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 nr. 220 844 van 7 mei 2019 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X -  X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. LUZEYEMO 

Broustinlaan 88 

1083 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 

25 december 2017 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 23 november 2017. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. SAKHI MIR- BAZ loco 

advocaat N. LUZEYEMO en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van N. M. A. (verder: verzoeker) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van Tadjiekse origine te zijn en 33 jaar geleden 

geboren te zijn in Guldara, een district in de provincie Kaboel. U verhuisde toen u nog klein was naar de 

wijk Khair Khana in Kaboel Stad en nadat u trouwde met uw vrouw N. N. in 2007 verhuisden jullie naar 

de wijk Khoshal Khan, ook in Kaboel Stad. Jullie hebben samen twee kinderen: S. A. is zes jaar oud en 

A. A. is negen jaar oud. U studeerde af aan de twaalfde graad.  
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Na uw studies begon u te werken in een klerenwinkel in Kaboel Stad, hetgeen u vijftien jaar lang deed. 

U begon tevens auto’s te kopen en verkopen, hetgeen u deed tot uw vertrek uit Afghanistan. U was ook 

aandeelhouder van een bedrijf dat medicijnen verkocht. In het begin van de maand asad van het jaar 

1394 Afghaanse kalender (eind juli 2015 Gregoriaanse kalender) werd u opgebeld door iemand die u 

niet kent. Deze persoon vroeg of u M. A. heette en zei dat hij 50000 dollar nodig had. Na overleg met 

enkele vrienden ging u naar de politie om aangifte te doen. Vier of vijf dagen later kreeg u opnieuw 

telefoon van een onbekende persoon die weer om geld vroeg. De dag erop deed u weer aangifte bij de 

politie. Zes of zeven dagen later werd u een derde keer opgebeld, dit keer door een andere persoon die 

u bedreigde, zei dat hij genoeg informatie had over u en dat u zich beter klaar maakt, waarop hij de 

telefoon inhaakte. U vertelde hierop aan uw vrouw over de vorige telefoongesprekken en ging de dag 

erna wederom naar de politie.  

 

In het begin van de maand sonbula probeerden twee personen om uw zoon S. A. aan zijn crèche uit 

de auto te ontvoeren toen de chauffeur die hem moest ophalen enkele andere kinderen in de crèche 

ging halen. De ontvoering mislukte maar uw zoon raakte lichtgewond. U deed opnieuw aangifte bij de 

politie die u aanspoorde tot voorzichtigheid.  

 

Ongeveer twintig dagen later zat u thuis samen met enkele collega’s en vrienden om uw problemen te 

bespreken en te overleggen waar u naartoe zou kunnen vluchten toen uw vrouw die in de keuken stond 

af te wassen een man voor het raam zag en begon te roepen. De indringers klommen over de muur en 

vluchtten in een geparkeerde Land Cruiser. De dag erna ging u opnieuw naar de politie maar aangezien 

het vrijdag was, was de hoofdagent met verlof en vroegen zij u om de dag erop terug te komen. 

Diezelfde avond hoorde u geluiden rond uw huis. U belde de politie die één indringer wist te arresteren 

terwijl de andere er in slaagde te ontsnappen door de muur over te klimmen. Nadat u opnieuw 

verklaringen aflegde op het politiekantoor besliste u met uw familieleden om in te trekken bij de vader 

van uw vrouw die tegelijk uw oom langs moederszijde is.  

 

Daar bleef u nog ongeveer twee à twee en een halve maand om uw reis te regelen. U vertrok uiteindelijk 

in Afghanistan op 12 december 2015 om via Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië, 

Oostenrijk en Duitsland in België aan te komen op 29 december 2015 en asiel aan te vragen op 31 

december 2015. Ook uw vrouw N. N. (O.V. X) vroeg asiel aan op 31 december 2015.  

 

Uw vrouws zussen W. N. (O.V. X) en N. N. (O.V. X) en broer M. M. N. (O.V. X) vroegen asiel aan op 4 

december 2015.  

 

U vreest dat dezelfde personen die u eerder bedreigden u bij terugkeer naar Afghanistan zullen doden.  

 

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw originele taskara, de originele taskara van uw vrouw en 

kinderen en drie trouwfoto’s neer.   

 

B. Motivering  

 

Doorheen uw verklaringen heeft u het niet aannemelijk gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor 

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft.  

 

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

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

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

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

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

principe de vluchtelingenstatus toekennen.  

 

In uw geval kan er echter geen geloof worden gehecht aan de door u beschreven vervolgingsfeiten en 

vooral uw reactie hierop. Zo is het in de eerste plaats gissen naar de personen of bende van wie u 

concreet vervolging vreest. Wanneer u en uw vrouw hier naar gevraagd worden, moeten jullie telkens 

het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS M. A. dd. 26/09/17, p. 17 en gehoorverslag CGVS 

N. dd. 26/09/17, p. 7). Evenmin weet u waarom u net benaderd werd door deze onbekende mensen 

(CGVS, p. 15). U beweert dat u verschillende keren vroeg wie u aan de telefoon had (CGVS, p. 11) 

maar dat de daders zeiden dat u dat niet moest weten en u beter gewoon kon betalen om verdere 

problemen te vermijden (CGVS, p. 11).  
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Wat echter niet geloofwaardig is, is dat u niet eens kunt zeggen wie u denkt dat de daders zijn (CGVS, 

p. 17) en dat u hier niet eens over lijkt te hebben nagedacht. Wanneer het CGVS u immers vraagt wat 

uw theorie is over deze mensen, antwoordt u vaag dat het “moeilijk te zeggen is wie ze waren” en in 

algemene termen dat het “in sommige gevallen dichte familieleden zijn die info doorgeven” (CGVS, p. 

17). Het feit dat u in zulke vage, algemene bewoordingen spreekt over deze gebeurtenissen die de 

directe oorzaak zouden zijn geweest voor uw vertrek uit het land waar u en uw gezin reeds jullie leven 

hadden doorgebracht, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Uw vrouw bevestigt ook 

dat u nooit met haar uw vermoedens deelde over wie deze personen konden zijn (CGVS N., p. 7) 

hetgeen gezien de impact van deze gebeurtenissen op jullie levens weinig geloofwaardig is. 

Nochtans had u wel degelijk mogelijkheden om meer te weten te komen over de personen die u zouden 

bedreigd hebben. U geeft dit zelf ook aan wanneer u zegt dat jullie het misschien via de lokale politie 

konden weten (CGVS, p. 18). U beweert namelijk dat één van de daders er niet in slaagde over uw 

muur te klimmen, viel en opgepakt werd door de politie (CGVS, p. 14). Het is dan ook uiterst vreemd dat 

u over deze persoon amper iets blijkt te weten. U weet niet wat er nog met hem is gebeurd (CGVS, p. 

17), of hij vrij rondloopt of gearresteerd is (CGVS, p. 17), wat zijn naam is (CGVS, p. 21) en zegt 

uiteindelijk dat u enkel weet dat hij van Paghman afkomstig was (CGVS, p. 21). Dit is nochtans een lid 

van de bende die u en uw gezin al sinds het begin van de maand asad bedreigden, die uw zoon zouden 

ontvoerd hebben, die reeds tweemaal over uw muur klommen en waarvoor u reeds meerdere malen 

overwoog om weg te vluchten van de plek waar u reeds uw hele leven had doorgebracht (CGVS, p. 13). 

Als verklaring waarom u niet weet wat er erna met deze persoon gebeurd is, zegt u dat u met uw eigen 

problemen bezig was en bang was en het daarom niet heeft gevraagd (CGVS, p. 17), hetgeen 

uiteraard niet kan overtuigen aangezien het net wel om uw problemen en de problemen van uw gezin 

ging en het deze problemen waren die de directe aanleiding waren voor uw vertrek. Bovendien bleef u 

na deze arrestatie nog twee à twee en een halve maand in Kaboel wonen, terwijl u uw reis naar Europa 

regelde (CGVS, p. 5). U had dus zeker nog genoeg tijd om hier zelf meer over te weten te komen. U 

geeft dan nog aan dat u regelmatig contact had met de politie, aangezien u zowel na alle drie de 

dreigtelefoons als na de poging tot ontvoering van uw zoon en de aanvallen op uw huis telkens naar de 

politie ging om aangifte te doen en het verdere verloop van de procedure met hen opvolgde (CGVS, p. 

11, 12, 13, 14). Waarom u dan ineens absoluut geen interesse meer zou tonen op het moment dat er 

eindelijk een aanhouding plaatsvindt van één van de leden van de bende, is een raadsel. Wanneer het 

CGVS vervolgens oppert of u nooit aan uw vrienden in Kaboel vroeg wat er nog met deze 

persoon gebeurd was, antwoordt u dat uw vrienden hun eigen leven hebben in Afghanistan en niet elke 

dag gaan vragen wat er met hem gebeurde (CGVS, p. 17). Ook dit is niet ernstig te nemen. Enerzijds 

omdat u zelf aangeeft dat deze ontvoeringen en bedreigingen met iedereen gebeuren en u verschillende 

vrienden heeft die dit reeds hebben meegemaakt (CGVS, p. 11, 15) waardoor verwacht mag worden dat 

uw andere vrienden en collega’s toch even de tijd kunnen maken om zich te informeren bij de politie. 

Anderzijds zijn verschillende van uw vrienden en collega’s direct betrokken bij deze zaak. U geeft 

namelijk zelf aan dat zij samen met u in uw huis zaten om deze zaak te bespreken toen de onbekende 

mensen uw huis binnendrongen (CGVS, p. 13). Bij de DVZ verklaarde u bovendien dat de indringers net 

wegvluchtten van uw huis toen zij zagen dat u samen met enkele gewapende mensen in uw woning zat 

(vragenlijst CGVS, p. 2). Hierdoor zijn uw vrienden en collega’s dus net betrokken partij en is het ook in 

hun eigen belang om te weten te komen voor wie zij zich eventueel zouden moeten beschermen. 

Bovendien geeft u nog aan dat één van uw vrienden, H. D. S., commandant is geweest onder 

Amanullah (CGVS, p. 13). Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u geen gebruik zou maken van zulke 

connecties om meer informatie te bekomen over de persoon die uw huis binnendrong en over de bende 

die u bedreigde.  

 

Dat u aldus geen idee heeft van wie u eigenlijk vervolging vreest en u dit ondanks verschillende 

mogelijkheden hiertoe amper trachtte te achterhalen, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw vrees 

voor vervolging.  

 

Voorts zijn ook uw andere reacties op wat er met u en uw gezin gebeurde allerminst overtuigend. Ten 

eerste kan de vraag gesteld worden waarom u nooit uw telefoonnummer veranderde, noch na de eerste 

dreigtelefoon (CGVS, p. 17), noch na de andere twee dreigtelefoons (CGVS, p. 18), noch na de poging 

tot ontvoering van uw zoon (CGVS, p. 19). U zegt dat u dit niet deed omdat zij toch reeds over alle 

informatie beschikten (CGVS, p. 18) maar nuanceert dit zelf direct door te verklaren dat ze in het eerste 

telefoongesprek enkel uw naam zeiden en zeiden dat ze geld wilden (CGVS, p. 18). Het is dan ook niet 

duidelijk waarom u na het eerste telefoongesprek niet van nummer veranderde om toch te proberen 

deze mensen te ontlopen. Evenmin zou u ooit overwogen hebben om te verhuizen naar ergens anders 

in Afghanistan, omdat deze bende u toch eender waar in Afghanistan zou kunnen opsporen (CGVS, p. 

18).  
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Nochtans bleef u nog twee à twee en een halve maand bij uw oom langs moederskant die ook uw 

schoonvader was wonen in een andere wijk van Kaboel terwijl u uw visums in orde bracht (CGVS, p. 5). 

U geeft daarbij aan dat u geen problemen meer heeft ondervonden gedurende die tijd (CGVS, p. 15). 

Het is vreemd dat u enerzijds het risico zodanig hoog inschat dat u niet eens overweegt om naar ergens 

anders te verhuizen in Afghanistan, maar anderzijds nog twee à twee en een halve maand in dezelfde 

stad leefde en veel naar buiten ging (CGVS, p. 21) in de plaats van op kortere termijn een oplossing te 

zoeken. U geeft zelf aan dat uw vriend Rafiq nadat hij het losgeld betaalde voor zijn broer naar een 

andere plek in Kaboel verhuisde, Kalay Bakhtiar, en geen problemen meer ondervonden heeft (CGVS, 

p. 9). U verklaart zijn veiligheid door het feit dat ze met een aantal broers waren en gewapend waren 

(CGVS, p. 9, 16) en dat u alleen was en dus niks kon doen (CGVS, p. 16). Hier moeten echter enkele 

kanttekeningen bij geplaatst worden. U geeft namelijk bij de DVZ zelf aan dat uw vrienden die in uw huis 

zaten gewapend waren (vragenlijst CGVS, p. 2). Bovendien was uw schoonfamilie duidelijk bereid om te 

helpen aangezien zij u zolang onderdak verschaften (CGVS, p. 5, 15) en ook uw vrienden en collega’s 

waren duidelijk bereid in te springen aangezien u samen met hen overlegde tot één uur ’s nachts om tot 

een oplossing te komen voor uw probleem (CGVS, p. 13). Zoals hierboven vermeld was één van die 

vrienden dan nog commandant bij Amanullah geweest en had hij bij u thuis zelfs twee lijfwachten mee 

(CGVS, p. 13). Dat u er aldus alleen voor stond moet sterk genuanceerd worden. Daarbij moet ook 

vermeld dat u wel degelijk over genoeg middelen beschikte om zelf voor enige bescherming te zorgen. 

U geeft aan dat u enkel met uw autohandel gemiddeld ongeveer 2000 à 3000 dollar per maand 

verdiende (CGVS, p. 9) en daarbij nog aandeelhouder was van een medicatiehandel (CGVS, p. 9). U 

gaf ook aan dat uw initieel plan om naar Londen te vluchten 80000 dollar zou kosten en u dit geld ook 

effectief aan de geldwisselaar heeft gegeven (CGVS, p. 5). Uiteindelijk betaalde u ook 36000 dollar voor 

de reis van uzelf, uw vrouw en uw kinderen, waarbij de prijs van de vliegtuigtickets nog moet opgeteld 

worden (CGVS, p. 6). U beschikte dus alleszins over genoeg middelen om enige vorm van bescherming 

te bekomen voor uzelf. Dat u dit niet deed en louter vroeger naar uw werk ging en gebruik maakte van 

het openbaar vervoer of u liet afzetten door uw vrienden (CGVS, p. 19) maar u geen eigen 

bewakingsagenten bekwam terwijl u duidelijk over de middelen en het netwerk beschikte om te 

proberen uzelf te beschermen tegen deze onbekende mensen, doet verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging.  

 

Ook uw verklaringen over de concrete handelswijze van deze bende kunnen niet overtuigen. Wanneer u 

immers gevraagd wordt hoe u de 50000 dollar zou moeten betalen aan deze personen, begint u eerst 

over uw vriend Rafiq en hoe aan hem gevraagd werd om te betalen (CGVS, p. 16). Dit ontwijkende 

antwoord ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid dat u dit zelf heeft meegemaakt. Wanneer het 

CGVS vraagt naar uw eigen situatie, zegt u dat de bellers nooit gezegd hebben hoe u zou moeten 

betalen (CGVS, p. 16). U verklaart verder ook dat zij in het derde telefoongesprek expliciet zeiden dat 

het de laatste keer is dat zij belden (CGVS, p. 19) en dat zij geen contact meer hebben opgenomen met 

u ondanks het feit dat u uw telefoonnummer niet veranderd heeft (CGVS, p. 19). Deze werkwijze is 

enorm vreemd. De bende belt u op met de bedoeling om van u geld te bekomen. Het is dan ook 

uitermate contraproductief van hen om u op geen enkel moment te laten weten hoe u concreet dit geld 

zou kunnen betalen en u zelfs amper aan het woord te laten maar zomaar de telefoon op te hangen 

zoals u beschrijft (CGVS, p. 11). Dat zij u in het derde telefoongesprek dan nog expliciet zeggen dat het 

de laatste keer is, om dan direct over te schakelen op een ontvoering en aanvallen op uw huis, zonder 

nog contact op te nemen of het zelfs mogelijk te maken voor u om hen te contacteren zodoende tot een 

akkoord te komen, is niet geloofwaardig. Over hoe het eerste telefoongesprek plaatsvond moet 

bovendien nog gewezen worden op een ernstige tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Wanneer u het 

eerste telefoongesprek beschrijft, beweert u namelijk dat u vroeg wie er aan de lijn was onmiddellijk 

nadat de beller vroeg of u M. A. was en dat u vervolgens nog verschillende keren vroeg wie hij was 

alvorens hij de telefoon ophing (CGVS, p. 11). Later in het gehoor wordt u opnieuw gevraagd dit 

gesprek te beschrijven en dit keer verklaart u dat de beller vroeg of u M. A. bent, u dit bevestigde, de 

beller zei dat hij 50000 dollar nodig had en direct neerlegde, waarbij u “niet kon vragen wie ze waren of 

zo” (CGVS, p. 18). Deze duidelijke tegenstrijdigheid over de eerste gebeurtenis die uiteindelijk leidde tot 

het vertrek uit uw land, doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.  

 

Wat betreft de poging tot ontvoering van uw zoon is het ook vreemd dat twee bendeleden er niet in 

slaagden om een kleuter van drie of vier jaar (CGVS, p. 18) uit een auto die niet eens op slot was 

(CGVS, p. 19) mee te nemen. Ook de tweede aanval op uw huis is weinig geloofwaardig. De avond 

ervoor zagen deze bendeleden gewapende mannen zitten in uw woning waardoor zij wegvluchtten 

(vragenlijst CGVS, p. 2) om dan de volgende dag terug te komen met twee personen waarvan één er 

niet in slaagde om over een muur te klimmen, en luid genoeg te praten om gehoord te worden door de 
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mensen in het huis (CGVS, p. 14). Deze handelswijze valt moeilijk te rijmen met uw verklaringen dat 

deze bende u overal zou kunnen opsporen.  

 

Daarnaast dient gesteld te worden dat louter en alleen het gegeven dat u over een groot kapitaal zou 

beschikken niet voldoende is om aan te nemen dat u een gegronde vrees op vervolging zou hebben. Uit 

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

Afghanistan” van 19 april 2016, kan worden afgeleid dat de nood aan bescherming van zakenmensen 

en andere mensen met middelen afhankelijk is van de omstandigheden eigen aan de zaak. In uw geval 

kan er niet besloten worden dat u louter omwille van uw kapitaal een gegronde vrees op vervolging zou 

hebben bij terugkeer naar Afghanistan. De bedrieglijkheid van uw asielmotieven, het feit dat u expliciet 

stelt dat u zelf geen veiligheidsagenten tewerkstelde (CGVS, p. 20) en het feit dat u zelf niet aangeeft 

andere problemen te vrezen bij terugkeer behalve die met de personen die u zouden opgebeld en 

bedreigd hebben (CGVS, 15), zijn ernstige aanwijzingen dat u geen vrees voor vervolging heeft zoals 

bepaald in de Vluchtelingenconventie noch een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bedoeld 

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

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat elke asielaanvraag op individuele basis moet beoordeeld 

worden op eigen merites, onder andere rekening houdend met de asielmotieven en de bewijzen die 

aangevoerd werden door de betrokken asielzoeker. Aangezien u noch uw vrouw op enig moment 

aangeven dat jullie problemen verbonden zijn met de asielmotieven die uw schoonzussen en 

schoonbroer inroepen moeten jullie asielaanvragen onafhankelijk van elkaar behandeld worden (CGVS, 

p. 15, 22; CGVS N., p. 6, 11).  

 

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.  

 

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

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

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

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

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

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

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

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het 

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het 

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

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

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan.  
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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 dat de hierboven vermelde indicatoren niet 

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.  

 

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.  

 

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul City van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en 

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het 

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief 

goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van 

de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale 

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen 

weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het 

aantal burgerslachtoffers beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden aangezien de 

taskara’s van u en uw gezin en de trouwfoto’s niks zeggen over de door u beweerde vervolgingsfeiten.  

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er voor de asielaanvraag van uw echtgenote N. N. 

(O.V. 8.188.941) eveneens wordt overgegaan tot een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

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.”  
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1.2. De bestreden beslissing ten aanzien van N. N. (verder: verzoekster) luidt als volgt: 

 
“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van Tadjiekse origine te zijn en 28 jaar geleden 

geboren te zijn in Guldara, een district in de provincie Kaboel. U verhuisde naar de wijk Baghe Bala in 

Kaboel Stad en nadat u trouwde met uw man M. A. N. in 2007 verhuisden jullie naar de wijk Khoshal 

Khan, ook in Kaboel Stad. Jullie hebben samen twee kinderen: S. A. is zes jaar oud en A. A. is negen 

jaar oud.  

 

Uw man was autohandelaar, hetgeen hij deed tot jullie vertrek uit Afghanistan. Hij was ook 

aandeelhouder van een bedrijf dat medicijnen verkocht. In het begin van de maand asad van het jaar 

1394 Afghaanse kalender (eind juli 2015 Gregoriaanse kalender) werd uw man opgebeld door iemand 

die jullie niet kennen. Deze persoon vroeg uw man of hij M. A. heette en zei dat hij 50000 dollar nodig 

had. Na overleg met enkele vrienden ging uw man naar de politie om aangifte te doen. Vier of vijf dagen 

later kreeg uw man opnieuw telefoon van een onbekende persoon die weer om geld vroeg. De dag erop 

deed uw man weer aangifte bij de politie. Zes of zeven dagen later werd uw man een derde keer 

opgebeld, dit keer door een andere persoon die uw man bedreigde, zei dat hij genoeg informatie had 

over uw man en dat uw man zich beter klaar maakt, waarop de beller de telefoon inhaakte. Uw man 

vertelde dan pas tegen u over de vorige telefoongesprekken en ging de dag erna wederom naar de 

politie.  

 

In het begin van de maand sonbula probeerden twee personen om uw zoon S. A. aan zijn crèche uit 

de auto te ontvoeren toen de chauffeur die hem moest ophalen enkele andere kinderen in de crèche 

ging halen. De ontvoering mislukte maar uw zoon raakte lichtgewond. Uw man deed opnieuw aangifte 

bij de politie die hem aanspoorden tot voorzichtigheid.  

 

Ongeveer twintig dagen later was u aan het afwassen thuis terwijl uw man samen met enkele collega’s 

en vrienden in de gastenkamer zaten om jullie problemen te bespreken en te overleggen waar jullie 

naartoe zouden kunnen vluchten toen u een man voor het raam zag en begon te roepen. De indringers 

klommen over de muur en vluchtten in een geparkeerde Land Cruiser. De dag erna ging uw man 

opnieuw naar de politie maar aangezien het vrijdag was, was de hoofdagent met verlof en vroegen zij 

uw man om de dag erop terug te komen. Diezelfde avond hoorde uw man geluiden rond uw huis. Hij 

belde de politie die één indringer wist te arresteren terwijl de andere er in slaagde te ontsnappen door 

de muur over te klimmen. Nadat uw man opnieuw verklaringen aflegde op het politiekantoor beslisten 

jullie met jullie familieleden om in te trekken bij uw vader die tegelijk de oom langs moederszijde is van 

uw man.  

 

Daar bleef u nog ongeveer twee à twee en een halve maand om uw reis te regelen. U vertrok uiteindelijk 

in Afghanistan op 12 december 2015 om via Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië, 

Oostenrijk en Duitsland in België aan te komen op 29 december 2015 en asiel aan te vragen op 31 

december 2015. Ook uw man M. A. (O.V. 8.188.939) vroeg asiel aan op 31 december 2015.  

 

Uw zussen W. N. (O.V. 8.175.711) en N. N. (O.V. 8.175.712) en uw broer M. M. N. (O.V. 8.175.710) 

vroegen asiel aan op 4 december 2015.  

 

U vreest dat dezelfde personen die uw man eerder bedreigden jullie bij terugkeer naar Afghanistan 

zullen doden.  

 

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw originele taskara, de originele taskara van uw man en 

kinderen en drie trouwfoto’s neer.  

  

B. Motivering  

 

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig steunt op de motieven die door uw 

echtgenoot M. A. N. (O.V. 8.188.939), ter zake werden uiteengezet. In het kader van zijn asielaanvraag 

werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus die luidt als volgt:  
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Doorheen uw verklaringen heeft u het niet aannemelijk gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor 

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft.  

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

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

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

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

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

principe de vluchtelingenstatus toekennen.  

 

In uw geval kan er echter geen geloof worden gehecht aan de door u beschreven vervolgingsfeiten en 

vooral uw reactie hierop. Zo is het in de eerste plaats gissen naar de personen of bende van wie u 

concreet vervolging vreest. Wanneer u en uw vrouw hier naar gevraagd worden, moeten jullie telkens 

het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS M. A. dd. 26/09/17, p. 17 en gehoorverslag CGVS 

N. dd. 26/09/17, p. 7). Evenmin weet u waarom u net benaderd werd door deze onbekende mensen 

(CGVS, p. 15). U beweert dat u verschillende keren vroeg wie u aan de telefoon had (CGVS, p. 11) 

maar dat de daders zeiden dat u dat niet moest weten en u beter gewoon kon betalen om verdere 

problemen te vermijden (CGVS, p. 11). Wat echter niet geloofwaardig is, is dat u niet eens kunt zeggen 

wie u denkt dat de daders zijn (CGVS, p. 17) en dat u hier niet eens over lijkt te hebben nagedacht. 

Wanneer het CGVS u immers vraagt wat uw theorie is over deze mensen, antwoordt u vaag dat het 

“moeilijk te zeggen is wie ze waren” en in algemene termen dat het “in sommige gevallen dichte 

familieleden zijn die info doorgeven” (CGVS, p. 17). Het feit dat u in zulke vage, algemene 

bewoordingen spreekt over deze gebeurtenissen die de directe oorzaak zouden zijn geweest voor uw 

vertrek uit het land waar u en uw gezin reeds jullie leven hadden doorgebracht, ondermijnt de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Uw vrouw bevestigt ook dat u nooit met haar uw vermoedens 

deelde over wie deze personen konden zijn (CGVS N., p. 7) hetgeen gezien de impact van deze 

gebeurtenissen op jullie levens weinig geloofwaardig is. Nochtans had u wel degelijk mogelijkheden om 

meer te weten te komen over de personen die u zouden bedreigd hebben. U geeft dit zelf ook aan 

wanneer u zegt dat jullie het misschien via de lokale politie konden weten (CGVS, p. 18). U beweert 

namelijk dat één van de daders er niet in slaagde over uw muur te klimmen, viel en opgepakt werd door 

de politie (CGVS, p. 14). Het is dan ook uiterst vreemd dat u over deze persoon amper iets blijkt 

te weten. U weet niet wat er nog met hem is gebeurd (CGVS, p. 17), of hij vrij rondloopt of gearresteerd 

is (CGVS, p. 17), wat zijn naam is (CGVS, p. 21) en zegt uiteindelijk dat u enkel weet dat hij van 

Paghman afkomstig was (CGVS, p. 21). Dit is nochtans een lid van de bende die u en uw gezin al sinds 

het begin van de maand asad bedreigden, die uw zoon zouden ontvoerd hebben, die reeds tweemaal 

over uw muur klommen en waarvoor u reeds meerdere malen overwoog om weg te vluchten van de 

plek waar u reeds uw hele leven had doorgebracht (CGVS, p. 13). Als verklaring waarom u niet weet 

wat er erna met deze persoon gebeurd is, zegt u dat u met uw eigen problemen bezig was en bang was 

en het daarom niet heeft gevraagd (CGVS, p. 17), hetgeen uiteraard niet kan overtuigen aangezien het 

net wel om uw problemen en de problemen van uw gezin ging en het deze problemen waren die de 

directe aanleiding waren voor uw vertrek. Bovendien bleef u na deze arrestatie nog twee à twee en een 

halve maand in Kaboel wonen, terwijl u uw reis naar Europa regelde (CGVS, p. 5). U had dus zeker nog 

genoeg tijd om hier zelf meer over te weten te komen. U geeft dan nog aan dat u regelmatig contact had 

met de politie, aangezien u zowel na alle drie de dreigtelefoons als na de poging tot ontvoering van uw 

zoon en de aanvallen op uw huis telkens naar de politie ging om aangifte te doen en het verdere verloop 

van de procedure met hen opvolgde (CGVS, p. 11, 12, 13, 14). Waarom u dan ineens absoluut geen 

interesse meer zou tonen op het moment dat er eindelijk een aanhouding plaatsvindt van één van de 

leden van de bende, is een raadsel. Wanneer het CGVS vervolgens oppert of u nooit aan uw vrienden 

in Kaboel vroeg wat er nog met deze persoon gebeurd was, antwoordt u dat uw vrienden hun eigen 

leven hebben in Afghanistan en niet elke dag gaan vragen wat er met hem gebeurde (CGVS, p. 17). 

Ook dit is niet ernstig te nemen. Enerzijds omdat u zelf aangeeft dat deze ontvoeringen en bedreigingen 

met iedereen gebeuren en u verschillende vrienden heeft die dit reeds hebben meegemaakt (CGVS, p. 

11, 15) waardoor verwacht mag worden dat uw andere vrienden en collega’s toch even de tijd kunnen 

maken om zich te informeren bij de politie. Anderzijds zijn verschillende van uw vrienden en 

collega’s direct betrokken bij deze zaak. U geeft namelijk zelf aan dat zij samen met u in uw huis zaten 

om deze zaak te bespreken toen de onbekende mensen uw huis binnendrongen (CGVS, p. 13). Bij de 

DVZ verklaarde u bovendien dat de indringers net wegvluchtten van uw huis toen zij zagen dat u samen 

met enkele gewapende mensen in uw woning zat (vragenlijst CGVS, p. 2). Hierdoor zijn uw vrienden en 

collega’s dus net betrokken partij en is het ook in hun eigen belang om te weten te komen voor wie zij 

zich eventueel zouden moeten beschermen. Bovendien geeft u nog aan dat één van uw vrienden, H. D. 

S., commandant is geweest onder Amanullah (CGVS, p. 13).  
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Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u geen gebruik zou maken van zulke connecties om meer 

informatie te bekomen over de persoon die uw huis binnendrong en over de bende die u bedreigde.  

 

Dat u aldus geen idee heeft van wie u eigenlijk vervolging vreest en u dit ondanks verschillende 

mogelijkheden hiertoe amper trachtte te achterhalen, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw vrees 

voor vervolging.  

 

Voorts zijn ook uw andere reacties op wat er met u en uw gezin gebeurde allerminst overtuigend. Ten 

eerste kan de vraag gesteld worden waarom u nooit uw telefoonnummer veranderde, noch na de eerste 

dreigtelefoon (CGVS, p. 17), noch na de andere twee dreigtelefoons (CGVS, p. 18), noch na de poging 

tot ontvoering van uw zoon (CGVS, p. 19). U zegt dat u dit niet deed omdat zij toch reeds over alle 

informatie beschikten (CGVS, p. 18) maar nuanceert dit zelf direct door te verklaren dat ze in het eerste 

telefoongesprek enkel uw naam zeiden en zeiden dat ze geld wilden (CGVS, p. 18). Het is dan ook niet 

duidelijk waarom u na het eerste telefoongesprek niet van nummer veranderde om toch te proberen 

deze mensen te ontlopen. Evenmin zou u ooit overwogen hebben om te verhuizen naar ergens anders 

in Afghanistan, omdat deze bende u toch eender waar in Afghanistan zou kunnen opsporen (CGVS, p. 

18). Nochtans bleef u nog twee à twee en een halve maand bij uw oom langs moederskant die ook uw 

schoonvader was wonen in een andere wijk van Kaboel terwijl u uw visums in orde bracht (CGVS, p. 5). 

U geeft daarbij aan dat u geen problemen meer heeft ondervonden gedurende die tijd (CGVS, p. 15). 

Het is vreemd dat u enerzijds het risico zodanig hoog inschat dat u niet eens overweegt om naar ergens 

anders te verhuizen in Afghanistan, maar anderzijds nog twee à twee en een halve maand in dezelfde 

stad leefde en veel naar buiten ging (CGVS, p. 21) in de plaats van op kortere termijn een oplossing te 

zoeken. U geeft zelf aan dat uw vriend Rafiq nadat hij het losgeld betaalde voor zijn broer naar een 

andere plek in Kaboel verhuisde, Kalay Bakhtiar, en geen problemen meer ondervonden heeft (CGVS, 

p. 9). U verklaart zijn veiligheid door het feit dat ze met een aantal broers waren en gewapend waren 

(CGVS, p. 9, 16) en dat u alleen was en dus niks kon doen (CGVS, p. 16). Hier moeten echter enkele 

kanttekeningen bij geplaatst worden. U geeft namelijk bij de DVZ zelf aan dat uw vrienden die in uw huis 

zaten gewapend waren (vragenlijst CGVS, p. 2). Bovendien was uw schoonfamilie duidelijk bereid om te 

helpen aangezien zij u zolang onderdak verschaften (CGVS, p. 5, 15) en ook uw vrienden en collega’s 

waren duidelijk bereid in te springen aangezien u samen met hen overlegde tot één uur ’s nachts om tot 

een oplossing te komen voor uw probleem (CGVS, p. 13). Zoals hierboven vermeld was één van die 

vrienden dan nog commandant bij Amanullah geweest en had hij bij u thuis zelfs twee lijfwachten mee 

(CGVS, p. 13). Dat u er aldus alleen voor stond moet sterk genuanceerd worden. Daarbij moet ook 

vermeld dat u wel degelijk over genoeg middelen beschikte om zelf voor enige bescherming te zorgen. 

U geeft aan dat u enkel met uw autohandel gemiddeld ongeveer 2000 à 3000 dollar per maand 

verdiende (CGVS, p. 9) en daarbij nog aandeelhouder was van een medicatiehandel (CGVS, p. 9). U 

gaf ook aan dat uw initieel plan om naar Londen te vluchten 80000 dollar zou kosten en u dit geld ook 

effectief aan de geldwisselaar heeft gegeven (CGVS, p. 5). Uiteindelijk betaalde u ook 36000 dollar voor 

de reis van uzelf, uw vrouw en uw kinderen, waarbij de prijs van de vliegtuigtickets nog moet opgeteld 

worden (CGVS, p. 6). U beschikte dus alleszins over genoeg middelen om enige vorm van bescherming 

te bekomen voor uzelf. Dat u dit niet deed en louter vroeger naar uw werk ging en gebruik maakte van 

het openbaar vervoer of u liet afzetten door uw vrienden (CGVS, p. 19) maar u geen eigen 

bewakingsagenten bekwam terwijl u duidelijk over de middelen en het netwerk beschikte om te 

proberen uzelf te beschermen tegen deze onbekende mensen, doet verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging.  

 

Ook uw verklaringen over de concrete handelswijze van deze bende kunnen niet overtuigen. Wanneer u 

immers gevraagd wordt hoe u de 50000 dollar zou moeten betalen aan deze personen, begint u eerst 

over uw vriend Rafiq en hoe aan hem gevraagd werd om te betalen (CGVS, p. 16). Dit ontwijkende 

antwoord ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid dat u dit zelf heeft meegemaakt. Wanneer het 

CGVS vraagt naar uw eigen situatie, zegt u dat de bellers nooit gezegd hebben hoe u zou moeten 

betalen (CGVS, p. 16). U verklaart verder ook dat zij in het derde telefoongesprek expliciet zeiden dat 

het de laatste keer is dat zij belden (CGVS, p. 19) en dat zij geen contact meer hebben opgenomen met 

u ondanks het feit dat u uw telefoonnummer niet veranderd heeft (CGVS, p. 19). Deze werkwijze is 

enorm vreemd. De bende belt u op met de bedoeling om van u geld te bekomen. Het is dan ook 

uitermate contraproductief van hen om u op geen enkel moment te laten weten hoe u concreet dit geld 

zou kunnen betalen en u zelfs amper aan het woord te laten maar zomaar de telefoon op te hangen 

zoals u beschrijft (CGVS, p. 11). Dat zij u in het derde telefoongesprek dan nog expliciet zeggen dat het 

de laatste keer is, om dan direct over te schakelen op een ontvoering en aanvallen op uw huis, zonder 

nog contact op te nemen of het zelfs mogelijk te maken voor u om hen te contacteren zodoende tot een 

akkoord te komen, is niet geloofwaardig.  
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Over hoe het eerste telefoongesprek plaatsvond moet bovendien nog gewezen worden op een ernstige 

tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Wanneer u het eerste telefoongesprek beschrijft, beweert 

u namelijk dat u vroeg wie er aan de lijn was onmiddellijk nadat de beller vroeg of u M. A. was en dat u 

vervolgens nog verschillende keren vroeg wie hij was alvorens hij de telefoon ophing (CGVS, p. 11). 

Later in het gehoor wordt u opnieuw gevraagd dit gesprek te beschrijven en dit keer verklaart u dat de 

beller vroeg of u M. A. bent, u dit bevestigde, de beller zei dat hij 50000 dollar nodig had en direct 

neerlegde, waarbij u “niet kon vragen wie ze waren of zo” (CGVS, p. 18). Deze duidelijke 

tegenstrijdigheid over de eerste gebeurtenis die uiteindelijk leidde tot het vertrek uit uw land, doet verder 

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.  

 

Wat betreft de poging tot ontvoering van uw zoon is het ook vreemd dat twee bendeleden er niet in 

slaagden om een kleuter van drie of vier jaar (CGVS, p. 18) uit een auto die niet eens op slot was 

(CGVS, p. 19) mee te nemen. Ook de tweede aanval op uw huis is weinig geloofwaardig. De avond 

ervoor zagen deze bendeleden gewapende mannen zitten in uw woning waardoor zij wegvluchtten 

(vragenlijst CGVS, p. 2) om dan de volgende dag terug te komen met twee personen waarvan één er 

niet in slaagde om over een muur te klimmen, en luid genoeg te praten om gehoord te worden door de 

mensen in het huis (CGVS, p. 14). Deze handelswijze valt moeilijk te rijmen met uw verklaringen dat 

deze bende u overal zou kunnen opsporen.  

 

Daarnaast dient gesteld te worden dat louter en alleen het gegeven dat u over een groot kapitaal zou 

beschikken niet voldoende is om aan te nemen dat u een gegronde vrees op vervolging zou hebben. Uit 

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

Afghanistan” van 19 april 2016, kan worden afgeleid dat de nood aan bescherming van zakenmensen 

en andere mensen met middelen afhankelijk is van de omstandigheden eigen aan de zaak. In uw geval 

kan er niet besloten worden dat u louter omwille van uw kapitaal een gegronde vrees op vervolging zou 

hebben bij terugkeer naar Afghanistan. De bedrieglijkheid van uw asielmotieven, het feit dat u expliciet 

stelt dat u zelf geen veiligheidsagenten tewerkstelde (CGVS, p. 20) en het feit dat u zelf niet aangeeft 

andere problemen te vrezen bij terugkeer behalve die met de personen die u zouden opgebeld en 

bedreigd hebben (CGVS, 15), zijn ernstige aanwijzingen dat u geen vrees voor vervolging heeft zoals 

bepaald in de Vluchtelingenconventie noch een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bedoeld 

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

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat elke asielaanvraag op individuele basis moet beoordeeld 

worden op eigen merites, onder andere rekening houdend met de asielmotieven en de bewijzen die 

aangevoerd werden door de betrokken asielzoeker. Aangezien u noch uw vrouw op enig moment 

aangeven dat jullie problemen verbonden zijn met de asielmotieven die uw schoonzussen en 

schoonbroer inroepen moeten jullie asielaanvragen onafhankelijk van elkaar behandeld worden (CGVS, 

p. 15, 22; CGVS N., p. 6, 11).  

 

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd 
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door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie 

in Afghanistan.  

 

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

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

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

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

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

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

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

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het 

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het 

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.  

 

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.  

 

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul City van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en 

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het 

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief 

goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van 

de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale 

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen 

weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het 

aantal burgerslachtoffers beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.  
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Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin 

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou 

blijken.  

 

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden aangezien de 

taskara’s van u en uw gezin en de trouwfoto’s niks zeggen over de door u beweerde vervolgingsfeiten.  

 

Na het voorgaande kan er ook wat u betreft besloten worden tot een weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

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. In het eerste middel worden navolgende schendingen aangevoerd: 

“Schending van artikel 1A van het Verdrag van Genève;  

Schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet; 

Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de 

materiële motivering juncto  

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Schending van artikel 48/2, b en c van de vreemdelingenwet”. 

 

Verzoekers stellen: 

“(…) Verzoekers behoren tot de kapitaalkrachtige familie in Afghanistan. Ze vrezen vervolgd 

te worden door criminele bendes in Afghanistan omwille van hun kapitaal. 

Ter staving van hun objectieve vrees wensen ze te verwijzen naar het volgende rapport: (…) 

Wat betreft hun subjectieve vrees wensen ze te verwijzen naar hun zeer coherente verklaringen bij het 

CGVS. 

Mevrouw N.s zussen en broer zijn eveneens gevlucht omdat hun leven in gevaar was in Afghanistan. 

Deze 2 zussen, mevrouw N. N. en mevrouw N. N. zijn in december 2017 erkend als vluchteling. 

Deze zussen hebben ook in hun interview aangehaald dat de vervolgers gans hun familie met de dood 

bedreigd heeft. 

Dat dit middel gegrond is.” 

 

2.1.2. In het tweede middel worden navolgende schendingen ingeroepen: 

“Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de 

materiële motivering juncto Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

Verzoekers ontwikkelen het middel als volgt: 

“Verweerder weigerde de asielaanvraag van verzoekers omdat ze denkt dat de reactie van verzoekers 

op deze vervolgingsfeiten niet geloofwaardig was. 

Verweerster stelt dat verzoekers niet wisten door wie ze vervolgd worden. 

Verzoekers zijn niet eens met deze verkeerde lezing van het gehoorverslag en ze wenen te verwijzen 

naar pagina 17 waarin het volgende staat: (…) 

Verzoeker heeft uitdrukkelijk vermeld dat ze leden van criminele bende waren van Paghfman. 

Het is zeer logisch dat deze personen niet zomaar hun identiteit kenbaar maken. Welke ontvoerder 

heeft ooit zich voorgesteld heeft aan zijn slachtoffer? 

Verweerster dwingt verzoeker om zomaar een antwoord te geven wie deze personen waren. In het 

begin van elk gehoor stelt verweerster het volgende: als het antwoord op bepaalde vragen niet kent, 

zegt gewoon dat u niet weet. Verzin geen antwoorden. 

Als men het advies van verweerster volgt dan wordt hij juist gestraft omdat hij niets verzonnen heeft. 

Een doelbewuste misleiding door de asielinstantie. 

Verzoekers menen dat een dergelijke instantie moet vanaf begin zeggen dat zelfs als het antwoord niet 

kent, verzin iets anders ga ik u erop pakken. 

Verweerster stelt dat verzoeker in zulke vage en algemenen bewoordingen spraken. 

Verzoekers zijn niet akkoord met dit argument want ze kunnen niet dingen verzinnen om verweerster te 

overtuigen. Ze zeggen wat ze gehoord hadden. 
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Wat kan nog een afperser/ontvoerder nog zeggen in dergelijke gespreken? 

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat hij nooit aan zijn vrouw gezegd heeft wat hij denk wie deze 

personen zijn. 

Verweerster heeft blijkbaar over het hoofd gezien dat in Afghanistan mannen dergelijke informaties met 

hun vrouwen niet delen. 

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat hij zich niet verder geïnformeerd heeft over een van de 

daders die opgepakt was. 

Het feit dat verzoeker zich geen burgerlijke partij gesteld heeft in deze zaak mag niet afgeleid worden 

dat hij niet de waarheid verteld. 

Verzoekers en iedereen in Afghanistan weten heel goed dat het geen zin heeft om zich burgerlijke partij 

te stellen uit angst voor represaille. 

In dergelijke gevallen laten mensen dit over aan het Openbaar Ministerie om zijn werk te doen. 

U krijgt alleen informatie als u zich burgerlijke partij stelt. 

Het doet er niet toe of verzoeker interesse al dan niet interesse toont. Verzoeker weet dat het tonen van 

interesse voor meer problemen voor hem kan zorgen. Verzoeker weet dat het OM bezig is met de zaak 

en dat ze het nodige zullen doen. 

Verweerster stelt dat de vrienden van verzoeker waren betrokken partij. Waarom hebben ze deze zaak 

niet verder gevolgd. 

Verzoekers menen dat verweerster totaal niet op de hoogte is hoe dat in werkelijkheid in zijn werk qaan 

in Afghanistan.  

Mensen met meerdere lijfwachten zijn niet gespaard gebleven van deze ontvoeringen. 

Een voorbeeld daarvan is de ontvoering van de zoon van Azizi bank in klaarlichte dag in aanwezigheid 

van 2 lijfwachten. 

Mensen willen zoveel mogelijk vermijden om in de negatieve aandacht te komen van deze bendes. 

Verweerster neemt verzoeker kwalijk waarom hij zijn telefoonnummer niet veranderd heeft. 

Verzoekers menen dat verzoeker blijkbaar het gehoorverslag niet gelezen of wel gelezen maar niet 

verstaan heeft. 

Deze mensen wisten heel goed waar verzoekers woonde en werkte. Het veranderen van 

telefoonnummer had geen zin!!! 

Verweerster trekt sommige verklaringen van verzoekers uit zijn context en ze gebruikt het tegen hen. 

Argument zoals: verzoekers woonden meer dan twee maanden bij zijn oom om hun visum in rode te 

bekomen. In deze twee maanden hebben ze geen problemen gekend. 

Waarom hebben ze dan niet eerder verhuisd om dit probleem te vermijden? 

Verzoekers menen dat het de taak van verweerster is om het gehoorverslag op een correcte wijze te 

lezen. Ze woonden in deze twee maanden bij hun oom en ze gingen niet meer naar school of werk. 

Als ze naar buitengingen dan was het heel kort om bepaalde dingen te regelen. Ze woonden 

ondergedoken. 

Verwacht verweerster van verzoekers dat ze heel hun leven ondergedoken wonen? 

Verweerster verwijst naar het voorbeeld van verzoekers vriend die na het betalen van losgeld naar een 

ander wijk verhuisd was. 

Ten eerste heeft verzoeker niets betaald waardoor zijn situatie verschilt dan die van zijn vriend. 

In dit geval zullen deze bende nog actiever opzoek gaan naar verzoeker omdat hij niets betaald heeft. 

In de situatie van verzoekers vriend: Deze vriend heeft de zogenaamde 'belasting' betaald. Een 

deurwaarder zal u niet op de vloer krijgen als u de belasting betaald. 

Ten tweede verplaatst deze vriend zich met meerde personen en wapens. In het geval van verzoeker is 

dit niet mogelijk. 

Verweerster heeft het blijkbaar over het hoofd gezien dat 2 of 3 lijfwachten u in de huidige situatie in 

Kaboel niet kunnen beschermen. 

Verzoekers wensen nogmaals te verwijzen naar het voorbeeld van de zoon van Azizi bank die met 2 

lijfwachten en gepantserde voertuig ontvoerd was. 

De bestreden beslissing is totaal een nieuwe soort van beslissing!! 

In alle beslissingen van verweerster stelt ze dat er tegenstrijdigheden waren tussen de verklaringen van 

verzoekers. 

In dit geval kon verweerster dan niet doen, gezien de super coherente en vlekkeloze verklaringen van 

verzoekers, en ze stelt ik geloof dit, ik geloof dat niet. 

Verzoekers menen dat het niet belangrijk is wat verweerster wel en wat ze niet gelooft. 

Verweerster moet op een redelijke wijze uitleggen waarom ze niet gelooft. 

Het is niet de eerste keer dat wij over een mislukte poging tot ontvoering gehoord hebben. 

Wij hebben dit jaar in Vlaanderen getuige geweest van meer dan 2 gevallen waarin onbekende 

personen jonge schoolgaande meisje wouden ontvoeren. 
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Kunnen wij nu tegen deze meisjes zeggen dat ze liegen omdat het onmogelijk is voor een weerloos en 

kwetsbaar meisje om van de ontvoerders te ontsnappen? 

Het antwoord op deze vraag is glashelder. 

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom: 

Zij geen rekening houdt met de profiel van verzoekers 

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat dit middel is gegrond.” 

 

2.1.3. Het derde middel bestaat uit de aangevoerde “Schending van artikel 48/4, b en c van de 

vreemdelingenwet Juncto het redelijkheidsbeginsel”. 

 

Verzoekers ontwikkelen het middel als volgt: 

 

“verweerster heeft geen rekening gehouden met de profiel van verzoekers. Verweerster heeft geen 

rekening gehouden met het belang van de kinderen van verzoekers. 

Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoeker niet in aanmerking komt 

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond. 

Hierbij wenst verzoeker te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de 'sliding scale': 

"Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen 

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld 

zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming". 

Verzoekers menen dat Kaboel niet veilig is zoals verweerster dat beweert. Ze wensen te verwijzen naar 

de hieronder staande rapporten: [landeninformatie van EASO en Afghanistan Analysts Network]”. 

 

2.1.4. Ter zitting leggen verzoekers bij toepassing van artikel 39/76 aanvullende stukken neer. Het 

betreffen medische stukken. 

 

2.1.5. Verweerder brengt op 10 april 2019 een aanvullende nota bij. Deze nota bevat: 

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

Afghanistan” van 30 augustus 2018;  

- EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-

74;  

- COI Focus Afghanistan: “security situation in Kabul city” van 24 april 2018; 

- EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” – update , mei 2018, p. 1-

34; 

- EASO “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO juni 2018, p. 

1, 71-77, 83 - 84. 

 

Beoordeling 

 

2.2.1. Ingevolge hun onderlinge verwevenheid worden de aangevoerde middelen samen behandeld. 

 

2.2.2. Verzoekers voeren aan dat ze een gegronde vrees voor vervolging hebben omdat ze behoren tot 

een kapitaalkrachtige familie. Te dezen dient te worden vastgesteld dat het louter behoren tot een rijke 

familie an sich niet afdoende is als gegronde vrees voor vervolging. Het feit dat criminelen het gemunt 

hebben op rijkere personen impliceert niet uit dat deze kapitaalkrachtige personen de bescherming van 

de autoriteiten niet kunnen inroepen. Verzoekers tonen middels de geciteerde landeninformatie niet 

concreet aan dat de vereiste van artikel 48/3, § 3 van de Vreemdelingenwet in hun hoofde is vervuld 

aangezien ze generlei wijze het vereiste verband aantonen ‘tussen de gronden van vervolging en de 

daden van vervolging of het ontbreken van bescherming tegen deze daden’. 

 

In de mate dat verzoekers verwijzen naar de erkenning van familieleden blijkt dat ze noch in de feiten 

noch in de ingeroepen vervolgingsfeiten enige concrete link met de feiten aanhalen die de grondslag 

vormden voor de erkenning van de twee zusters van verzoekster. De erkenning van de zusters van 

verzoekster gebeurde op individuele gronden die los staan van het relaas van verzoeksters. 

 

2.2.3. Verzoekers voeren aan dat het zeer logisch is dat de daders, als leden van een criminele bende, 

hun identiteit niet kenbaar maken. Waar het inderdaad aannemelijk kan zijn dat de daders anoniem 

wensen te blijven, dient de Raad echter samen met verweerder vast te stellen dat verzoekers onder 

elkaar blijkbaar nooit vermoedens hebben geuit wie de daders dan wel zouden kunnen zijn.  
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De Raad sluit zich dan ook aan bij de motivering die stelt: “Wat echter niet geloofwaardig is, is dat u niet 

eens kunt zeggen wie u denkt dat de daders zijn (CGVS, p. 17) en dat u hier niet eens over lijkt te 

hebben nagedacht. Wanneer het CGVS u immers vraagt wat uw theorie is over deze 

mensen, antwoordt u vaag dat het “moeilijk te zeggen is wie ze waren” en in algemene termen dat het 

“in sommige gevallen dichte familieleden zijn die info doorgeven” (CGVS, p. 17). Het feit dat u in zulke 

vage, algemene bewoordingen spreekt over deze gebeurtenissen die de directe oorzaak zouden zijn 

geweest voor uw vertrek uit het land waar u en uw gezin reeds jullie leven hadden doorgebracht, 

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Uw vrouw bevestigt ook dat u nooit met haar uw 

vermoedens deelde over wie deze personen konden zijn (CGVS N., p. 7) hetgeen gezien de impact van 

deze gebeurtenissen op jullie levens weinig geloofwaardig is. Nochtans had u wel degelijk 

mogelijkheden om meer te weten te komen over de personen die u zouden bedreigd hebben. U geeft dit 

zelf ook aan wanneer u zegt dat jullie het misschien via de lokale politie konden weten (CGVS, p. 18).”  

De loutere bewering dat mannen dergelijke informatie niet delen met hun vrouwen in Afghanistan kan 

niet worden aangenomen omwille van de belangrijke gevolgen die deze feiten op hun levensloop 

hebben gehad, met name hun vertrek uit Afghanistan en een reisroute naar België over vele landen. 

 

Dit klemt des te meer aangezien verzoekers verklaren dat er dikwijls contact was met de politie en dat 

daarenboven één dader werd gevat door de politie. Hieromtrent stelt de bestreden beslissing: 

“Nochtans had u wel degelijk mogelijkheden om meer te weten te komen over de personen die u 

zouden bedreigd hebben. U geeft dit zelf ook aan wanneer u zegt dat jullie het misschien via de lokale 

politie konden weten (CGVS, p. 18). U beweert namelijk dat één van de daders er niet in slaagde over 

uw muur te klimmen, viel en opgepakt werd door de politie (CGVS, p. 14). Het is dan ook uiterst vreemd 

dat u over deze persoon amper iets blijkt te weten. U weet niet wat er nog met hem is gebeurd (CGVS, 

p. 17), of hij vrij rondloopt of gearresteerd is (CGVS, p. 17), wat zijn naam is (CGVS, p. 21) en zegt 

uiteindelijk dat u enkel weet dat hij van Paghman afkomstig was (CGVS, p. 21). Dit is nochtans een lid 

van de bende die u en uw gezin al sinds het begin van de maand asad bedreigden, die uw zoon zouden 

ontvoerd hebben, die reeds tweemaal over uw muur klommen en waarvoor u reeds meerdere malen 

overwoog om weg te vluchten van de plek waar u reeds uw hele leven had doorgebracht (CGVS, p. 13). 

Als verklaring waarom u niet weet wat er erna met deze persoon gebeurd is, zegt u dat u met uw eigen 

problemen bezig was en bang was en het daarom niet heeft gevraagd (CGVS, p. 17), hetgeen 

uiteraard niet kan overtuigen aangezien het net wel om uw problemen en de problemen van uw gezin 

ging en het deze problemen waren die de directe aanleiding waren voor uw vertrek. Bovendien bleef u 

na deze arrestatie nog twee à twee en een halve maand in Kaboel wonen, terwijl u uw reis naar Europa 

regelde (CGVS, p. 5). U had dus zeker nog genoeg tijd om hier zelf meer over te weten te komen. U 

geeft dan nog aan dat u regelmatig contact had met de politie, aangezien u zowel na alle drie de 

dreigtelefoons als na de poging tot ontvoering van uw zoon en de aanvallen op uw huis telkens naar de 

politie ging om aangifte te doen en het verdere verloop van de procedure met hen opvolgde (CGVS, p. 

11, 12, 13, 14). Waarom u dan ineens absoluut geen interesse meer zou tonen op het moment dat er 

eindelijk een aanhouding plaatsvindt van één van de leden van de bende, is een raadsel. Wanneer het 

CGVS vervolgens oppert of u nooit aan uw vrienden in Kaboel vroeg wat er nog met deze 

persoon gebeurd was, antwoordt u dat uw vrienden hun eigen leven hebben in Afghanistan en niet elke 

dag gaan vragen wat er met hem gebeurde (CGVS, p. 17). Ook dit is niet ernstig te nemen. Enerzijds 

omdat u zelf aangeeft dat deze ontvoeringen en bedreigingen met iedereen gebeuren en u verschillende 

vrienden heeft die dit reeds hebben meegemaakt (CGVS, p. 11, 15) waardoor verwacht mag worden dat 

uw andere vrienden en collega’s toch even de tijd kunnen maken om zich te informeren bij de politie. 

Anderzijds zijn verschillende van uw vrienden en collega’s direct betrokken bij deze zaak. U geeft 

namelijk zelf aan dat zij samen met u in uw huis zaten om deze zaak te bespreken toen de onbekende 

mensen uw huis binnendrongen (CGVS, p. 13). Bij de DVZ verklaarde u bovendien dat de indringers net 

wegvluchtten van uw huis toen zij zagen dat u samen met enkele gewapende mensen in uw woning zat 

(vragenlijst CGVS, p. 2). Hierdoor zijn uw vrienden en collega’s dus net betrokken partij en is het ook in 

hun eigen belang om te weten te komen voor wie zij zich eventueel zouden moeten beschermen. 

Bovendien geeft u nog aan dat één van uw vrienden, H. D. S., commandant is geweest onder 

Amanullah (CGVS, p. 13). Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u geen gebruik zou maken van zulke 

connecties om meer informatie te bekomen over de persoon die uw huis binnendrong en over de bende 

die u bedreigde.” 

Het verwijt van verzoekers aan verweerder dat verweerder de werkelijkheid in Afghanistan niet kent en 

dat het geen zin heeft om zich burgerlijke partij te stellen uit angst voor represailles zijn niet 

onderbouwde beweringen die niet vermogen de voormelde motivering te weerleggen. Verzoeker had 

overigens wel het inzicht om volgens zijn verklaringen verschillende incidenten te rapporteren bij de 

politie hetgeen zijn argument inzake represailles omwille van een burgerlijke partijstelling ondergraaft. 

De motivering is terecht en pertinent en wordt door de Raad overgenomen.   
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Inzake de werkwijze van de bende die verzoekers zou hebben bedreigd motiveert de bestreden 

beslissing: “Ook uw verklaringen over de concrete handelswijze van deze bende kunnen niet overtuigen. 

Wanneer u immers gevraagd wordt hoe u de 50000 dollar zou moeten betalen aan deze personen, 

begint u eerst over uw vriend Rafiq en hoe aan hem gevraagd werd om te betalen (CGVS, p. 16). Dit 

ontwijkende antwoord ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid dat u dit zelf heeft meegemaakt. 

Wanneer het CGVS vraagt naar uw eigen situatie, zegt u dat de bellers nooit gezegd hebben hoe u zou 

moeten betalen (CGVS, p. 16). U verklaart verder ook dat zij in het derde telefoongesprek expliciet 

zeiden dat het de laatste keer is dat zij belden (CGVS, p. 19) en dat zij geen contact meer hebben 

opgenomen met u ondanks het feit dat u uw telefoonnummer niet veranderd heeft (CGVS, p. 19). Deze 

werkwijze is enorm vreemd. De bende belt u op met de bedoeling om van u geld te bekomen. Het is dan 

ook uitermate contraproductief van hen om u op geen enkel moment te laten weten hoe u concreet 

dit geld zou kunnen betalen en u zelfs amper aan het woord te laten maar zomaar de telefoon op te 

hangen zoals u beschrijft (CGVS, p. 11). Dat zij u in het derde telefoongesprek dan nog expliciet zeggen 

dat het de laatste keer is, om dan direct over te schakelen op een ontvoering en aanvallen op uw huis, 

zonder nog contact op te nemen of het zelfs mogelijk te maken voor u om hen te contacteren zodoende 

tot een akkoord te komen, is niet geloofwaardig. Over hoe het eerste telefoongesprek plaatsvond moet 

bovendien nog gewezen worden op een ernstige tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Wanneer u het 

eerste telefoongesprek beschrijft, beweert u namelijk dat u vroeg wie er aan de lijn was onmiddellijk 

nadat de beller vroeg of u M. A. was en dat u vervolgens nog verschillende keren vroeg wie hij was 

alvorens hij de telefoon ophing (CGVS, p. 11). Later in het gehoor wordt u opnieuw gevraagd dit 

gesprek te beschrijven en dit keer verklaart u dat de beller vroeg of u M. A. bent, u dit bevestigde, de 

beller zei dat hij 50000 dollar nodig had en direct neerlegde, waarbij u “niet kon vragen wie ze waren of 

zo” (CGVS, p. 18). Deze duidelijke tegenstrijdigheid over de eerste gebeurtenis die uiteindelijk leidde tot 

het vertrek uit uw land, doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.” 

Verzoekers voeren geen concreet verweer tegen de voormelde motivering. Deze motivering, die een 

negatieve indicatie betreft voor de geloofwaardigheid, vindt steun in het administratief dossier, is terecht 

en pertinent en wordt door de Raad overgenomen. 

 

Verweerder oordeelt als volgt over het gedrag van verzoekers na de bedreigingen en de mogelijke 

oplossingen: “U geeft zelf aan dat uw vriend Rafiq nadat hij het losgeld betaalde voor zijn broer naar een 

andere plek in Kaboel verhuisde, Kalay Bakhtiar, en geen problemen meer ondervonden heeft (CGVS, 

p. 9). U verklaart zijn veiligheid door het feit dat ze met een aantal broers waren en gewapend waren 

(CGVS, p. 9, 16) en dat u alleen was en dus niks kon doen (CGVS, p. 16). Hier moeten echter enkele 

kanttekeningen bij geplaatst worden. U geeft namelijk bij de DVZ zelf aan dat uw vrienden die in uw huis 

zaten gewapend waren (vragenlijst CGVS, p. 2). Bovendien was uw schoonfamilie duidelijk bereid om te 

helpen aangezien zij u zolang onderdak verschaften (CGVS, p. 5, 15) en ook uw vrienden en collega’s 

waren duidelijk bereid in te springen aangezien u samen met hen overlegde tot één uur ’s nachts om tot 

een oplossing te komen voor uw probleem (CGVS, p. 13). Zoals hierboven vermeld was één van die 

vrienden dan nog commandant bij Amanullah geweest en had hij bij u thuis zelfs twee lijfwachten mee 

(CGVS, p. 13). Dat u er aldus alleen voor stond moet sterk genuanceerd worden. Daarbij moet ook 

vermeld dat u wel degelijk over genoeg middelen beschikte om zelf voor enige bescherming te zorgen. 

U geeft aan dat u enkel met uw autohandel gemiddeld ongeveer 2000 à 3000 dollar per maand 

verdiende (CGVS, p. 9) en daarbij nog aandeelhouder was van een medicatiehandel (CGVS, p. 9). U 

gaf ook aan dat uw initieel plan om naar Londen te vluchten 80000 dollar zou kosten en u dit geld ook 

effectief aan de geldwisselaar heeft gegeven (CGVS, p. 5). Uiteindelijk betaalde u ook 36000 dollar voor 

de reis van uzelf, uw vrouw en uw kinderen, waarbij de prijs van de vliegtuigtickets nog moet opgeteld 

worden (CGVS, p. 6). U beschikte dus alleszins over genoeg middelen om enige vorm van bescherming 

te bekomen voor uzelf. Dat u dit niet deed en louter vroeger naar uw werk ging en gebruik maakte van 

het openbaar vervoer of u liet afzetten door uw vrienden (CGVS, p. 19) maar u geen eigen 

bewakingsagenten bekwam terwijl u duidelijk over de middelen en het netwerk beschikte om te 

proberen uzelf te beschermen tegen deze onbekende mensen, doet verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging.” 

De voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier en is terecht en pertinent. Verzoekers 

kunnen geen dienstige verklaring geven waarom ze een zeer groot bedrag betaalden om een 

ingrijpende gebeurtenis in hun levensloop te bekostigen, met name het vertrek uit het land van 

herkomst, terwijl er blijkbaar andere mogelijkheden voorhanden waren die hadden kunnen toelaten om 

verder in hun land van herkomst te verblijven. De vaststelling dat verzoekers deze mogelijkheden niet 

nader hebben onderzocht of aangewend en in de plaats de voorkeur gaven aan een (financieel duur) 

vertrek naar een voor hun onbekend land met onzekere toekomstperspectieven ondermijnt verder de 

geloofwaardigheid van het aangevoerde relaas. 
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Voorgaande vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van het voorgehouden relaas inzake 

afpersing door onbekende daders.  

 

De kritiek op de motivering inzake het al dan niet wisselen van telefoonnummer betreft kritiek op een 

overtollig motief en kan de teloorgegane geloofwaardigheid niet herstellen. 

 

Verzoekers legden ter zitting een bundel niet geïnventariseerde en onbenoemde medische documenten 

neer. Verzoekers omschrijven niet op welke wijze deze medische documenten verband houden met het 

relaas. In de mate dat het psychologische attesten betreffen dient te worden vastgesteld dat de 

vermelde depressieve klachten en stress die worden aangehaald voor verzoekers geen verband 

aantonen met het ongeloofwaardig beoordeelde relaas. 

 

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees 

voor vervolging hebben in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

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

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

subsidiaire bescherming vragen. 

In zoverre verzoekers zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b), 

van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen 

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij hun voorgehouden 

vervolgingsfeiten niet aannemelijk hebben gemaakt. 

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

omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of 

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

de persoon. Verzoekers maakten immers doorheen de opeenvolgende verklaringen geen gewag van 

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zouden hebben gekend.  

 

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

oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier 

dat er voor burgers in Kabul actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze informatie wordt genoegzaam geactualiseerd in het door verwerende partij bij aanvullende nota 

van 10 april aangebrachte EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” 

van mei 2018, de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO 

van juni 2018 en de COI Focus Afghanistan van 24 april 2018. 

 

Verzoekers’ verwijzing in het verzoekschrift naar landeninformatie die dateert van 2017 is niet dienstig 

gezien verweerder actuelere informatie bijbrengt.  

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoekers geen persoonlijke omstandigheden aantonen die in 

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

verhogen. 

 

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan 

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zouden lopen op 

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven mei tweeduizend negentien door: 

 

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT W. MULS 

 


