibs staat, vrezen omwille van de activiteiten waarvan u ongewild deel had uitgemaakt.

Bovendien zouden de Amerikaanse troepen al bij u thuis zijn geweest naar aanleiding van de dood van

een belangrijke commandant, S. A., en zouden zij er uw getuigschriften en foto’s van in de madrassa

hebben meegenomen. Sindsdien zouden zij bijna elke nacht naar uw huis zijn gekomen. Daarnaast zou

u ook de talibs uit uw regio vrezen. U zou de ochtend na de aanval op de checkpost, in de winter van het

jaar 2007, Afghanistan hebben verlaten en zijn gevlucht naar Iran, waar u 9 maanden verbleef. Nadat u

er een discussie zou hebben gehad met andere talibs, zou u Iran hebben verlaten en verder zijn gevlucht

tot in Griekenland. Van december 2008 tot maart 2013 zou u er in Patra hebben gewoond en gewerkt. U

diende uw asielaanvraag in België in op 26 april 2013.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een originele taskara neer d.d. 2/01/1386 (22 maart 2007

Gregoriaanse kalender (GK)).

U zou via uw ouders hebben vernomen dat de Amerikanen nog steeds af en toen naar jullie huis zouden

komen op zoek naar u en uw broer.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair beschermingsstatuut kan

toekennen.

Vooreerst dient te worden bemerkt dat u er niet in bent geslaagd aannemelijk te maken dat u daadwerkelijk

door de Amerikaanse troepen of door de Afghaanse autoriteiten zou zijn geviseerd.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat uw activiteiten als talib uitermate beperkt waren. Zo meent u drie

keer mee ten strijde te zijn getrokken met andere talibs uit uw regio, maar op geen enkel moment zelf

effectief te hebben gevochten (gehoorverslag CGVS, p. 21-24). De eerste keer zou u enkel in de lucht

hebben geschoten, de tweede keer zou u enkel zijn meegegaan en helemaal niets hebben ondernomen

en de derde keer zou u louter de wacht hebben gehouden (gehoorverslag CGVS, p. 21, 22 en 23-24).

Verder blijkt doorheen uw verklaringen vooral dat u helemaal niet achter de activiteiten van de taliban

stond en dat u zich ook als leerkracht in de madrassa distantieerde van de brainwashing die er schering

en inslag was (gehoorverslag CGVS, p. 17 en 19).

Hiermee geconfronteerd, meent u dat u – onafhankelijk van uw activiteiten – sowieso wordt gezocht enkel

en alleen omdat uw functie qari is en dit voor de autoriteiten automatisch impliceert dat u een talib bent

(gehoorverslag CGVS, p. 28-29). Dat dit zo zou zijn, is eerder bedenkelijk. Bovendien strookt dit niet met

uw eerdere verklaring dat u vóór uw deelname aan de jihad al gedurende zes maanden probleemloos als

hafiz les had kunnen geven aan de madrassa (gehoorverslag CGVS, p. 16 en 22-23 en 30).
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Indien u als hafiz immers meteen al met de taliban geassocieerd zou zijn, kan worden verondersteld dat

u voordien al zou zijn gearresteerd, zeker gezien uw verklaring dat men meteen wordt opgepakt indien

men als talib staat geregistreerd (gehoorverslag CGVS, p. 30). Uiteindelijk verklaart u ook zelf dat u een

slechte naam kreeg enkel omwille van uw deelname aan de jihad en dat er ook qari’s bestaan die geen

problemen kennen, omdat zij niet aan de strijd deelnemen (gehoorverslag CGVS, p. 30).

Dat u geviseerd zou zijn omwille van het feit dat u drie keer mee ging met andere talibs is bovendien te

meer bedenkelijk gezien het feit dat u nooit een rechtstreekse confrontatie hebt gehad met de

Amerikaanse troepen of de Afghaanse autoriteiten. U verklaart in dit licht immers dat u en de andere talibs

steeds op tijd zijn kunnen vluchten (gehoorverslag CGVS, p. 30). Dat u problemen zou kennen omwille

van het feit dat de Amerikanen bij een inval in uw dorp bij u thuis foto’s en getuigschriften van u in de

madrassa zouden hebben gevonden (gehoorverslag CGVS, p. 10), is verder niet afdoende. Uit die

documenten kan immers enkel blijken dat u als hafiz actief was in de madrassa, wat – zoals u zelf

verklaarde – op zich niet strafbaar is (gehoorverslag CGVS, p. 30).

Verder is het – gezien uw beperkte aandeel in de strijd – maar weinig aannemelijk dat u tot op de dag van

vandaag, zes jaar later, nog steeds zou zijn gezocht door de Amerikaanse troepen of de Afghaanse

autoriteiten (gehoorverslag CGVS, p. 9). Uit uw verklaringen kan bovendien worden opgemaakt dat u bij

hun huiszoekingen niet persoonlijk wordt geviseerd, aangezien u meent dat zij ‘overal’ in de regio

huiszoekingen doen, omdat de taliban er overal sterk aanwezig zijn (gehoorverslag CGVS, p. 9, 27 en

29).

Dat u door de andere talibs uit uw regio zou worden gezocht, kan ook ernstig in vraag worden gesteld. U

meent immers dat na het laatste gevecht waaraan u had deelgenomen, het merendeel van de talibs de

regio was ontvlucht (gehoorverslag CGVS, p. 26).

Tot slot blijken uw verklaringen omtrent de dreigementen die u zou hebben ontvangen van andere talibs

niet altijd even coherent.

Zo verklaart u aanvankelijk meermaals dat u pas een dreigbrief had ontvangen nadat u driemaal had

deelgenomen aan de jihad en daarna weigerde dit nog te doen (gehoorverslag CGVS, p. 20 en 24). Ook

meende u aanvankelijk dat u na die derde keer het voorstel had gekregen om in Waziristan een opleiding

te gaan volgen (gehoorverslag CGVS, p. 24). Even later verklaart u dan weer dat u de ochtend na het

derde gevecht waarbij u betrokken was meteen Afghanistan hebt moeten verlaten, omdat uw naam

bekend was geraakt bij de autoriteiten (gehoorverslag CGVS, p. 25). Ermee geconfronteerd dat u eerder

verklaarde na dat derde incident nog verschillende dreigementen te hebben ontvangen, meent u plots dat

die dreigementen plaatsvonden tussen het tweede en derde gevecht waaraan u had deelgenomen

(gehoorverslag CGVS, p. 25). Opvallend is dat u even later echter opnieuw andere verklaringen aflegt

door te stellen dat u na de dreigementen niet meer hebt deelgenomen aan de gevechten (gehoorverslag

CGVS, p. 25-26). Dat u bovendien uw vertrek uit Afghanistan op één nacht zou hebben kunnen regelen,

is op zich ook maar weinig geloofwaardig (gehoorverslag CGVS, p. 28).

Wat er ook van zij, indien er nog geloof kan worden gehecht aan uw problemen zoals u die voorstelt –

quod non – dient er alsnog te worden bemerkt dat uw problemen zich erg lokaal voordeden. U meent

immers te worden gezocht bij huiszoekingen in uw dorp en regio. Ook de talibs die met u meestreden,

blijken afkomstig uit uw regio (gehoorverslag CGVS, p. 4, 9, 22, 27 en 29).

Er kan worden geconcludeerd dat na grondig onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven, de

stukken in het administratieve dossier en op basis van bovenstaande argumentatie, u er niet in geslaagd

bent een oprechte, gegronde vrees voor vervolging en/of een risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van de Vluchtelingconventie aannemelijk te maken.

De documenten die u neerlegt in het kader van uw asielaanvraag kunnen bovenstaande beslissing niet

veranderen. Uw taskara bevat geen elementen die in bovenstaande beslissing in vraag werden gesteld.

Naast de toekenning vaan een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel, kan een

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

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

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

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

aannemelijk maken.

Hoewel u afkomstig blijkt te zijn uit het district Jalrez van de provincie Maydan Wardak, kan in uw geval

evenwel worden bemerkt dat u geen elementen hebt aangehaald op basis waarvan kan worden

geoordeeld dat u zich niet elders in uw land van herkomst zou kunnen vestigen om de algemene situatie

in uw provincie te ontlopen. In casu kan de situatie in de hoofdstad Kabul worden bekeken. Op basis van

uw verklaringen oordeelt het CGVS namelijk dat u in de mogelijkheid verkeert in Kabul een veilig en

redelijk vestigingsalternatief op te bouwen. U verklaart immers nooit problemen te hebben gekend met de

Afghaanse autoriteiten of met andere burgers in uw land van herkomst. De enige problemen die u wel

met de autoriteiten zou hebben gehad, betreffen de problemen naar aanleiding van uw betrokkenheid bij

de taliban (gehoorverslag CGVS, p. 12).
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In bovenstaande argumentatie werd echter reeds verwezen naar het lokale karakter en de beperkte

geloofwaardigheid van deze problemen (zie supra). Dit element kan bijgevolg ook niet in rekening worden

gebracht. Dit is bovendien ook het enige argument waarop u zich baseert om te stellen dat u zich niet

elders in Afghanistan kunt vestigen (gehoorverslag CGVS, p. 29-30). Verder blijkt u geschoold te zijn en

in de mogelijkheid te verkeren om in het Pashtun te lezen en schrijven. U zou ook Dari begrijpen

(gehoorverslag CGVS, p. 11 en 12).

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17 december 2010

in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in bepaalde

delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers, de situatie in de provincies

Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt als een situatie van

veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze regio’s mogelijks nood

aan internationale bescherming.

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, dienen de

asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het veralgemeend

geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de

betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de vroegere verblijfplaats.

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

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

Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en dat bijgevolg mag verwacht worden

dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In casu wordt vastgesteld dat UNHCR

niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van bescherming aan Afghanen uit Kabul en dat

UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad Kabul “complexe,

high-profile” aanslagen voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd. Vanaf 2010 stelde ANSO

(Afghan NGO Safety Office) dat er een afname was van het geweld in de stad. De veiligheid in de stad 3

gaat er de laatste jaren jaar na jaar op vooruit (zie aan administratief dossier toegevoegde Subject Related

Briefings “Afghanistan - Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013

en “Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” van 21 maart 2013). De stad kende

in de onderzochte periode een aantal aanslagen, die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. De gewone Afghaanse burgers

worden bij deze aanvallen niet geviseerd. Het geweld is dus voor het overgrote deel gericht op deze

specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone Afghaanse burgers. Het aantal

burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de eerste plaats de Afghaanse overheid

en de internationale aanwezigheid viseert.

Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de impact

ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

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.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd in kopie als bijlage bij uw

administratief dossier gevoegd.

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.”

In beroep bevestigde de Raad deze beslissing (RvV 14 november 2013, nr. 113 759).

1.3. Op 8 juli 2015 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers

vingerafdrukken werden op 6 februari 2009 genomen in Griekenland en op 9 december 2013 in Italië

(Eurodac).
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1.4. Op 2 oktober 2015 werd de beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het

grondgebied te verlaten, omdat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om

internationale bescherming. De beroepen die werden ingediend tegen deze beslissing werden door de

Raad verworpen (RvV 10 oktober 2015, nr. 154 244; RvV 20 januari 2016, nr. 160 440).

1.5. Op 9 september 2018 diende verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 14 juni 2018 België is

binnengekomen, opnieuw een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken

werden op 6 februari 2009 genomen in Griekenland, op 9 december 2013 in Italië en op 26 april 2014 en

8 juli 2015 in België (Eurodac).

1.6. De commissaris-generaal nam op 20 november 2018 de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekende brief van 21 november 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 03/09/2018

Overdracht CGVS: 06/09/2018

In het kader van uw derde verzoek om internationale bescherming organiseerde het CGVS op 15 oktober

2018 van 9.15 uur tot 12.20 uur een persoonlijk onderhoud. U werd bijgestaan door een tolk die het

Pashtou machtig is. Uw advocaat Mter Raes (loco Micholt) was aanwezig tijdens de volledige duur van

het onderhoud.

A. Feitenrelaas

U verklaart afkomstig te zijn uit het dorp Koyan (Jalrez district van de provincie Maidan Wardak), de

Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn.

Naar aanleiding van uw eerste verzoek om internationale bescherming, dat u indiende op 26 april 2013,

verklaarde u wat volgt. U zou les hebben gevolgd in een madrassa in Jinda Khail, in de buurt van uw huis,

waarna u op uw achttiende zou zijn afgestudeerd als hafiz (of qari). Nadien zou u de kans hebben

gekregen om als lesgever aan de slag te gaan in diezelfde madrassa en u zou er uiteindelijk gedurende

zes maanden hebben onderwezen. U zou door andere ex-studenten van de madrassa, die na hun studies

Talib werden, vaak gevraagd zijn om samen met hen deel te nemen aan de jihad. U zou dit niet hebben

willen doen en hun vraag hebben afgewezen. Omdat de Taliban bleven aandringen, zou u uiteindelijk toch

met hen zijn mee geweest naar een hinderlaag voor de Amerikanen. U zou echter zelf niet hebben

gevochten. Tien dagen later zou u onder dwang een tweede keer met de Talibs zijn mee geweest naar

Mala Khail, waar zij de Amerikaanse troepen aanvielen. U zou echter meteen hebben beseft dat u zich

niet kon vinden in de daden die door de Taliban werden gesteld en u zou dit ook hebben duidelijk gemaakt

aan de Talibs. Zij zouden zijn blijven aandringen in de madrassa en bij u thuis een dreigende taal hebben

gesproken. Zo zou u op een dag door mensen uit Waziristan zijn aangesproken met de boodschap dat u

in de problemen zou komen indien u niet met hen meeging. Daarnaast zou u ook een dreigbrief

hebben ontvangen. Tien tot vijftien dagen later zou u daarom voor een derde keer de Talibs hebben

vergezeld bij een aanval op een checkpost in Shahidan. Twaalf agenten zouden hierbij zijn vermoord en

er zouden ook vijf leden van de Taliban zijn omgekomen in de strijd. U zou tijdens dit conflict enkel als

bewaker hebben deelgenomen. Na dit zware incident zouden veel van de talibs richting Pakistan zijn

gevlucht. Uw broer F., die actief als talib had gefungeerd in uw regio, zou zijn opgepakt door het Afghaanse

leger en de Amerikaanse troepen toen hij na het incident in Shahidan probeerde te vluchten naar Pakistan.

Hij zou naar een gevangenis in Jalalabad (Nangarhar) zijn overgebracht. U zou gestopt zijn met lesgeven

aan de madrassa. U zou zowel de Amerikaanse troepen als de Afghaanse autoriteiten, bij wie u op een

lijst van Talibs staat, vrezen omwille van de activiteiten waarvan u ongewild deel had uitgemaakt.

Bovendien zouden de Amerikaanse troepen al bij u thuis zijn geweest naar aanleiding van de dood van

een belangrijke commandant, S. A., en zouden zij er uw getuigschriften en foto’s van in de madrassa

hebben meegenomen. Sindsdien zouden zij bijna elke nacht naar uw huis zijn gekomen. Daarnaast zou

u ook de Talibs uit uw regio vrezen, zo voegde u daar nog aan toe. U zou de ochtend na de aanval op de

checkpost, in de winter van het jaar 2007, Afghanistan hebben verlaten en zijn gevlucht naar Iran, waar u

negen maanden verbleef. Nadat u er een discussie zou hebben gehad met andere Talibs, zou u Iran

hebben verlaten en verder zijn gevlucht tot in Griekenland. Van december 2008 tot maart 2013 zou u er

in Patra hebben gewoond en gewerkt. U diende uw eerste verzoek om internationale bescherming in

België in op 26 april 2013.
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Ter staving van uw asielrelaas legde u een originele taskara neer d.d. 2/01/1386 (22 maart 2007

Gregoriaanse kalender (GK)).

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nam op 7 juni 2013 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Met het arrest van 14 november 2013 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een

gelijkaardige beslissing. U diende geen cassatieberoep in.

U reisde naar Italië en bleef daar vier maanden. Nadien was u ook geruime tijd in Calais. U keerde

uiteindelijk toch terug naar België en diende op 8 juli 2015 een tweede verzoek in. De DVZ heeft dit

verzoek niet ontvankelijk verklaard (bijlage 13quater).

U bent vervolgens terug naar Frankrijk gegaan, verbleef een tijdlang in Calais maar besliste dan naar

Afghanistan terug te reizen. U meende dat uw broer, een lid van de Taliban, u daar wel zou kunnen

beschermen. Bovendien had u uw moeder al jaren niet meer gezien en was zij erg ziek. Met de hulp van

een Franse organisatie reisde u in april 2016 naar Afghanistan terug. U vestigde zich opnieuw in Jalrez.

Omdat u geld wou verdienen, investeerde u uw geld in een handelszaak. Samen met een handelspartner

kocht en verkocht u auto onderdelen.

Uw broer F., die na uw vertrek altijd deel is blijven uitmaken van de Taliban, kwam een jaar geleden om bij

een gevecht tussen de Taliban en de autoriteiten. De Taliban spraken u geregeld aan en eisten dat u de

plaats van uw broer zou innemen. U zou als qari les moeten geven aan beïnvloedbare jongeren. U zou

ook de wapens moeten opnemen en ten strijde trekken. U had daar helemaal geen zin in. Anderzijds had

u na de dood van uw broer ook problemen met de Afghaanse autoriteiten. In jullie boomgaard hadden zij

immers explosieven ontdekt die uw broer toebehoorden maar waar u niets mee te maken had. Toch

kwamen de autoriteiten haast dagelijks naar de winkel om u vragen te stellen over de Taliban en de

voormalige activiteiten van uw broer. U wist daar weinig tot niets over. Drie keer heeft men u gearresteerd

en voor ondervraging meegenomen. Telkens kon u na drie of vier dagen beschikken. Omdat de situatie

onhoudbaar was geworden voor u, werd uiteindelijk beslist dat u Afghanistan een tweede keer diende te

verlaten. Met de hulp van een smokkelaar reisde u naar Iran. Vervolgens bent u via Iran, Turkije,

Griekenland, Italië en Frankrijk naar België gekomen. Op 3 september 2018 ging u zich aanmelden bij de

DVZ en diende u uw derde verzoek om internationale bescherming in. Het CGVS heeft dit op 11

september 2018 ontvankelijk verklaard.

U zegt niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u door de Taliban en door de autoriteiten wordt

geviseerd. Bovendien acht u de algemene situatie in uw land van herkomst onveilig, reden waarom u in

ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

Ter staving van uw verklaringen legt u volgende stukken neer: documenten in verband met uw terugkeer

naar Afghanistan, documenten die moeten bevestigen dat u een handelszaak uitbaatte, foto’s van twee

certificaten in verband met de studies die u eertijds deed, een foto waarop u met uw broer te zien bent en

een foto van uw overleden broer.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u de Taliban en de

Afghaanse autoriteiten dient te vrezen. Al naar aanleiding van uw eerste verzoek beweerde u problemen

met deze beide partijen te hebben gekend.



RvV X - Pagina 7

Echter, in de beslissing van 7 juni 2013 wees het CGVS op het feit dat u uw beweerde vrees allerminst

geloofwaardig maakte, waarbij onder meer werd opgemerkt dat uw relaas niet coherent bleek.

De RvV heeft deze beslissing bevestigd en kwam in het arrest van 14 november 2013 eveneens tot de

conclusie dat het niet aannemelijk was dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst een gegronde vrees

voor vervolging zou moeten koesteren. Als het CGVS tijdens het persoonlijk onderhoud van 15 oktober

2018 nog eens informeert naar de problemen die u voor uw eerste vertrek uit Afghanistan zou hebben

gekend, blijkt bovendien dat u zich nauwelijks nog iets kan herinneren van hetgeen u tijdens uw eerste

asielprocedure verklaarde. Dat u eerder verklaarde ooit op pad te zijn gegaan met de Taliban en vanop

de eerste rij getuige te zijn geweest van aanvallen tegen Amerikaanse troepen en tegen een controlepost

van de autoriteiten (waarbij nota bene zeventien doden zouden zijn gevallen), bent u “vergeten”: u zegt

dat u nooit bij dat soort zaken betrokken bent geweest, dat u nooit in het bijzijn van de Taliban was toen

zij controleposten of Amerikanen aanvielen (CGVS, p.15). Eens te meer blijkt dat u het asielrelaas dat u

in 2013 bracht, van begin tot eind verzonnen heeft.

Dat u in Afghanistan niets diende te vrezen, blijkt overigens ook al uit de eenvoudige vaststelling dat u in

april 2016 naar Jalrez bent teruggekeerd om er vervolgens anderhalf jaar te vertoeven. Mocht u inderdaad

vervolging door de Taliban en de Afghaanse autoriteiten vrezen, dan zou u niet terugreizen naar het land

waar volgens uw eerdere verklaringen uw leven gevaar zou lopen en er gedurende al die tijd in alle

openbaarheid een handelszaak uitbaten.

Wat betreft de bijkomende problemen die u na uw terugkeer zou hebben gekend, dient voorts te worden

opgemerkt dat ook dit relaas allesbehalve kan overtuigen. Vooreerst wordt uw geloofwaardigheid al danig

ondermijnd door het feit dat u tijdens uw eerste asielprocedure leugenachtige verklaringen heeft afgelegd.

Dat u deze keer wel een eerlijk relaas brengt, kan bijgevolg niet zomaar worden aangenomen. Verder

stelt het CGVS vast dat u uw asielmotieven opnieuw in verband brengt met het beweerde lidmaatschap

van uw broer bij de Taliban. Wat dit betreft, kan worden opgemerkt dat u dan toch wel zeer weinig

informatie heeft over de concrete activiteiten die uw broer F. voor de Taliban zou hebben uitgevoerd. U

zegt zelfs dat de Afghaanse autoriteiten u daar herhaaldelijk vragen over stelden maar dat u er niets over

wist (CGVS, p.13), wat zeer opmerkelijk is. Verder legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over de

zogezegde arrestatie en detentie van F. Hoewel u tijdens het persoonlijk onderhoud in mei 2013 nog (tot

drie keer toe) beweerde dat uw broer in 2007 werd opgepakt en nog steeds in de gevangenis van

Jalalabad opgesloten zat (CGVS, 30 mei 2013, p.3, 9, 10), zegt u nu dat hij na een jaar alweer vrijkwam

en daarna nooit meer in de cel belandde (CGVS, p.13, 14). Met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd,

verandert u uw verklaringen en zegt u plots dat hij in 2013 ook in de gevangenis zat, al heeft u geen idee

waarom hij toen zou zijn opgepakt (CGVS, p.14). Dat u vervolgens andermaal beslist uw verklaringen bij

te sturen en beweert dat uw broer maar één keer in de gevangenis zat en meer bepaald in 2013

(CGVS, p.14), is nefast voor uw geloofwaardigheid. Mocht uw broer werkelijk een Talib zijn, dan zou toch

mogen worden verwacht dat u omtrent dergelijke zaken eenduidige en gedetailleerdere verklaringen zou

kunnen afleggen.

Stel dat het CGVS het geloofwaardig zou achten dat uw broer tot de Taliban behoort, dan nog kan

worden opgemerkt dat uw relaas in verband met de problemen die daar een gevolg van zouden zijn

geweest, niet aannemelijk is. Zo beweert u dat de Taliban eisten dat u de plaats van uw broer zou innemen

en de wapens zou opnemen om zo te gaan strijden (CGVS, p.20). Dit is allerminst hoe u de zaken bij de

DVZ voorstelde: daar beweerde u nog dat de Taliban u beschuldigden van spionage en samenwerking

met de overheid. Dat zij u zouden hebben willen rekruteren voor de heilige oorlog, liet u geheel onvermeld

(verklaring volgend verzoek, vraag 15). Hiermee geconfronteerd, zegt u dat de Taliban meenden dat u

een verrader was maar u toch wilden rekruteren (CGVS, p.20). Dit biedt geen afdoende verklaring voor

het feit dat u dit essentiële gegeven niet vermeldde ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook

uw beweerde vrees voor de Afghaanse autoriteiten is weinig geloofwaardig. U zegt dat de autoriteiten

dagelijks naar uw winkel kwamen om u daar vragen over uw broer te stellen. Zij zouden u ook drie keer

hebben meegenomen, mishandeld en ondervraagd over de activiteiten van F. (CGVS, p.24). Het is

opmerkelijk dat u nu zegt dat u twee keer overdag (in uw winkel) en één keer ’s nachts in uw huis zou zijn

gearresteerd (CGVS, p.21, 24), terwijl u bij de DVZ nog beweerde dat u telkenmale ’s nachts werd

gearresteerd (verklaring volgend verzoek, vraag 15). Het is bovendien ook bevreemdend dat uw jongere

broer, die nog steeds in Jalrez woont, daar niet het minste probleem lijkt te kennen. U zegt dat uw

broer zesentwintig jaar oud is en school loopt. Dat hij de autoriteiten noch de Taliban dient te vrezen

(CGVS, p.18, 19), is opnieuw zeer merkwaardig.
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Het geheel van bovenstaande vaststellingen leidt tot de conclusie dat ook uw nieuw asielrelaas niet

geloofwaardig is. Gezien u uw asielmotieven op geen enkel moment aannemelijk maakt, kan de

vluchtelingenstatus u niet worden toegekend.

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30

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

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

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

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

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

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

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

en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de intensiteit van het

voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. EASO wijst er op dat de

schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van

de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de

aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de

frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen

een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend

conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt.
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Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is

dat in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om

persoonlijk getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is

ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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

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

Security situation in Kabul city van 24 april 2018) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen

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

en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in 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.

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

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad teneinde te

kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het

aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in

het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig

geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de

impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om de

stad Kabul te verlaten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd.

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

voorkomen in de stad, ook tijdens piek van aanslagen in januari 2018. De impact van de beschreven

aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten.

Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten

en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, §

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

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er dat

de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan

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

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

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

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

slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen.

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

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

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

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

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

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

die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen

voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

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

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

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

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

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

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

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

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

verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in de Kabul stad vestigt.

U bent een volwassen man die geen melding maakt van gezondheidsklachten. U ging zeven jaar naar

een school in Rustamkhel en volgde daarna ook nog eens vijf jaar les in een madrassa. U heeft de koran

uit het hoofd geleerd en behaalde hiervan een getuigschrift in Pakistan, waar u overigens ook studies

Arabisch heeft gedaan (CGVS, p.16, 17). Behalve Pashtou en Arabisch spreekt u ook Dari en wat Engels

(CGVS, p.5). Uw opleidingsniveau en talenkennis geven alleszins aan dat u over de nodige intellectuele

capaciteiten beschikt om een bestaan op te bouwen in uw land van herkomst. Verder dient op uw

werkervaring te worden gewezen. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u in april 2016 naar Afghanistan

terugreisde en daar medezaakvoerder werd van een bedrijf in auto-onderdelen. Verwacht mag worden

dat u dergelijke handelsactiviteiten ook in de hoofdstad Kabul kunt ontplooien. Kabul is u overigens ook

niet onbekend. U zou er na uw terugkeer drie of vier keer zijn geweest om er de mensen van IOM te

ontmoeten (CGVS, p.25).
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Bovendien kan worden vermoed dat u als handelaar in Wardak ook wel eens naar het naburige Kabul

moest gaan en dat het niet enkel uw handelspartner was die diende te reizen, zoals u heeft beweerd

(CGVS, p.21).

Verder stelt het CGVS vast dat u wellicht ook over enige financiële reserves beschikt, wat een hervestiging

in Kabul kan vergemakkelijken. U komt uit een familie die het zich kan veroorloven de kinderen te laten

studeren. Uw broer A. lijkt een eeuwig student en zit op zijn zesentwintigste nog steeds in de twaalfde

graad (CGVS, p.19). Zelf kreeg u de kans in Pakistan te studeren. U legt uit dat uw familie

appelboomgaarden heeft en leeft van de opbrengsten daarvan. Uw familie zou recent ook gronden van

uw overleden grootvader hebben geërfd (CGVS, p.19). U wijst er even later nog eens op dat u behalve

een vrouw ook een huis, een auto en boomgaarden heeft (CGVS, p.23), waarmee u zelf bevestigt dat u

zeker niet onbemiddeld bent. Al deze zaken kunnen uw hervestiging in uw land van herkomst

bespoedigen.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het CGVS ook al in de beslissing van 7 juni 2013 de mening was

toegedaan dat u in Kabul over een volwaardig vestigingsalternatief beschikt en dat de RvV de

argumentatie van het CGVS hieromtrent bevestigde met het arrest van 14 november 2013.

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

onmogelijk is, waarbij u opnieuw verwees naar de problemen die u daar met de Taliban zou hebben

gekend. Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen inzake deze problemen 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 Kabul stad 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 neergelegde documenten vermogen de appreciatie van het CGVS niet te weerleggen. De certificaten

tonen aan dat u onderwijs genoten heeft, wat niet betwist wordt. Uw terugkeerdocumenten bevestigen dat

u vanuit Frankrijk naar Afghanistan bent teruggereisd. Dit staat evenmin ter discussie. Hetzelfde kan

worden gezegd van de documenten met betrekking tot uw handelszaak (aankoopbewijzen, licentie, etc.)

die bewijzen dat u in Afghanistan zaakvoerder was. De foto van een overledene bewijzen niet dat de

persoon in kwestie uw broer is, laat staan dat hij een Talib was en in een gevecht om het leven kwam.

Ook de foto waarop u en twee andere personen te zien zijn, bewijst niet dat u een broer had die bij de

Taliban was, noch dat u na zijn beweerde dood de Taliban diende te vervoegen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in twee middelen een schending aan van:

- artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet;

- de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering.

Hij vat de middelen samen als volgt:

“Verzoeker heeft gegronde redenen om te vrezen voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin op

basis van zijn afkomst en zijn vrees voor de Taliban.”

“Verzoeker heeft minstens recht op subsidiaire bescherming aangezien hij bij terugkeer naar Afghanistan

een reëel risico loopt op ernstige bedreiging overeenkomstig artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

Er is voor verzoeker geen intern vluchtalternatief beschikbaar in Kaboel. Door verweerster werd geen

rekening gehouden met het meest recente rapport van UNHCR, waar zij uitdrukkelijk oproepen geen

intern vluchtalternatief meer in te roepen voor Kaboel.”
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- Ten eerste, uit wat hierna volgt zal blijken dat verzoeker wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging

koestert en hij geen andere keuze had dan zijn land van herkomst, Afghanistan, te verlaten.

Het eerste verzoek om internationale bescherming werd geweigerd omdat het vluchtrelaas niet

geloofwaardig zou zijn. De bestreden beslissing motiveert dat het niet zomaar kan worden aangenomen

dat verzoeker dit keer wel een eerlijk relaas bracht.

Dit is echter een volledig verkeerd standpunt om het nieuwe verzoek om internationale bescherming te

beoordelen. Het nieuwe feit dat verzoeker aanbracht, namelijk het vermoorden van zijn broer door de

taliban, bouwt inderdaad verder op zijn eerdere verklaringen. Deze verklaringen mogen echter niet zomaar

als ongeloofwaardig bestempeld worden, aangezien de nieuwe feiten immers een nieuw licht werpen op

het relaas van verzoeker.

Vooreerst hecht de bestreden beslissing geen geloof aan het beweerde lidmaatschap van verzoekers

broer bij de taliban. Deze beslissing wordt, onder andere, gesteund op het feit dat verzoeker zeer weinig

informatie heeft over wat zijn broer uitvoerde. Aangezien verzoeker zelf weigerde lid te worden, is het niet

als vreemd te beschouwen dat hij niet veel afwist van de activiteiten van zijn broer. Verzoeker wenst te

benadrukken dat hij enkel weet dat zijn broer wapens had en de taliban hielp, maar dat meer informatie

hem ontbreekt. Bovendien is verzoeker hieromtrent gedurende de gehele procedure om internationale

bescherming consequent over geweest.

Daarnaast stelt de bestreden beslissing dat de problemen die het lidmaatschap van verzoekers broer bij

de taliban teweegbracht niet geloofwaardig zijn. Verzoeker wenst te benadrukken dat hij wel degelijk

bedreigd werd door zowel de taliban als de Afghaanse autoriteiten. Aangezien zijn broer lid was van de

taliban, vroeg de taliban, na de dood van zijn broer, aan verzoeker om voor hen te vechten. Nadat

verzoeker dit weigerde stelde de taliban voor om voor hen te spioneren, door onder andere informatie

door te geven over de situatie in de stad. De geloofwaardigheid hiervan kan dan ook niet betwist worden.

Ook de problemen die verzoeker had met de Afghaanse autoriteiten kunnen onmogelijk als

ongeloofwaardig beschouwd worden. Deze autoriteiten waren namelijk op de hoogte van het feit dat

verzoekers broer een talib was, dus is het niet meer dan logisch dat verzoeker meerdere keren verhoord

werd. Verzoeker wenst te benadrukken dat deze arrestaties steeds ’s nachts plaatsvonden, aangezien de

veiligheidstroepen steeds langskwamen nadat vliegtuigen overvlogen.

Ten slotte wordt bijzonder veel belang gehecht aan enkele discrepanties tussen de verschillende

verklaringen van verzoeker. Op basis hiervan worden de verklaringen van verzoeker als onbetrouwbaar

beschouwd. Hierbij dient verwezen te worden naar objectieve bronnen die aantonen dat de manier waarop

herinneringen opgehaald worden heel erg beïnvloed wordt door hoe deze worden meegegeven. Zo speelt

de vraagstelling een enorm grote rol. Wanneer er verschillende malen naar dezelfde herinneringen wordt

gevraagd, kan dit leiden tot discrepanties. Verzoeker citeert uit UNHCR’s “Beyond Proof, Credibility

Assessment in EU Asylum Systems” van mei 2013 (p. 151). Verder is het opvallend dat onderzoek

aantoonde hoe de tweede herinnering van een herinnering vaak weinig letterlijke herhalingen kan

produceren en daarboven er vaak nieuwe details worden toegevoegd (Ibid., p. 155).

Het is duidelijk dat allerminst rekening werd gehouden met de omstandigheid van twee verhoren en hoe

een persoon en zijn geheugen daar psychologisch op reageren. De verklaringen die verzoeker aflegde

over de moeilijkheden die hij ondervond in Afghanistan, dienen bijgevolg als consequent en overtuigend

beschouwd te worden. Deze problemen leidden dan ook tot een zeer reële vrees om vervolgd te worden,

waardoor verzoeker geen andere optie meer had dan te vluchten uit Afghanistan.

Verzoeker wordt in Afghanistan bedreigd door de taliban en de Afghaanse autoriteiten, omwille van het

lidmaatschap van zijn broer bij deze groepering.

Uit objectieve informatie blijkt dat in Afghanistan de autoriteiten, rekening houdende met de algemene

onveiligheidssituatie, niet de mogelijkheid hebben om bescherming te bieden aan individuen. Verzoeker

verwijst naar het EASO-rapport “Afghanistan, Key socioeconomic indicators, state protection, and mobility

in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City” van augustus 2017 (verzoekschrift, stuk 20).

- Ten tweede, wordt bijkomende bescherming geboden aan personen overeenkomstig artikel 48/4, § 2,

van de Vreemdelingenwet. De subsidiaire bescherming dient te worden afgewogen tegenover het land

van herkomst van verzoeker. Verzoeker heeft de Afghaanse nationaliteit en woonde in het dorp Koyan,

Jalrez district in de provincie Maidan Wardak.
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De bestreden beslissing stelt dat verzoeker over een veilig en redelijk vestigingsalternatief in Kabul

beschikt. Uit wat volgt zal blijken dat dit geenszins het geval is.

Verzoeker gaat vooreerst in op het juridische kader van het intern vluchtalternatief.

Verder, wat de relevantie van de beoordeling van het intern vluchtalternatief betreft, stelt verzoeker dat hij

een gegronde vrees voor de taliban en de Afghaanse autoriteiten heeft. De afkomst van verzoeker uit

Koyan en zijn Afghaanse nationaliteit wordt niet betwijfeld.

Verzoeker wijst in dit kader op recente rechtspraak van de Raad (verzoekschrift, stukken 3-4) waarbij

geoordeeld werd over de toepassing van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet in het geval wanneer

er twijfels bestaan over het recente verblijf van verzoeker. De Raad verduidelijkt dat wanneer niet wordt

getwijfeld aan de nationaliteit van verzoeker en evenmin aan zijn regio van afkomst, steeds de

voorwaarden moet worden onderzocht van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Er moet met name

een onderzoek gebeuren in welk deel van het land verzoeker een intern vluchtalternatief zou kunnen

vinden.

Verzoeker citeert uit algemene informatie dat UNHCR het begrip redelijkheid verduidelijkt, hetgeen ook

naar voor komt in artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet (verzoekschrift, stuk 5). Recente objectieve

informatie van UNHCR toont aan dat dergelijke “redelijkheidstoets” niet kan veronachtzaamd worden. In

UNHCR’s “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018 worden drie parameters aangereikt aan de hand waarvan de

redelijkheid van een intern vluchtalternatief moet worden getoetst: de persoonlijke omstandigheden van

verzoeker, de veiligheid van de betrokken regio en de mogelijkheid om te overleven. UNHCR is, na

afweging van deze parameters van mening dat een intern vluchtalternatief in Kabul over het algemeen

NIET beschikbaar is (verzoekschrift, stuk 6). Het betreft hier een aanbeveling van een onafhankelijk

orgaan dat als doel heeft om toe te zien op de naleving van het Vluchtelingenverdrag. Het is dus

onontbeerlijk om deze aanbeveling op te volgen. De bestreden beslissing heeft hier op geen enkele

manier rekening mee gehouden. Op de commissaris-generaal rust nochtans de verplichting zich te

baseren op de meest recente, objectieve informatie.

(i) Persoonlijke omstandigheden

Verzoeker is een alleenstaande man die reeds sinds 2007 Afghanistan ontvlucht is. Gezien hij sedert

geruime tijd in Europa woont leeft hij in grote mate volgens de Westerse cultuur. Hierdoor wordt verzoeker

gepercipieerd als verwesterd. Dit geeft verzoeker een bijkomende kwetsbaarheid die in rekening gebracht

moet worden bij het beoordelen van zijn verzoek om internationale bescherming.

Verzoeker is Afghanistan ontvlucht omwille van zijn vrees voor de taliban en de Afghaanse autoriteiten.

Er wordt geen rekening mee gehouden dat deze in heel Afghanistan actief zijn. Verzoeker is dus nergens

veilig. Dit blijkt ook uit objectieve informatie (verzoekschrift, stuk 7). Het is dan ook niet opportuun om

verzoeker, die bedreigd wordt door zowel de taliban als de Afghaanse autoriteiten, terug te sturen naar

Afghanistan.

(ii) Algemene veiligheidssituatie

Ook al kenmerkt het conflict in Afghanistan zich door grote regionale geschillen, toch concludeert het

UNHCR in zijn recente “Eligibility Guidelines” dat de situatie in gans het land blijft verslechteren. Er is

sprake van een niet-internationaal gewapend conflict waarbij het land een impasse heeft bereikt,

aangezien het bereiken van een oplossing voor de veiligheidsproblemen en de politieke en economische

moeilijkheden onmogelijk lijkt.

In haar rapport van oktober 2017 geeft Amnesty International aan dat het concept van een intern

vluchtalternatief binnen Afghanistan in principe niet mogelijk zou mogen zijn (verzoekschrift, stuk 8).

Rechtspraak van de Raad stelt dat er actuele rapporten zijn, zoals bovenstaand rapport van Amnesty

International, die aantonen dat de algemene situatie in Afghanistan verslechterd is, inzonderheid

betreffende de terugkeer van afgewezen verzoekers tot internationale bescherming. Dit zorgt ervoor dat

de verzoeker een reëel risico loopt bij terugkeer (verzoekschrift, stuk 9).
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Objectieve informatie van UNAMA en EASO bevestigt de precaire veiligheidssituatie in de stad Kabul. Het

aantal burgerslachtoffers blijft zeer hoog (verzoekschrift, stukken 10-11).

Amerikaanse rapporten geven aan dat er in Afghanistan, op het terrein, geen vooruitgang wordt geboekt

en dat de dodelijke aanvallen in, onder andere, Kabul gewoon verdergaan (verzoekschrift, stukken 12-

13).

Het geweld van de terreurbewegingen is zeer willekeuring en eist aldus heel wat burgerslachtoffers.

Volgens UNAMA is het gebruik van geïmproviseerde bommen de aanleiding voor de sterke stijging in het

willekeurige geweld. In de voorbije maanden is het aantal burgerslachtoffers met 46% gestegen in

vergelijking met vorig jaar (verzoekschrift, stuk 14).

UNAMA heeft reeds zijn diepe bezorgdheid geuit over het toenemende geweld. De organisatie merkt

bovendien dat het geweld is geëscaleerd naar aanleiding van de parlementaire verkiezingen van oktober

2018 (verzoekschrift, stuk 15).

EASO heeft in juni 2018 nog een ontluisterend nieuw rapport over de veiligheidssituatie in Afghanistan

gepubliceerd. Het rapport is de eerste in zijn soort waarbij het tracht een richtlijn te bieden aan alle

Europese lidstaten betreffende de beoordeling van de verzoeken tot internationale bescherming door

burgers van Afghaanse origine. In het rapport bevestigt EASO het permanente veiligheidsgevaar voor de

burgers in het ganse land, maar erkent het ook de diverse regionale verschillen. Zo zijn er regio’s waar

het niveau van willekeurig geweld dermate hoog is dat burgers slechts een beperkt aantal individuele

redenen moet aantonen opdat ze in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidiaire bescherming.

De stad Kabul wordt door EASO beschouwd als gevaarlijk omdat het willekeurige geweld een hoge

menselijke tol eist (verzoekschrift, stuk 16).

De problematische veiligheidssituatie weerspiegelt zich bovendien in het feit dat de Belgische autoriteiten

‘special forces’ naar Afghanistan zullen sturen (verzoekschrift, stuk 17).

Aan de tweede voorwaarde is niet voldaan. Verzoeker kan zich niet meer in een veilige regio vestigen.

(iii) Respect voor mensenrechten en de mogelijkheid om te overleven

Door het jarenlange conflict voldoen de regionale centra niet meer aan deze voorwaarde. De steden

hebben hun absorptiecapaciteit bereikt omdat ze een ongeziene populatiegroei hebben gekend door

hervestiging van zowel vluchtelingen uit eigen land als terugkeerders uit het buitenland.

De infrastructuur en de sociale voorzieningen kunnen de populatiegroei niet bijhouden, met als gevolg dat

een groot deel van de Afghaanse bevolking onder de nationale armoedegrens leeft (verzoekschrift,

stuk 6).

De Afghaanse steden hebben bovendien te kampen met een groot watertekort. Door de immense

populatiegroei en het gebrekkige rioleringssysteem is het grondwater in de steden ernstig vervuild. Dit

zorgt ervoor dat de waterputten steeds dieper geboord moeten worden, wat ook een hogere kost met zich

meebrengt (Ibid.)

De bestreden beslissing haalt aan dat het door UNHCR aanvaard wordt dat alleenstaande mannen in

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

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

beschikbaar is. De bestreden beslissing verwijst naar UNHCR’s “Eligibility Guidelines” van 30 augustus

2018, maar houdt geen rekening met het besluit ervan. Deze update stelt dat er over het algemeen

“GEEN” intern vluchtalternatief beschikbaar is in Kabul. Deze stelling gaat dan ook op voor alleenstaande

mannen en getrouwde koppels zonder kinderen.

ECRE steunt de stelling dat een intern vluchtalternatief in Afghanistan niet mogelijk is als men de criteria

die UNHCR hanteert toepast (verzoekschrift, stuk 18). ECRE wijst erop dat objectieve informatie aantoont

dat de situatie van terugkeerders in Afghanistan precair is. Zij ondervinden moeilijkheden om een

toekomst op te bouwen ten gevolge van hun mislukte migratieverhaal.

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat op een grondige manier onderzocht werd of het voor

verzoeker mogelijk zou zijn om te overleven in Kabul.
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Bovenstaande informatie toont immers aan dat hierover geen enkele zekerheid bestaat. Gezien de

huidige humanitaire situatie is het immers voor alle inwoners van Kabul een dagelijkse strijd om te

overleven. Gelet op de precaire omstandigheden waar terugkeerders mee te maken krijgen kan niet

besloten worden dat verzoeker toegang zal krijgen tot de nodige faciliteiten.

(iv) Conclusie

Na overweging van de drie bovenstaande voorwaarden concludeert UNHCR dat er over het algemeen

“GEEN” intern vluchtalternatief beschikbaar is in Kabul. Het is frappant dat de bestreden beslissing de

UNHCR “Eligbility guidelines” van 30 augustus 2018 citeert, maar toch volledig aan de conclusie voorbij

gaat. UNHCR is een onafhankelijk orgaan dat als doel heeft om toe te zien op de naleving van het

Vluchtelingenverdrag. Het is dus onontbeerlijk om deze aanbeveling op te volgen.

Het UNHCR verduidelijkt dat de toetsing aan de drie bovenstaande voorwaarden zeer voorzichtig moet

gebeuren. De bevolking staat onder grote druk door het jarenlange gewelddadige conflict en de precaire

humanitaire situatie. Dit betekent dat de beschikbaarheid van een intern vluchtalternatief in theorie, niet

noodzakelijk ook in de praktijk mogelijk is.

Wie dergelijke toetsing doorvoert, kan niet anders dan besluiten dat erg weinig steden in Afghanistan

voldoen aan deze voorwaarden en dat interne vluchtalternatieven niet voor het rapen liggen. Het

voortdurende geweld, de stroom aan interne vluchtelingen en de aanhoudende droogte maken het

bijzonder moeilijk om ergens een bestaan op te bouwen, aangezien de absorptiecapaciteit van de steden

momenteel danig op de proef wordt gesteld.

De grondigheid waarmee de redelijkheid van een intern vluchtalternatief zou moeten worden onderzocht

en het belang van deze toets voor verzoekers om internationale bescherming staan echter in schril

contrast met de bestreden beslissing. De voorwaarden voor een intern vluchtalternatief werden te

algemeen onderzocht in de bestreden beslissing. Enkel de veiligheidssituatie in Kabul werd getoetst. Een

onderzoek of het voor verzoeker mogelijk zou zijn om economisch te overleven, is niet gebeurd. Er wordt

echter op geen enkele manier onderzocht waar verzoeker effectief terecht zou kunnen.

Het hoeft dan ook geen betoog dat de commissaris-generaal op dit vlak aan zijn verplichtingen verzaakt

heeft en niet onderzocht heeft of verzoeker redelijkerwijze zou kunnen beschikken over een intern

vluchtalternatief.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten bij het verzoekschrift:

- RvV 11 april 2018, nr. 202 226; RvV 3 juli 2018, nr. 206 450; RvV 30 november 2017, nr. 196 024;

(stukken 3-4 en 9);

- UNHCR « 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 23 juli 2003 (stuk 5);

- UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018 (stuk 6);

- BBC World Service “Taliban threaten 70% of Afghanistan” van 31 januari 2018 (stuk 7);

- Amnesty International “Forced Back to Danger: Asylum-seekers returned from Europe to Afghanistan”

van oktober 2017 (stuk 8);

- UNAMA “quarterly report on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September

2018” van 10 oktober 2018 (stuk 10);

- EASO-rapport “Afghanistan: security situation” van mei 2018 (stuk 11);

- US Department of Defense “Office of Inspector General, Lead Inspector General for Operation

Freedom’s Sentinel I Lead Inspector General Report to the United States Congress” van 19 november

2018 (stuk 12);

- Foreign Policy “In Afghanistan, a 17-Year Stalemate” van 20 november 2018 (stuk 13);

- TOLOnews “Unama Reports Spike in Civilian Casualties From IEDs” van 7 oktober 2018 (stuk 14);

- India Blooms “Afghanistan: UNAMA expresses concern over level of violence in election campaign

period” van 3 oktober 2018 (stuk 15);

- EASO-rapport “Afghanistan, Guidance note” van juni 2018 (stuk 16);

- De Morgen “België stuurt special forces naar Afghanistan” van 16 november 2018 (stuk 17);

- ECRE “EU Migration Policy and Returns: Case Study on Afghanistan” van 30 november 2017 (stuk 18);
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- UNHCR “Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems : Full Report” van mei 2013 (stuk

19);

- EASO-rapport “Afghanistan, Key socioeconomic indicators, state protection, and mobility in Kabul City,

Mazar-e Sharif, and Herat City” van augustus 2017 (stuk 20).

2.1.3. In de nota met opmerkingen zet de commissaris-generaal uiteen dat er geen gegrond middel werd

aangevoerd.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

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

hierover, laat op zich niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale

bescherming.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

gesteund.

2.3. Wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, motiveert de bestreden beslissing terecht dat

verzoeker de vermeende vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

De Raad stelt vast dat verzoeker met zijn betoog in het verzoekschrift de omstandige motivering van de

bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt. Hij ontkent slechts de vaststellingen dat er belangrijke

indicaties zijn om te twijfelen aan zijn nieuw asielrelaas dat in wezen voortgaat op het definitief afgewezen

asielrelaas van 2013. Verzoeker herhaalt zijn verklaringen en volhardt dat hij wel een gegronde vrees

voor vervolging heeft. Na lezing van het administratief dossier wordt de commissaris-generaal echter

bijgetreden dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden problemen met de taliban

en de Afghaanse autoriteiten.

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief dossier

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:

“Ten eerste dient te worden opgemerkt dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u de Taliban en de

Afghaanse autoriteiten dient te vrezen. Al naar aanleiding van uw eerste verzoek beweerde u problemen

met deze beide partijen te hebben gekend. Echter, in de beslissing van 7 juni 2013 wees het CGVS op

het feit dat u uw beweerde vrees allerminst geloofwaardig maakte, waarbij onder meer werd opgemerkt

dat uw relaas niet coherent bleek. De RvV heeft deze beslissing bevestigd en kwam in het arrest van 14

november 2013 eveneens tot de conclusie dat het niet aannemelijk was dat u bij terugkeer naar uw land

van herkomst een gegronde vrees voor vervolging zou moeten koesteren. Als het CGVS tijdens het

persoonlijk onderhoud van 15 oktober 2018 nog eens informeert naar de problemen die u voor uw eerste

vertrek uit Afghanistan zou hebben gekend, blijkt bovendien dat u zich nauwelijks nog iets kan herinneren

van hetgeen u tijdens uw eerste asielprocedure verklaarde. Dat u eerder verklaarde ooit op pad te zijn

gegaan met de Taliban en vanop de eerste rij getuige te zijn geweest van aanvallen tegen Amerikaanse

troepen en tegen een controlepost van de autoriteiten (waarbij nota bene zeventien doden zouden zijn

gevallen), bent u “vergeten”: u zegt dat u nooit bij dat soort zaken betrokken bent geweest, dat u nooit in

het bijzijn van de Taliban was toen zij controleposten of Amerikanen aanvielen (CGVS, p.15). Eens

te meer blijkt dat u het asielrelaas dat u in 2013 bracht, van begin tot eind verzonnen heeft.

Dat u in Afghanistan niets diende te vrezen, blijkt overigens ook al uit de eenvoudige vaststelling dat u in

april 2016 naar Jalrez bent teruggekeerd om er vervolgens anderhalf jaar te vertoeven. Mocht u inderdaad

vervolging door de Taliban en de Afghaanse autoriteiten vrezen, dan zou u niet terugreizen naar het land

waar volgens uw eerdere verklaringen uw leven gevaar zou lopen en er gedurende al die tijd in alle

openbaarheid een handelszaak uitbaten.
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Wat betreft de bijkomende problemen die u na uw terugkeer zou hebben gekend, dient voorts te worden

opgemerkt dat ook dit relaas allesbehalve kan overtuigen. Vooreerst wordt uw geloofwaardigheid al danig

ondermijnd door het feit dat u tijdens uw eerste asielprocedure leugenachtige verklaringen heeft afgelegd.

Dat u deze keer wel een eerlijk relaas brengt, kan bijgevolg niet zomaar worden aangenomen. Verder

stelt het CGVS vast dat u uw asielmotieven opnieuw in verband brengt met het beweerde lidmaatschap

van uw broer bij de Taliban. Wat dit betreft, kan worden opgemerkt dat u dan toch wel zeer weinig

informatie heeft over de concrete activiteiten die uw broer F. voor de Taliban zou hebben uitgevoerd. U

zegt zelfs dat de Afghaanse autoriteiten u daar herhaaldelijk vragen over stelden maar dat u er niets over

wist (CGVS, p.13), wat zeer opmerkelijk is. Verder legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over de

zogezegde arrestatie en detentie van F. Hoewel u tijdens het persoonlijk onderhoud in mei 2013 nog (tot

drie keer toe) beweerde dat uw broer in 2007 werd opgepakt en nog steeds in de gevangenis van

Jalalabad opgesloten zat (CGVS, 30 mei 2013, p.3, 9, 10), zegt u nu dat hij na een jaar alweer vrijkwam

en daarna nooit meer in de cel belandde (CGVS, p.13, 14). Met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd,

verandert u uw verklaringen en zegt u plots dat hij in 2013 ook in de gevangenis zat, al heeft u geen idee

waarom hij toen zou zijn opgepakt (CGVS, p.14). Dat u vervolgens andermaal beslist uw verklaringen bij

te sturen en beweert dat uw broer maar één keer in de gevangenis zat en meer bepaald in 2013

(CGVS, p.14), is nefast voor uw geloofwaardigheid. Mocht uw broer werkelijk een Talib zijn, dan zou toch

mogen worden verwacht dat u omtrent dergelijke zaken eenduidige en gedetailleerdere verklaringen zou

kunnen afleggen.

Stel dat het CGVS het geloofwaardig zou achten dat uw broer tot de Taliban behoort, dan nog kan

worden opgemerkt dat uw relaas in verband met de problemen die daar een gevolg van zouden zijn

geweest, niet aannemelijk is. Zo beweert u dat de Taliban eisten dat u de plaats van uw broer zou innemen

en de wapens zou opnemen om zo te gaan strijden (CGVS, p.20). Dit is allerminst hoe u de zaken bij de

DVZ voorstelde: daar beweerde u nog dat de Taliban u beschuldigden van spionage en samenwerking

met de overheid. Dat zij u zouden hebben willen rekruteren voor de heilige oorlog, liet u geheel onvermeld

(verklaring volgend verzoek, vraag 15). Hiermee geconfronteerd, zegt u dat de Taliban meenden dat u

een verrader was maar u toch wilden rekruteren (CGVS, p.20). Dit biedt geen afdoende verklaring voor

het feit dat u dit essentiële gegeven niet vermeldde ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook

uw beweerde vrees voor de Afghaanse autoriteiten is weinig geloofwaardig. U zegt dat de autoriteiten

dagelijks naar uw winkel kwamen om u daar vragen over uw broer te stellen. Zij zouden u ook drie keer

hebben meegenomen, mishandeld en ondervraagd over de activiteiten van F. (CGVS, p.24). Het is

opmerkelijk dat u nu zegt dat u twee keer overdag (in uw winkel) en één keer ’s nachts in uw huis zou zijn

gearresteerd (CGVS, p.21, 24), terwijl u bij de DVZ nog beweerde dat u telkenmale ’s nachts werd

gearresteerd (verklaring volgend verzoek, vraag 15). Het is bovendien ook bevreemdend dat uw jongere

broer, die nog steeds in Jalrez woont, daar niet het minste probleem lijkt te kennen. U zegt dat uw

broer zesentwintig jaar oud is en school loopt. Dat hij de autoriteiten noch de Taliban dient te vrezen

(CGVS, p.18, 19), is opnieuw zeer merkwaardig.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen leidt tot de conclusie dat ook uw nieuw asielrelaas niet

geloofwaardig is. Gezien u uw asielmotieven op geen enkel moment aannemelijk maakt, kan de

vluchtelingenstatus u niet worden toegekend.”

“De neergelegde documenten vermogen de appreciatie van het CGVS niet te weerleggen. De certificaten

tonen aan dat u onderwijs genoten heeft, wat niet betwist wordt. Uw terugkeerdocumenten bevestigen dat

u vanuit Frankrijk naar Afghanistan bent teruggereisd. Dit staat evenmin ter discussie. Hetzelfde kan

worden gezegd van de documenten met betrekking tot uw handelszaak (aankoopbewijzen, licentie, etc.)

die bewijzen dat u in Afghanistan zaakvoerder was. De foto van een overledene bewijzen niet dat de

persoon in kwestie uw broer is, laat staan dat hij een Talib was en in een gevecht om het leven kwam.

Ook de foto waarop u en twee andere personen te zien zijn, bewijst niet dat u een broer had die bij de

Taliban was, noch dat u na zijn beweerde dood de Taliban diende te vervoegen.”

Waar verzoeker in het verzoekschrift nog aanhaalt dat hij is verwesterd, merkt de Raad op dat hij hiervan

geen enkel bewijs voorlegt.

De voorwaarden voor een toepassing van artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet zijn bijgevolg niet

vervuld.

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

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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2.4. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen. Hij toont niet aan dat

hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

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

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat

er in Afghanistan een gewapend conflict is. Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR’s “Eligibility Guidelines

for assessing the International protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus

2018.

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in

bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus

te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling

of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de bestreden beslissing terecht als

volgt:

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30

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

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

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

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

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

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

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

en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de intensiteit van het

voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. EASO wijst er op dat de

schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van

de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de

aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de

frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen

een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend

conflict de provincie ontvluchten.

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

in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan.
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Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de

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

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

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld worden dat er

geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het willekeurig geweld dat

plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is

ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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

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

Security situation in Kabul city van 24 april 2018) blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen

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

en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in 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.

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

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad teneinde te

kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het

aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in

het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig

geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de

impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om de

stad Kabul te verlaten.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

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

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

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

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

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

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

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

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

mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

2018. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad

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

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, §

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

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er dat

de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan

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

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

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

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

slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen.

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

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

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

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

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

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

die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen

voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

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

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

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

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

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

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

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

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

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

zich in de Kabul stad vestigt.

U bent een volwassen man die geen melding maakt van gezondheidsklachten. U ging zeven jaar naar

een school in Rustamkhel en volgde daarna ook nog eens vijf jaar les in een madrassa. U heeft de koran

uit het hoofd geleerd en behaalde hiervan een getuigschrift in Pakistan, waar u overigens ook studies

Arabisch heeft gedaan (CGVS, p.16, 17). Behalve Pashtou en Arabisch spreekt u ook Dari en wat Engels

(CGVS, p.5). Uw opleidingsniveau en talenkennis geven alleszins aan dat u over de nodige intellectuele

capaciteiten beschikt om een bestaan op te bouwen in uw land van herkomst. Verder dient op uw

werkervaring te worden gewezen. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u in april 2016 naar Afghanistan

terugreisde en daar medezaakvoerder werd van een bedrijf in auto-onderdelen. Verwacht mag worden

dat u dergelijke handelsactiviteiten ook in de hoofdstad Kabul kunt ontplooien. Kabul is u overigens ook

niet onbekend. U zou er na uw terugkeer drie of vier keer zijn geweest om er de mensen van IOM te

ontmoeten (CGVS, p.25). Bovendien kan worden vermoed dat u als handelaar in Wardak ook wel eens

naar het naburige Kabul moest gaan en dat het niet enkel uw handelspartner was die diende te reizen,

zoals u heeft beweerd (CGVS, p.21). Verder stelt het CGVS vast dat u wellicht ook over enige

financiële reserves beschikt, wat een hervestiging in Kabul kan vergemakkelijken. U komt uit een familie

die het zich kan veroorloven de kinderen te laten studeren. Uw broer A. lijkt een eeuwig student en zit op

zijn zesentwintigste nog steeds in de twaalfde graad (CGVS, p.19). Zelf kreeg u de kans in Pakistan te

studeren. U legt uit dat uw familie appelboomgaarden heeft en leeft van de opbrengsten daarvan. Uw

familie zou recent ook gronden van uw overleden grootvader hebben geërfd (CGVS, p.19). U wijst er even

later nog eens op dat u behalve een vrouw ook een huis, een auto en boomgaarden heeft (CGVS, p.23),

waarmee u zelf bevestigt dat u zeker niet onbemiddeld bent. Al deze zaken kunnen uw hervestiging in uw

land van herkomst bespoedigen.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het CGVS ook al in de beslissing van 7 juni 2013 de mening was

toegedaan dat u in Kabul over een volwaardig vestigingsalternatief beschikt en dat de RvV de

argumentatie van het CGVS hieromtrent bevestigde met het arrest van 14 november 2013.

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

onmogelijk is, waarbij u opnieuw verwees naar de problemen die u daar met de Taliban zou hebben

gekend. Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen inzake deze problemen 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 Kabul stad 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.”

Verzoekers algemene betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande. De Raad

wijst er hierbij op dat uit het geheel van de richtlijnen van UNHCR van 30 augustus 2018, alsook uit de

informatie van EASO blijkt dat een intern vestigingsalternatief in de stad Kabul geenszins wordt uitgesloten

voor iedere verzoeker.

Er dient benadrukt te worden dat in de richtlijnen van UNHCR onder meer wordt gesteld als volgt: “[…] an

assessment of the possibility of relocation to Kabul requires an assessment of both the relevance and the

reasonableness of this proposed area of relocation. In addition, if an IFA/IRA to Kabul is considered in

asylum procedures, all relevant general and personal circumstances regarding the relevance and

reasonableness of Kabul as a proposed area of relocation for the particular applicant must be established

to the extent possible and must duly be taken into account.” (vrije vertaling: de beoordeling van de

mogelijkheid van hervestiging naar Kabul vereist een beoordeling van zowel de relevantie als de

redelijkheid van deze vooropgestelde regio van hervestiging. Bovendien, wanneer een intern

vestigingsalternatief naar Kabul wordt overwogen in asielprocedures, moeten alle relevante algemene en

persoonlijke omstandigheden betreffende de relevantie en de redelijkheid van Kabul als een

vooropgestelde regio van hervestiging voor de concrete verzoeker zoveel als mogelijk worden vastgesteld

en moet hiermee terdege rekening worden gehouden.). Hieruit blijkt dat wel degelijk toepassing kan

worden gemaakt van een intern vestigingsalternatief naar de stad Kabul, rekening houdend met de

relevante algemene en persoonlijke omstandigheden.

De door verzoeker toegevoegde algemene informatie (verzoekschrift, stukken 5-8 en 10-20) is dezelfde

of ligt voor het overige in dezelfde lijn. Waar wordt verwezen naar rechtspraak van de Raad, moet worden

opgemerkt dat deze geen precedentenwerking heeft en elke zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld.
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Verzoeker weerlegt niet dat hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang

verschaffen tot Kabul, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Kabul als een geheel moet worden gelezen

en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve elementen op basis

waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate

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

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

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

Vreemdelingenwet.

Daarna wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in Kabul en met de persoonlijke

omstandigheden van verzoeker. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus

te bekomen beroept op de aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden

met zijn persoonlijke omstandigheden, kan vooreerst dienstig worden verwezen naar de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande. Verder gaat hij niet concreet in op de persoonlijke omstandigheden die

hem zouden verhinderen om zich in Kabul te vestigen.

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

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

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

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


