
RvV X - Pagina 1

nr. 224 529 van 31 juli 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten C. DESENFANS en G. JORDENS

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 december 2017

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

staatlozen van 31 oktober 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 18 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor

de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 1991.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 21 januari 2016. Op 22 januari 2016

dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.

Op 23 mei 2017 en 28 juni 2017 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 31 oktober 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.
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Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en een ismaëlitische Hazara te zijn. U werd 26 jaar

geleden geboren in Julanchah, een dorp in het district Khanabad in de provincie Kunduz. In het begin

van de jaren negentig verhuisden u en uw familie ten gevolge van het geweld naar Pakistan. In 2006

keerde uw familie terug naar Afghanistan waar ze zich in Pul-i-Khumri vestigden, de hoofdstad van de

provincie Baghlan. Daar studeerde u af van het secundaire onderwijs en genoot u bijkomende

professionele opleidingen. Tegen 2011 verhuisde u terug naar Kunduz voor uw werk, waar u zich deze

keer in de provinciale hoofdstad vestigde. U ging er aan de slag bij Finca, een micro-kredieten verlener,

als assistent coördinator.

In Saratan (juni/juli) van 1394 (2015) kreeg u op een dag een telefoontje van een onbekende persoon.

Hij bedreigde u en zei dat u onmiddellijk moest stoppen met uw werk. Deze onbekende was ervan

overtuigd dat jullie winst maakten en zichzelf daarmee verrijkten. Die avond vertelde u aan uw familie

wat er was gebeurd. Uw broer raadde u aan om een tijdje verlof te nemen, wat u de volgende dag ook

deed. Na een maand thuis ging u terug aan het werk. De ochtend van de 6 Mizan 1394 (28 september

2015) viel de taliban Kunduz stad aan. U ging die dag werken, maar rond tien uur hoorden u en uw

collega’s de gevechten steeds dichterbij komen. Jullie besloten om jullie werk te verlaten en u ging naar

huis. Daar wachtte u samen met uw andere familieleden op de komst van uw broer, zodat jullie samen

de stad konden verlaten. Uw moeder werd echter onrustig en zei dat u moest vertrekken zonder hen,

omdat u persoonlijk in gevaar was. U vluchtte naar de luchthaven waar u in de koffer van een auto

stapte en vervolgens naar Pul-i-Khumri werd gebracht. Tijdens de rit probeerde u herhaaldelijk uw

familie te bereiken maar er was geen ontvangst. Pas tegen tien uur ’s avonds slaagde u erin om uw zus

aan de telefoon te krijgen. Zij vertelde u dat de taliban met vier mannen naar uw huis waren gekomen.

Ze bedreigden uw moeder opdat ze uw locatie zou vrijgeven en dreigden haar te onthoofden. Dankzij

smeekbedes van de rest van uw familie lieten ze haar toch gaan. Hierna slaagde uw familie erin om te

ontsnappen naar het district Ali Abad. U verbleef nog twee dagen in Pul-i-Khumri waarna u met behulp

van een smokkelaar naar Kabul reisde. Van daar verliet u Afghanistan via Nimroz. In november vroeg u

asiel aan in Zweden. U wachtte het eerste gesprek niet af en besloot door te reizen naar België, waar u

op 21.01.2016 aankwam en op aankwam en op 22.01.2016 asiel aanvroeg.

In 1390 (2011-2012), toen u en uw familie nog in Pul-i-Khumri verbleven, kwam uw broer in de

problemen ten gevolge van een conflict in zijn huwelijk. Op een dag besloot uw toenmalige schoonzus

om terug te keren naar haar ouderlijke huis. Uw broer ging naar het huis van zijn schoonouders om haar

terug te halen. Daar aangekomen belde zijn schoonfamilie de politie en zeiden ze dat hij het huis

aanviel. Hij werd gearresteerd, in elkaar geslagen en opgesloten. De baas van uw broer slaagde erin

om hem vrij te krijgen onder zijn garantie. De dag nadien is de vrouw van uw broer samen met haar

moeder een scheiding gaan aanvragen in de rechtbank. In een poging tot verzoening is uw broer

vervolgens met enkele ouderlingen naar zijn schoonouders gegaan. Hij wou een scheiding vermijden

omdat hun problemen niet voldoende zwaarwichtig waren. Uw schoonzus weigerde echter van

haar standpunt af te wijken. G. R. (...), een man met goede connecties bij de lokale politie en de

regering, steunde uw schoonzus. Na de poging tot verzoening ging het dossier naar de lokale

rechtbank. Tot driemaal toe werd de scheiding verworpen daar uw broer weigerde van zijn vrouw te

scheiden. Iedere keer besliste de rechtbank dat uw schoonzus naar haar man moest terugkeren maar

ze weigerde dit te doen. Uw broer heeft verschillende malen de hulp van de raad van de ismaëlieten

ingeroepen maar dit had geen resultaat. Hij werd door G. R. (...) verschillende keren bedreigd, waarvan

een keer met een wapen en een keer werd hij in elkaar geslagen. Ook u werd een keer door G. R. (...)

verbaal bedreigd. Uw schoonzus, haar moeder en G. R. (...) werden uiteindelijk door de rechtbank

veroordeeld en zaten elk ongeveer vier maanden in de gevangenis. Nadat ze vrijkwamen is uw

schoonzus met een andere man getrouwd. De reputatie en de eer van uw broer waren ernstig

beschadigd en uw familie vreesde G. R. (...). Vervolgens besloten ze om Pul-i-Khumri te verlaten en

naar Kunduz terug te keren. Uw broer is hertrouwd en u heeft geen verdere problemen gehad met zijn

voormalige vrouw noch met G. R. (...). Uw broer heeft na uw vertrek ook Afghanistan verlaten en verblijft

nu in Turkije.

U vreest bij uw terugkeer vervolgd te worden door de taliban omwille van uw werk. U vreest verder ook

algemene vervolging omdat u een ismaëliet bent en eventuele verdere gevolgen van het conflict tussen

uw broer en zijn voormalige vrouw.
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Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een originele oude en een vernieuwde ‘taskara’

(Afghaans identiteitsbewijs) voor, een kopie van de taskara van uw vader, een kopie van een pakket

documenten (15 pagina’s) over de koop van uw huis in Kunduz, een kopie van uw werkvergunning,

allerhande diploma’s en certificaten van opleidingen gerelateerd aan uw studies en aan uw werk bij

FINCA (14 pagina’s), 42 kopieën van werkgerelateerde documenten, 9 foto’s van u op uw werk en

andere werkactiviteiten, 10 foto’s van u en uw familieleden, een kopie van een dossier over de scheiding

van uw broer, een enveloppe waarin documenten naar u werden verzonden en een kopie van uw

Zweedse asielinschrijving gedateerd op 01.11.2015.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u er niet bent in geslaagd om een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2, a, b en c

van de gecoördineerde Vreemdelingenwet aannemelijk heeft kunnen maken.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van

de Vluchtelingenconventie is omdat er weinig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen met

betrekking tot de gebeurtenissen die de aanleiding zouden gevormd hebben voor uw vertrek uit

Afghanistan. Ook blijkt uit uw verklaringen en bijkomend onderzoek dat u over een intern

vestigingsalternatief in Kabul beschikt.

Vooreerst heeft u, zoals u tijdens uw gehoor bij het CGVS zelf toegeeft, initieel gelogen over uw leeftijd,

over uw studies en uw werkervaring (CGVS 1, p. 2). Bij de inschrijving van uw asielaanvraag heeft u

verklaard dat u 16 jaar oud was. Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst

Voogdij op 22 maart 2016 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd

overeenkomstig de artikelen 3§2, 2°; 6§2, 1°; 7 en 8§1 van Titel XIJI, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de

Programmawet van 22 december 2003 en door de Programmawet van 27 december 2004, en die

aantoont dat u ouder bent dan 18 jaar – werd u een leeftijd toegekend van 20 jaar met een

standaarddeviatie van 2 jaar. In uw eerste gehoor bij het CGVS verklaarde u uiteindelijk dat u eigenlijk

26 jaar oud was. Dat is een verschil van tien jaar met uw initiële verklaringen! Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft u gezegd dat u maar tot de 4de graad van het middelbare onderwijs

naar school bent gegaan en sterker nog dat u nooit had gewerkt daar waar u uw relaas voor het CGVS

juist koppelt aan uw job en u noch over die job noch over de bedreiging daardoor door de taliban gerept

heeft (Verklaring DVZ, p. 4-5). Uw poging tot verweer dat u zich minderjarig wilde laten verklaren om uw

familie te laten overbrengen en dat u niet over uw studies vertelde omdat u op dat moment geen

documenten kon neerleggen, kan niet volstaan (CGVS, p. 2). Niet alleen heeft u een geheel ander

profiel geschetst, uw eigenlijke vluchtaanleiding die u naar voor brengt op het CGVS werd niet vermeld.

Hieruit blijkt dat u heeft getracht de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te misleiden. Ook al

heeft u uw verklaringen hierover later gewijzigd, de algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen is

hierdoor in ernstige mate aangetast.

Overigens doet het feit dat u eerst in Zweden asiel heeft aangevraagd (Hit Eurodac 22.01.2016) op

01.11.2015 en vervolgens bent vertrokken naar België, vermoeden dat de ernst van uw problemen niet

van dezelfde grootorde is zoals u in uw asielrelaas wilt beweren. Het feit dat u uw interview in Zweden

niet eens heeft afgewacht en bent vertrokken omdat het volgens u “te koud” was en u “last had van uw

spieren” (CGVS, p. 12) doen ernstige vragen rijzen over uw reële nood aan bescherming. Uw gedrag in

verband met uw asielaanvraag in Zweden is onverenigbaar met de door u aangehaalde vrees.

Voorts dient er te worden opgemerkt dat de door u geschetste serie van gebeurtenissen die de directe

aanleiding vormden voor uw asielrelaas weinig geloofwaardig zijn. Zo verklaarde u dat u een telefoontje

kreeg van een onbekende persoon die u vertelde dat u diende te stoppen met uw werk omdat jullie zich

verrijkten (CGVS 1, p. 15). Het is echter opmerkelijk dat u niet op de hoogte was van andere

medewerkers van FINCA die gelijkaardige vervolging zouden hebben meegemaakt. Het enige door u

aangehaalde voorbeeld van een voormalig FINCA medewerker die werd vermoord, werd pas gedood

nadat hij bij zich bij het nationale leger had aangesloten en er begon te werken als leerkracht. U trok zelf

de conclusie dat hij gedood werd omdat hij naar het nationale leger ging (CGVS 2, p. 3-4). Zijn

vervolging had dus ogenschijnlijk niets te maken met zijn werk bij FINCA, maar met de veel risicovollere

functie als leerkracht bij het leger. In de vier jaar dat u voor FINCA werkte, was u overigens nog nooit
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eerder gecontacteerd door de taliban of een andere anti-gouvernementele organisatie en vermeldde

u geen enkel veiligheidsincident dat te maken had met uw werk.

Uw uitleg voor het feit dat u pas in 2015 vervolgd zou worden terwijl u de job al sedert 2011 uitgeoefend

had, kan niet overtuigen. U stelde namelijk dat de veiligheidssituatie ernstig was verslechterd in de

maanden voor uw vertrek (CGVS 1, p. 18). Juist omwille van deze verslechterde veiligheidssituatie

wordt het weinig plausibel geacht dat de taliban hun tijd zou steken in de opsporing van iemand van uw

profiel. Zo zijn er verschillende mensen in de gehele stad Kunduz die een veel plausibeler doelwit

zouden vormen voor de taliban. Ten tijde van uw bedreiging , net voor de verovering van de stad, kan

verwacht worden dat de taliban zich zou focussen op een strategie om het centrum in te lijven. Tijdens

de val van Kunduz zou de taliban die specifiek u kwamen zoeken uw moeder bedreigd hebben met een

mes (CGVS 1, p. 16). Ze zou hier een litteken aan overgehouden hebben en u legde foto’s voor om dit

te staven. Ten eerste is het opnieuw zeer opmerkelijk dat de taliban, te midden van een voor hen zeer

belangrijke strijd voor dominantie over de stad Kunduz, de tijd zouden uittrekken om naar iemand

met uw profiel op zoek te gaan. Ten tweede bewijzen de door u voorgelegde foto’s niets anders dan dat

uw moeder een litteken aan haar hals heeft maar niet de manier waarop ze dit opgelopen heeft. Een

causaal verband tussen het litteken en de bedreiging vanwege de taliban is hiermee niet aangetoond

aangezien dit litteken ook op een andere manier en een ander tijdstip kan opgelopen zijn.

De manier waarop uw zogeheten vervolgers tewerk gingen is verder niet plausibel. Zo vermeldde u dat

u na de dreigtelefoon onmiddellijk een maand verlof nam in Saratan 1394 (22 juni 2015 – 22 juli 2015)

en vervolgens terug begon te werken tot de val van Kunduz op 6 Mizan 1394 (28 september 2015)

(CGVS 2, p. 4-5). Dat wil zeggen dat u ongeveer twee maanden terug aan het werken was toen de stad

werd aangevallen. Echter, in die twee maanden werd u niet opnieuw gecontacteerd noch bedreigd.

Indien de taliban u werkelijk wou vervolgen omwille van uw tewerkstelling en dus spionnen had die uw

doen en laten in het oog hielden, dan is het niet logisch dat ze in die twee maanden geen enkele stap

meer ondernemen.

Bovendien bevatten uw verklaringen ook tegenstrijdigheden die uw geloofwaardigheid finaal

ondergraven. Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor dat u stopte met werken na het telefoontje en

dat u tot de val van Kunduz thuisbleef. U verklaarde letterlijk “sinds dat moment was ik thuis en ging ik

niet meer werken. Ik was de hele tijd thuis tot de val van Kunduz.” (CGVS 1, p. 15). Dit komt echter niet

overeen met de door u voorgelegde documenten, daar u een certificaat voorlegde van FINCA dat u

succesvol een training volgde op 12 en 13 september van 2015, ongeveer twee weken voor de val van

Kunduz. Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u plots dat u al na een maand opnieuw ging gaan

werken, ook al had u net voordien opnieuw herhaald dat u in vakantie bleef tot en met de val van

Kunduz (CGVS 2, p. 4). Ondanks de confrontatie met deze tegenstrijdigheden en ondanks de kans

om met uw advocaat te overleggen, bleef u bij uw laatste verklaring, zonder te verduidelijken waarom er

zulke grote tegenstrijdigheden waren (CGVS 2, p. 5-6). Door enkel maar een keuze voor een bepaalde

versie van uw relaas te maken, slaagt u er niet in de vastgestelde tegenstrijdigheid te verklaren of

weerleggen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen laat het Commissariaat-Generaal toe te besluiten dat uw

verklaringen weinig plausibel en ongeloofwaardig zijn. U heeft uw vrees ten aanzien van de taliban niet

aannemelijk gemaakt.

Wat uw vrees ten opzichte van G. R. (...) betreft, alsook verdere gevolgen voor u door de scheiding van

uw broer, moet worden vastgesteld dat deze vrees verre van actueel, zwaarwichtig of plausibel is. Niet

enkel gaat het hier om feiten die zich ongeveer 4 jaar voor uw vertrek uit Afghanistan hebben

afgespeeld in Pul-i-Khumri, maar uit niets blijkt dat u een slachtoffer was in deze zaak, of dat er enige

dreiging naar u persoonlijk uitgaat. De door u aangehaalde omstandigheid dat G. R. (...) u éénmaal zou

bedreigd hebben, weegt niet door (CGVS, p. 17). Bovendien lijkt het erop, ook al heeft u de situatie

anders proberen te schetsen, dat niet u en uw broer, maar eerder zijn voormalige vrouw, haar moeder

en G. R. (...) het slachtoffer waren in deze zaak. Uw verklaring dat zij alle drie zijn veroordeeld tot een

gevangenisstraf spreekt boekdelen over wie de grootste last van dit conflict heeft gedragen (CGVS, p.

17). Uw vrees ten opzichte van uw vroegere schoonzus en haar bijstanders lijkt dus volledig

hypothetisch te zijn. Tenslotte zijn uw beweringen dat uw familie om deze reden zich niet veilig voelde

in Pul-i-Khumri (CGVS, p. 17) weinig plausibel, aangezien u minstens één zus heeft die de stad niet

heeft verlaten (CGVS, p. 14). U gaf overigens zelf toe dat u in verband met deze kwestie de voorbije

jaren geen problemen heeft gehad (CGVS, p. 17).
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Uit bovenstaande vaststellingen kan dus besloten worden dat u uw vrees ten aanzien van uw

schoonfamilie en de voormalige verloofde van uw vrouw niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Voor de volledigheid wil het Commissariaat-generaal eveneens benadrukken dat sjijeten en ismaëlieten

deel uitmaken van het openbare leven in Afghanistan en dat er geen aanwijzingen zijn waaruit men kan

besluiten dat er sprake is van systematische religieuze vervolging van deze minderheid. Uw bewering

dat u als ismaëliet nergens zou worden geaccepteerd, strookt niet met de werkelijkheid. Zo leefden u en

uw familie op minstens drie verschillende plaatsen in Afghanistan, slaagden jullie erin om te studeren,

zich van goedbetaald werk te verzekeren en verschillende huizen te kopen (CGVS, p. 5-6, p. 10, p. 13).

Uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie zich bevindt in het

administratief dossier, blijkt niet dat sjijeten, Hazara’s en ismaëlieten in Afghanistan te leiden hebben

onder groepsvervolging zoals u ze schetst (. Het feit an sich dat u behoort tot de sjijtische ismaëlitische

minderheid volstaat zodoende niet om een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen.

De door u voorgelegde documenten laten niet toe de geloofwaardigheid van uw verklaringen met

betrekking tot de kern van uw asielrelaas te herstellen. Deze ondersteunen enkel uw identiteit, uw

nationaliteit, uw afkomst, uw opleidingsniveau en tewerkstelling, dewelke niet worden betwist.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,
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luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ij) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iji) het aantal

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

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

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

loop van 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjijtische 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.

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

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

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

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

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

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

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

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

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u werkte voor een organisatie waarvan het hoofdkantoor zich in

Kabul bevindt (zie landeninformatie) (CGVS 1, p. 7). Uw werk was duurzaam, u werkte er ettelijke jaren

en u heeft er verschillende opleidingen genoten. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat

FINCA u geen werkmogelijkheden in Kabul zou kunnen aanbieden. Overigens bent u een

hoogopgeleide man, dus in het geval dat u niet meer bij FINCA terecht zou kunnen, zijn er voldoende
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mogelijkheden voor u in de stad Kabul. Ook komt u uit een relatief welvarende familie met

eigendommen in Khanabad, in Baghlan en in Kunduz stad zelve (CGVS p. 13). Uw familie en uzelf

hebben zich in het verleden vrij mobiel getoond dus jullie bezitten over de capaciteiten en de middelen

om zich te hervestiging in een andere stad, zelfs in een grootstad zoals Kabul (CGVS p. 9-20). Tenslotte

verklaarde u dat u nog nooit in Kabul was geweest (CGVS 2, p. 6) en dat u daar niemand kende (CGVS

2, p. 7). Een vluchtig onderzoek van uw verschillende facebookprofielen toont echter het tegendeel

aan. Zo zijn er vijf facebookprofielen onder uw naam, opgezet tussen 2011 tot 2017. Van die vijf is er

één verwijderd sinds het eerste gehoor. Er is een profiel (facebookprofiel 4, zie landeninformatie) waar

onder woonplaats “Kabul” ingegeven is. Hiermee geconfronteerd verklaarde u dat dit niet mogelijk is

aangezien u dit profiel had opgezet toen u nog in Zweden was (CGVS 2, p. 7). Deze verklaring is verre

van afdoendea fortiori aangezien u onder dit profiel met minstens tien mensen bevriend bent wiens

woonplaats ook Kabul is. Zelfs in uw recentste profiel (facebookprofiel 5, zie landeninformatie) heeft u

twaalf vrienden die aangeven in Kabul te wonen. Verder heeft u doorheen al uw facebookprofielen

vrienden van over heel Afghanistan en een aanzienlijke hoeveelheid vrienden die werkzaam zijn in het

bankwezen.

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

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

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

voorzien.

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het

EVRM), van artikel 1.A van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen en

bijlagen, Genève, 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953, van de

artikelen 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de

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

van de Vreemdelingenwet, van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking en de rechtspleging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Gelet op de nauwe samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe:

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

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

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

waaronder de Taliban.

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

wegens de bedreigingen van de Taliban om hem te doden als hij terugkeert naar Afghanistan, omdat hij

- Hazara en Ismaeliet - voor een bedrijf (FINCA) werkte die mensen die een zaak willen beginnen steunt

door leningen te geven. Dit bedrijf is een doelwit van de Taliban: het verleent leningen aan mensen,
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terwijl de belangen categorisch verboden zijn door de Islam (http://lafinanceislamique.com/les-interets-

sont-haram-en-islam/). De verzoeker werd persoonlijk bedreigd omwille van zijn positie in dit bedrijf.

De vervolgingen en vrees voor vervolging van verzoeker zijn dus gebonden aan het Verdrag van

Genève, meer bepaald wegens zijn politieke overtuiging en/of godsdienst en/of ras.

Artikel 48/3, §4, e) van de Vreemdelingenwet bepaalt:

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

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

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

deze opvatting, gedachte of mening heeft laten leiden.

Sinds jaren is er een gewelddadig conflict tussen de regering en zijn ondersteuners aan de gang, en de

verschillende anti regering strijdende groepen, waaronder de Taliban.

Het bestaan van dit conflict wordt uitdrukkelijk erkent in de bestreden beslissing (« 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 » - bestreden

beslissing, p. 4).

De UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan stelt dat:

« […]» (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers

from Afghanistan, 19 April 2016, p.4 - stuk 3)

In casu, beschouwen Taliban de verzoeker - die een Hazara (ethnische minoriteit) en sjiet ismaeliet

(religieuze minoriteit) is en die voor een bedrijf werkte die leningen met belangen verleent aan mensen -

als een ongelovige die een gedrag heefit die in strijd is met de interpretatie van de Taliban van

islamitische principes, normen en waarden. Hij is dus een potentieel doelwit voor de Taliban.

In overeenkomstig met UNHCR Guidelines en gezien de profiel van verzoeker, moest de verwerende

partij een bijzonder zorgvuldig onderzoek van mogelijke risico's doen.

Nochtans, is er in het administratief dossier geen enkele informatie over de behandeling van 1° mensen

van etnische (in casu Hazara) en/of 2° religieuze (in casu Ismaeliet) minoriteiten door Taliban en 3°

mensen die als ongelovige worden beschouwd door Taliban omwille van hun werk die in strijd is met de

interpretatie van de Taliban van islamitische principes, normen en waarden (in casu werknemer van een

bedrijf - FINCA - dat leningen verstrekt) terwijl verschillende recente en objectieve bronnen tonen dat

deze factoren bron van vervolgingen zijn:

« […]» (Al Jazeera, « Afghanistan: Who are the Hazaras? », 27.06.2016,

http://www.aljazeera.eom/indepth/features/2016/06/afghanistan-hazaras160623093601127.html - stuk

4)

« […](2014-April 2016)», 20.04.2016, https://www.justice.gov/eoir/file/902721/download - stuk 5)

«[…]. » (World Hazara Council (WHC), « A Human Rights Situational Analysis of Ethnic-Hazaras in

Afghanistan and Pakistan», 22.10.2016, http://worldhazaracouncil.org/en/wpcontent/uploads/Brief-

report-on-Human-rights-of-Hazaras-Oct-2016 .pdf - stuk 6)

« […](Rasmussen 2016). There is reason to believe that the attack was planned and carried out by

ISfighters based in Nangarhar. » (Land Info «Report - Hazaras and Afghan insurgent groups »,

03.10.2016, https://landinfo.nO/asset/3483/l/3483_l.pdf - stuk 7)

« […] » (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers

from Afghanistan, 19 April 2016, p. 74 et 76 - stuk 3)

Deze objectieve informatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker omtrent bedreigingen die

hij van de Taliban kreeg. Hij was dus in groot gevaar in Afghanistan gedood of gefolterd te worden.

De verklaringen van verzoeker over de bedreigingen van de Taliban tegen hem en de gevaar die hij nu

in Afghanistan loopt om gedood te worden komen dus overeen met de hierboven objectieve

beschikbare informatie.

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

verklaringen van verzoeker niet enkel coherent maar ook plausibel.

Bovendien kan verzoeker geen verdediging verkrijgen van zijn eigen overheid, die nog amper controle

heeft over de regio. Artikel 48/5 bepaalt dat een actor van vervolging een niet-overheidsactor kan zijn

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

bescherming kan bieden aan verzoeker. In casu is er niet betwist dat verzoeker uit Kunduz provincie

afkomstig is, en objectieve informatie bevestigen dat de controle van de regering zeer gering is, een dat

de Taliban maar ook de andere strijdende partij en al delen van de regio onder hun controle hebben.

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

vervolging en/of tegen de bedreigingen die hij heeft meegemaakt en die hij vreest in geval van

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

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van zijn politieke overtuiging en/of zijn

godsdienst en/of zijn ras.

In een tweede middel zal U aangetoond worden dat de grieven van de Commissaris generaal

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

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

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

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

zowel over de vervolgingen tegen mensen beschouwd als ongelovige.

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

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

voordeel van twijfel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

justifier que ce doute lui profite » (CCE, arrêt n° 29 226 du 29/06/2009).

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

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

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

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

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

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

overige, heeft de verzoeker verschillende documenten ingediend die zijn relaas bewijzen.

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

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

draagkrachtig is.

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

vluchtelingenstatus.

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

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

gemaakt kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van

het Verdrag van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoeker — quod non — dan hoeft hem de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van dergelijke schade.

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

doodstraf of executie, of, b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van

een verzoeker in zijn land van herkomst, of, c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict.

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

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

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

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

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

binnenland gewapend conflict (L. DELFORGE, E. VINOIS, J. BLOMMAERT, « Parole à l'exil. Les

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

Cornet, mai 2016, p. 25).
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Artikel 2 van het EVRM wijdt het recht op leven toe. Deze recht wordt door het Europees Hof voor de

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

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

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

erg interpreterer?" (EHRM, MacCann Farrel t. Verenigd Koninkrijk, 27 september 1995, verzoekschrift n°

18984/91, §147).

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

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

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, o.a., EHMR, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 7 juli

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

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

17 december 1996, verzoek. N° 25964/94 ; EHRM, Saadi t. Italie, 28 februari 2008, verzoek. N°

37201/06 ; EHRM, M.S.S t. België en Griekenland, 21 januari 2011; EHRM, Husseinie t. Zweden, 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leven en het verbod aan foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen (Cass. 16 maart

2000, in T. Vreemdelingenrecht, 2001, vol. 24 en in Jaarboek Mensenrechten 1998 - 2000, p. 31). Het is

de taak van verweerder om grondig en zorgvuldig na te gaan of een asielzoeker een risico loopt op een

schending van de rechten voortvloeiden uit artikelen 2 en 3 van het EVRM in zijn land van herkomst

(EHRM, MSS c. Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; Saadi c. Italie, 28

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

20 maart 1991).

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

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

beschermingsstatus, geen risico zou lopen, in hoofde van de asielzoeker tot een schending van één of

meerdere fundamentele rechten.

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

toegekend worden.

In casu erkent verwerende partij dat verzoeker afkomstig is uit een regio waar een gewelddadig conflict

heerst tussen meerdere gewapende groepen, waaronder de Taliban. Objectieve informatie duidt dat de

Taliban mensen als doelwit nemen die ze als ongelovige beschouwen. De verzoeker wordt beschouwd

door de Taliban als ongelovige omwille van zijn job (bij FINCA), zijn ethnie (Hazara) en zijn godsdienst

(Ismaeliet).

Verzoeker is afkomstig uit de provincie Kunduz. Zijn regio is gekenmerkt door een verslechterde

veiligheidssituatie, waar terreuraanslagen regelmatig gebeuren, en waar IS, de taliban en de ANSF

(Afghan National Security Forces) strijden. Sinds jaren is er een gewelddadig conflict tussen de regering

en zijn ondersteuners aan de gang, en de verschillende anti regering strijdende groepen, waaronder de

Taliban, waarbij in de provincie van verzoeker, Kunduz.

Geen van deze gegevens word in vraag gesteld of tegengesproken door verwerende partij. Ze moeten

dus als vastgesteld beschouwd worden.

Het bestaan van dit conflict wordt uitdrukkelijk erkent in de bestreden beslissing (« 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 » - bestreden

beslissing, p. 4).

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

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

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

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

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

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

omdat ze geen geloof hecht aan zijn verklaringen omtrent zijn vrees te worden gedood door de Taliban.

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

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

en niet draagkrachtig zijn.

Wat de vluchtelingenstatus betreft:

Het Commissaris generaal beweert dat verzoeker onwaarschijnlijke verklaringen zou hebben afgelegd.

Vooraf moet worden opgemerkt dat de motivering van de bestreden beslissing zich beperkt tot een

subjectieve appreciatie.

Met uitzondering van de tegenstrijdigheid die door verwerende partij werd opgeworpen met betrekking

tot de hervatting van de werk van verzoeker (zie infra), berust haar redenering uitsluitend op een

persoonlijke beoordeling door de Commissaris van een veronderstelde logische gedrag dat de

verzoeker en/of de Taliban hadden moeten aannemen. Deze redenering baseert zich op geen enkele

objectieve element.

Nochtans, heeft de verzoeker veel details gegeven. Zijn verklaringen waren spontaan en duiden een

persoonlijke ervaringen aan (Gehoorverslag I, p. 16: « AZ begint te huilen »; « AZ begint opnieuw hard

te huilen »).

Bovendien, heeft verwerende partij geen enkele twijfel over de job van verzoeker. zijn etnische origine

en zijn religie.

We vragen Uw Raad dan, met eerbied, om het geheel van de verzoeker verklaringen te herlezen en

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

over vervolgingen tegen 1 ° mensen van etnische (in casu Hazara) en/of 2° religieuze minoriteiten (in

casu Ismaeliet) door Taliban en 3° mensen die als ongelovige worden beschouwd door Taliban omwille

van hun werk die in strijd is met de interpretatie van de Taliban van islamitische principes, normen en

waarden (in casu werknemer van een bedrijf - FINCA - dat leningen verstrekt).

In het administratief dossier is er geen enkele informatie betreffende deze drie problematieken, terwijl

het getoond is in dit verzoekschrift dat deze kwaliteiten motieven van vervolgingen kunnen vormen (zie

eerst middel). De enige bron die in het administratief staat is betreffende de Ismaeliete minderheid (de

andere bronnen betreffen de subsidiaire bescherming).

Door geen informatie te bekijken, heeft de verwerende partij haar zorgvuldigheidsplicht geschonden.

De bestreden beslissing moet ten minste vernietigd worden om objectieve informaties over de

bovengenoemde kwesties voor te leggen.

Ten eerste, begint de verwerende partij te verwijten aan verzoeker dat hij initieel heeft gelogen over zijn

leeftijd.

Als het waar is dat de verzoeker niet de waarheid heeft verteld betreffende zijn leeftijd, heeft hij een

samenhangende en begrijpelijke uitleg gegeven hierover. Hij werd slecht geadviseerd door andere

asielzoekers - voor zijn gehoor bij DVZ, had verzoeker nooit zijn raadsman ontmoeten - die hem hebben

aanmoedigden om te liegen door te zeggen dat, als hij als minderjarige was herkend en een

internationale bescherming had gekregen, zou hij de mogelijkheid hebben om zijn gezin laten komen in

België. Hij wilde alleen maar zijn familie helpen (Gehoorverslag I, p. 16). De verzoeker heeft gelogen

over zijn leeftijd niet om de medeleven van asielinstanties te hebben maar alleen om zijn gezin proberen

te helpen. Dit gedrag is menselijk en begrijpelijk. De verzoeker had geen kwaadwillende bedoeling.

Voorts, is het belangrijk te benadrukken dat vanaf het begin van zijn eerst gehoor bij het CGVS, heeft

verzoeker - onmiddellijk - de waarheid verteld. Hij verontschuldigde zich voor zijn leugen (Gehoorverslag

I, p. 2):

(…)

In deze omstandigheden, kan de verwerende partij niet concluderen dat de verzoeker de Belgische

instanties heeft getracht te misleiden.

Dit motief is subjectief en niet relevant.

Ten tweede, is de verwerende partij van mening dat het feit dat verzoeker zijn interview in Zweden niet

heeft afgewacht en vertrokken is « ernstige vragen rijzen » over zijn reële nood aan bescherming.

De verzoeker heeft expliciet verklaard dat hij « erg ziek » was omwille van de slechte opvang

voorwaarden en dat hij nooit, gedurende zijn verblijf van drie manden, naar de dokter werd gebracht

(Gehoorverslag I, p. 12). Hij voegt toe dat hij niet meer in deze voorwaarden kon leven. Deze verklaring

is aannemelijk.

Bovendien is het opmerkelijk dat wanneer verzoeker zijn verklaring heeft gegeven betreffende zijn

vertrek uit Zweden aan verwerende partij, ze geen enkele verduidelijking heeft gevraagd. In totaal, heeft

de verwerende partij alleen maar één enige vraag gesteld aan verzoeker betreffende zijn vertrek uit

Zweden. Na deze vraag, is ze direct naar een andere vraag gegaan (nationaliteit van verzoeker).
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Nochtans, als ze niet overtuigd was met het antwoord van verzoeker, had ze verduidelijking moeten

vragen. Quod non.

De analyse van de vererende partij is te overhaast.

Door zijn beslissing te motiveren op basis van de kleine antwoord van verzoeker zonder geen

verklaringen te vragen, heeft de verwerende partij haar zorgvuldigheidsplicht geschonden.

Opnieuw, is het motief van de verwerende partij subjectief en ongegrond.

Ten derde, verweet de verwerende partij aan verzoeker dat hij niet op de hoogte was van andere

medewerkers van FINCA die gelijkaardige vervolgingen hebben meegemaakt.

Vooreerst, begrijpt de verzoeker de relevantie van deze analyse niet. Inderdaad, even als hij geen

enkele werknemer van FINCA die ook bedreigd werd omwille van zijn job kende, impliceert het niet dat

er geen persoon van dit bedrijf werd bedreigd maar alleen dat hij er niet op hoogte was gebracht.

Bovendien, is deze opmerking niet waar. Inderdaad, heeft verzoeker de naam van een medewerker

gegeven van FINCA - S. S. (...) - die gevolgd werd door de Taliban aan verwerende partij

(Gehoorverslag IJ, pp. 3-4). In tegendeel tot wat de verwerende partij beweert, is het niet zeker dat deze

medewerker gedood werd omwille van zijn job als geletterdheid leraar bij het leger. Inderdaad,

verzoeker verklaart dat S. S. (...) van zijn job bij FINCA was vertrokken - één maand voor zijn dood -

omwille van bedreigingen door Taliban. Verzoeker is zeker dat hij werd vermoord omwille van zijn job

als eerste hoofd van de dienst bij FINCA en niet omwille van zijn job als leraar van geletterdheid bij het

leger. De analyse van verzoeker is plausibel.

Ten einde, is het, opnieuw, opmerkelijk dat na de verklaring van verzoeker betreffende S. S. (...), de

verwerende partij geen vraag heeft gesteld over andere medewerkers van FINCA die gelijkaardige

vervolgingen hebben meegemaakt. Nochtans, voegt de verzoeker toe dat hij een andere medewerkster

– So. (…) - kent die ook van haar job bij FINCA is vertrokken omwille van bedreigingen door Taliban.

Het motief van verwerende partij is subjectief en niet gegrond.

Ten vierde, begrijpt de verwerende partij niet waarom verzoeker pas in 2015 werd vervolgd terwijl hij zijn

job al sedert 2011 oefende.

Verzoeker begrijpt deze opmerking niet. Hij heeft logischerwijs geen enkele idee van de reden waarom

hij niet voor 2015 werd vervolgd. Misschien is het omdat Taliban in 2015 op de hoogt werden gebracht

dat hij voor FINCA werkte.

Het motief van verwerende partij is opnieuw subjectief en niet relevant.

Ten vijfde, verweet de verwerende partij aan verzoeker dat hij niet werd bedreigd gedurende de twee

maanden voor zijn vertrek.

Verzoeker heeft expliciet verklaard dat Taliban bezig waren met de verovering van Kunduz. Ze hadden

voor doel om Kunduz te laten vallen. Deze verklaring is coherent.

De analyse van de verwerende partij is subjectif en niet relevant.

Ten zesde, verweet de verwerende partij aan verzoeker dat hij tegenstrijdige verklaringen heeft gegeven

over de hervatting van zijn werk. Tijdens zijn eerste gehoor bij het CGVS, heeft de verzoeker gezegd dat

hij stopte met werken na het telefoontje van Taliban en dat hij tot de val van Kunduz thuisbleef, terwijl hij

tijdens zijn tweede gehoor bij het CGVS heeft gezegd dat hij na een mand opnieuw ging gaan werken

tot de val van Kunduz.

Van alle de motieven van verwerende partij, is deze opmerking de enige die niet op subjectieve analyse

gebaseerd is.

Nochtans, is dit motief niet genoeg om de geloofwaardigheid van het relaas van verzoeker in twijfel te

brengen.

Inderdaad, verzoeker bevestigt dat hij na één maand thuis terug ging werken tot de val van Kunduz. Hij

is zeker dat hij dit heeft verklaard gedurende zijn eerst gehoor. Dit is ongetwijfeld een fout (van de

verzoeker?, van de tolk?, van de protection officer?). Deze fout kan een eenvoudige fout zijn van

onoplettendheid van de verzoeker, een vertaalfout van de tolk of een transcriptiefout van de protection

officer.

Bijgevolg kan deze enige fout - die niet alleen aan verzoeker kan worden toegerekend - op zich geen

twijfel doen ontstaan aan alle verklaringen van verzoeker, die voor het overige consistent en

samenhangend waren tijdens zijn verschillende interviews.

Voor het overige, betreurt de verzoeker het gedrag van de protection officer die hem onderbrak en hem

niet toeliet deze schijnbare tegenstrijdigheid rustig uit te leggen (Gehoorverslag IJ, pp. 4-6):

(…)

Het gedrag van de verwerende partij was niet objectief en onpartijdig. Ze wilde de uitleg van verzoeker

niet horen. Ze leek al een - negatief - beslissing te hebben genomen voor de verklaringen van de

verzoeker hierover.

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

geloofwaardigheid van de bedreigingen van de Taliban niet draagkrachtig en moet verworpen worden.
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We vragen Uw Raad dan, met eerbied, om het geheel van de verzoeker zijn verklaringen te herlezen en

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

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

nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De verzoeker moet een bescherming krijgen.

De bestreden beslissing moet ten minste vernietigd worden om naar het CGVS terug te sturen voor

bijkomend onderzoek.

Wat de subsidiaire beschermingsstatus (48/4, §2, c) en het intern vluchtalternatief betreft:

De verwerende partij, die geen twijfel heeft betreffende het feit dat de verzoeker uit Kunduz provincie

afkomstig is, is van mening dat hij zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen,

waar hij een redelijk vestigingsalternatief zou beschikken (bestreden beslissing, pp. 4-5).

Ze stelt dat, in overeenstemming met artikel 48/5, §3, van de Vreemdelingenwet, kan verzoeker zich in

Kabul kan vestigen.

Artikel 48/5, §3, van de Vreemdelingenwet stelt:

« […]»

Om te kunnen bedenken dat er een intern vluchtalternatief bestaat voor de asielzoeker, moet de

verwerende partij tonen - omkering van de bewijslast - dat A) de algemene omstandigheden in dat deel

van het land genoeg veilig zijn en dat B) het mogelijk, zonder te veel moeilijkheden, zou zijn voor de

asielzoeker om in dat deel van het land zich te vestigen gezien zijn persoonlijke omstandigheden.

Dit zijn dus twee cumulatieve voorwaarden.

A> Om de « algemene omstandigheden » in Kabul hoofdstaf te beoordelen, waar verwerende partij van

mening is dat de verzoeker zich kan vestigen, baseert de verwerende partij zich op het rapport "COI

Focus - Afghanistan - Veiligheidssituatie in de stad Kabul" van juni 2017.

Er moet echter opgemerkt worden dat verzoeker een veel genuanceerdere lezing van de beschikbare

objectieve informatie heeft en dat recente informatie aantoont dat, in tegenstelling tot wat de verwerende

partij beweert, een verwijzing van de verzoeker naar Kabul ondenkbaar is.

Er bestaat een reëel risico voor burgers in Kabul.

Inderdaad berichten recentelijke nieuws artikelen dat er recentelijk nog een bijzonder dodelijk aanval

gebeurde in Kabul, waaraan 150 mensen gedood werden en 400 gewond werden (Le Monde, « Attentat

de Kaboul : le bilan monte à 150 morts », 06.06.2017,

http://www.lemonde.fr/asiepacifique/article/2017/06/06/attentat-de-kaboul-le-bilan-monte-a-

150morts_5139206_3216.html#G9KkPZPqpjiHgEm0.99 - stuk 8 ; CNN (Ehsan Popalzai, Laura Smith-

Spark and Faith Karimi), « Kabul blast: Attack kills 90 near diplomatie area in Afghanistan», , 01.06.2017

http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/kabul-explosion-hits-diplomaticarea/index.html - stuk 9).

Nog recentelijker, op 26.08.2017, werden 38 civiele fonder welke vrouwen en kinderen) gedood door

een bom en geweerschoten aanval van ISIS op een moskee in Kabul, die plaats vond middel in de

vrijdag gebed (Al Jazeera, « Attackers struck mosque packed with people attending Friday prayers in

Afghan capital, killing at least 28 worshippers », 26.08.2017,

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/gunmenattack-shia-imam-zaman-mosque-kabul-

170825095421445.html - stuk 10).

Op 29.08.2017 gebeurde er nog een nieuw aanval, in een commercieel buurt van Kabul, waarbij 5

mensen gedood werden en 9 gewond (The Indépendant, « Kabul explosion: Suicide bombing kills at

least five in blast near US embassy in Afghanistan's capital », 29.08.2017,

http://www.independent.co.uk/news/world/kabulexplosion-latest-us-embassy-suspect-bomb-blast-

afghanistan-a7917461 .html - stuk H)

Op 25 iuli 2017 werden ook 31 mensen gedood en 40 gewond. van wie de meestal civiele waren. door

een auto bom aanval van de Taliban (CNN, « 31 dead in Kabul car bomb attack claimed by Taliban»,

25.07.2017, http://edition.cnn.com/2017/07/24/asia/afghanistan-kabul-car-bomb-attack/index.html - stuk

12).

Verschillende rapporten en artikelen duiden aan dat de huidig veiligheidssituatie in Kabul voor de

bevolking op ernstige mate gevaarlijk is, met 62% van slachtoffers van aangrepen zijnde burgers

(Landinfo, « Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul», 25.11.2016, p. 16,

https://landinfo.nO/asset/3471/l/3471_l.pdf - stuk 13) (« Sivile i Kabul by utgjor hele 62 prosent av ofrene

som folge av komplekse angrep og selvmordsangrep », vrij vertaling: « Burgers in Kabul stad gelden

voor 62 procent van de slachtoffers als gevolg van complexe aanvallen en zelfmoordaanslagen »).

In 2017 vonden elke maand meerdere bomaanslagen of andere gewelddadige aangrepen in Kabul

plaats. waarbij veel burgers overleden ! (European Country of origin Network website, « General

Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul », 9.11.2017,

http://www.ecoi.net/news/188769::afghanistan/101.generalsecurity-situation-in-afghanistan-and-events-

in-kabul.htm - stuk 14)
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Mei 2017

« A suicide attack on a convoy belonging to the Nato mission in Afghanistan has killed at least eight

people in Kabul officials say. The victims were ail civilians, a government spokesman said. About 25

other people were injured, including three US service members. The attack on the group of military

vehicles happened next to the US embassy during the morning rush hour. So-called Islamic State (IS)

said it was behind the attack. » (BBC News, 3 May 2017)

April 2017

"At least five people have been killed and several others injured in a suicide bombing in Kabul the

Afghan Interior Ministry says. The blast occurred near the Defense Ministry compound and other

government institutions on April 11, when thousands of ministry staff were leaving their offices for the

day. A Defense Ministry spokesman was quoted as saying the victims included both civilians and

members of the Afghan security forces. The spokesman also said the target appeared to be a police

post. The Islamic State (IS) extremist group claimed the attack through its unofficial news agency,

Amaq, saying the bomber targeted a checkpoint. " (RFE/RL, 12 April 2017)

March 2017

"Afghan officials say the death toll in an attack on a military hospital in Kabul has risen to 49. Salim

Rassouli, director of Kabul hospitals, said on March 9 that 49 people were killed in the attack on the

Sardar Mohammad Khan military hospital on March 8. and at least 63 wounded. The extremist group

Islamic State (IS) claimed responsibility for the attack in which gunmen dressed as health workers shot

doctors, patients, and visitors at the 400-bed hospital. Health Ministry spokesman Qamaruddin Sediqi

confirmed the death toll of 49 but put the number of people wounded at 76. Other officials said 90

people were wounded. ' (RFE/RL, 9 March 2017)

"Almost simultaneous attacks in Kabul have left at least 16 people dead and 44 injured, the health

ministry says. The two suicide attacks took place at about midday local time (07:30 GMT) on

Wednesday, targeting a police station and intelligence agency offices. Taliban spokesman Zabihullah

Mujahid claimed responsibility for the attacks. " (BBC News, 1 March 2017)

Februari 2017

"At least 20 people have been killed in a suicide bombing at Afghanistan^ Supreme Court in Kabul.

officials say. The government said 41 people were injured, 10 of them critically. AU of the casualties are

civilians. The bomber targeted the car park of the court compound as employees were leaving to go

home, reports say. There was no immediate claimfor the attack, which follows a number of deadly

bombings by the Taliban and other militants in recent months" (BBC News. 7 Februar 2017). "Islamic

State claimed responsibility on Wednesday for a suicide attack that killed at least 22 people outside

Afghanistan's Supreme Court. The bomber, identified as Abu Bakr Altajiki by the militant group,

detonated an explosive belt as court employees were leaving work in downtown Kabul on Tuesday

evening. " (Reuters, 8 February 2017)

Januari2017

"Afghan officials say twin bombings near parliament in Kabul killed at least 38 people on Januarv 10.

while a powerful blast at a government guesthouse in southern Kandahar left at least seven dead.

including five diplomats from the United Arab Emirates. The initial blast in Kabul struck about 4 p.m. as

employees were leaving a compound of government and legislative offices, Interior Ministry spokesman

Sadiq Sadiqi said. Sadiqi told RFE/RL 's Radio Free Afghanistan that a suicide bomber blew himself up,

followed by a car

bomb in the same area in "what appears to have been a coordinated attack. " The second explosion

occurred after security forces had arrived at the scene. According to some reports, another vehicle with

explosives was stopped by security forces near the area. Health officials say more than 70 people were

wounded in the bombings, which were claimed by the Taliban. " (RFE/RL, 11 January 2017)

Uit deze artikelen blijkt dus dat zelfs indien, zoals beweert door het Commissaris, de geweld in Kabul

hoofdzakelijk doelgericht van aard is, vormen burgers de grootste aantal van de slachtoffers. Voor deze

gronden, menen we dat Kabul niet als veilig kan worden beschouwt.

Bovendien, heeft de verwerende partij geen rekening gehouden (geen enkele informatie in het

administratif dossier) met de ethnische origine van verzoeker (Hazara) die een reële impact heeft op de

veiligheidssituatie voor verzoeker:

« While the Hazaras are primarily Shia Muslims, most Afghans follow the Sunni branch of Islam. (...)

During the country's civil war and subsequent Taliban rule during the 1990s, the Taliban declared war on

the Hazara. "Hazaras are not Muslims, vou can kill them. " Taliban commander Maulawi Mohammed

Hanif reportedly told a crowd in Northern Afghanistan in the mid-1990s. While many Hazaras fled to

Shia Iran, those who remained risked violence and even death » (Al Jazeera, « Afghanistan: Who are

the Hazaras? », 27.06.2016, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/afghanistan-

hazaras160623093601127.html - stuk 4)
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« The Deputy Director of the CSHRN states that the Hazara "provinces and districts... were secure and

peaceful, » but more recently. "conservatives, the Taliban, ISIS, fundamentalists and extremists are

tarzetins [the Hazara] because of ethnie discrimination" and their support for "modem values" and that

since 2013 there have been "many cases" of insurgents stopping vehicles and public buses to capture

or kill Hazara people (2 Apr. 2016). According to the AAN analyst, there is a "threat in Kabul for ail

population groups, including Hazara" (AAN 13 Apr. 2016). The same source further states that while it is

"less of a problem now" for Hazaras to be directly targeted due to their ethnicity, they "often have to

travel significantly longer to reach their place of work; this indirectly makes them more vulnerable to

random acts of violence by passing areas near parliament or the city center where explosions have

taken place more frequently" (ibid.). (...) The AAN analyst stated that because of their identifying

physical features, Hazara are "more likely to be targeted" when traveling outside of Kabul city, including

neighboring districts; insecurity while travelling by road "to their final destination is often the biggest

[security] concern" for the ethnie group (AAN 13 Apr. 2016). (...) According to the Professor at the

Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, the areas outside Kabul, such

as the road to Ghazni, are "extremely unsafe" (Professor 3 Apr. 2016). The Deputy Director similarly

stated that it is "not safe" for Hazara livinz in Kabul to travel outside to their province of origin and they

have been "targeted bv Taliban and ISIS while travelling" (CSHRN 2 Apr. 2016). According to sources,

the Taliban have support among the population living in the areas outside of Kabul (Reuters 21 Oct.

2015; Washington Post 11 Oct. 2015).» (Immigration and Refugee Board of Canada - Research

Directorate, « Afghanistan: Situation of Hazara people living in Kabul City, including treatment by

society, security situation, and access to employment; security situation for Hazara traveling to areas

surrounding Kabul City to access employment (2014-April 2016)», 20.04.2016,

https://www.justice.gov/eoir/file/902721/download - stuk 5)

« Daesh claimed responsibility for the suicide attack tarsetins Hazaras on 23 Julv 2016 (discussed in

Chapter 4). It is important for insurgent groups in Afghanistan to carry out attacks in Kabul It

demonstrates their capacity and relevance, is good propaganda and gets widespread coverage in

international media. This was the first large-scale attack that Daesh has carried out in Kabul The

movement probably sees the attack as a great success and boostfor morale for the organisation. Nearlv

a hundred people were killed and several hundred injured. most of them Hazaras (Rasmussen 2016).

There is reason to believe that the attack was planned and carried out by lSfighters based in Nangarhar.

» (Land Info «Report - Hazaras and Afghan insurgent groups », 03.10.2016,

https://landinfo.nO/asset/3483/l/3483_Lpdf - stuk 7)

« Ethnie divisions in Afghanistan remain strong. The Peoples under Threat Index compiled by Minority

Rights Group International lists Afghanistan as the fourth most dangerous country in the world for ethnie

minorities, especially because of targeted attacks against individuals based on their ethnicity and

religion. The index refers specifically to the Hazaras. Pashtuns, Tajiks, Uzbeks, Turkmen and Baluchis

as ethnie minorities at risk in Afghanistan. (•••) Hazaras have been reported to face continuing societal

discrimination. as well as to be targeted for extortion throueh illegal taxation, forced recruitment and

forced labour, and phvsical abuse. Hazaras have historically been marginalized and discriminated

against by the Pashtuns. While they were reported to have made significant economic and political

advances since the 2001 fail of the Taliban regime, more recently there has reportedly been a significant

increase in harassment, intimidation, kidnappings and killings at the hands of the Taliban and other

AGEs» (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers

from Afghanistan, 19 April 2016, p. 74 et 76 - stuk 3)

De verzoeker, die uit Kunduz afkomstig is, wat niet in twijfel wordt getrokken, moet de subsidiaire

bescherming krijgen.

B° Wat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker betreft, in tegendeel tot wat de verwerende partij

suggereert, zijn er obstakels die verhinderen hem om terug te keren naar elders in Afghanistan.

UNHCR heeft richtlijnen over het onderzoek en de toepassing van het intern beschermingsalternatief

gepubliceerd (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 », 23 juli 2003, HCR/GIP/03/04 stuk 15).

Volgens het standpunt van UNHCR, om van een intern vluchtalternatief te kunnen spreken, is een

kwalitatief alternatief vereist. Nadat het relevante karakter van het intern beschermingsalternatief werd

onderzocht (toegankelijkheid, en om de vervolging er vermeden worden), dient eveneens de redelijkheid

van de verwachting zich er te vestigen geanalyseerd te worden. De Commissaris dient dit onderzoek te

doen, en te bewijzen dat de er een redelijk en toegankelijk intern vluchtalternatief voor verzoeker

bestaat.

UNHCR geeft bepaalde indicaties voor de concrete invulling van de redelijkheid van de intern

vluchtalternatief (de feitelijke leefbaarheid, waaronder praktische beschikbaarheid van fundamentele
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rechten, behoorlijke socio-economische levensomstandigheden, voorzienbaarheid en duurzaamheid

van het alternatief):

«[…]. » (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 », 23 juli 2003, HCR/GIP/03/04, pp. 6 -7).

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), in zijn rapport « Intern

beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure »,

herhaalt dat aanbevelingen van UNHCR benadrukken het uitzonderlijk karakter van het intern

beschermingsalternatief in Afghanistan gezien de algemene humanitaire context van dit land:

« Wat betreft Afghanistan wijzen de specifieke aanbevelingen van UNHCR op het uitzonderlijk karakter

van het intern beschermingsalternatief. Bij de evaluatie van een concreet intern beschermingsalternatief

moet rekening gehouden worden met de algemene kwetsbaarheid van de bevolking, de context van

regelmatige gedwongen verplaatsingen van veel Afghanen, de structurele aanwezigheid van IDP 's en

de moeilijkheden die uit het buitenland teruggekeerde Afghanen ondervinden om zich te hervestigen.

Het onderscheid tussen deze verschillende groepen kan bijna niet meer gemaakt worden door de

humanitaire operatoren op het terrein. Zij vormen een grote groep van kwetsbare versonen die nood

heeft aan humanitaire hulp » (CBAR-BCHV, « Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend

geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure», Juni 2014, p. 13,

http://www.cbarbchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=fedjgDfHg7A%3D&tabid=41&mid=393&language=nlNL

- stuk 16)

Trouwens, benadrukt UNHCR de bijzondere kwetsbaarheid van IDP's en het feit dat veel terugkeerders

uit het buitenland in een gelijkaardige situatie als die van IDP's terechtkomen.

« Relevant considerations in this regard include the fact that IDPs are considered to be among the most

vulnerable groups in Afghanistan, many of whom are beyond the reach of humanitarian organizations;

as well as available information to the effect that urban IDPs are more vulnerable than the non-displaced

urban poor, as they are particularly affected by unemployment: limited access to water and sanitation:

and food insecurity. The limited availability of adequate housing must also be taken into account,

including in particular for IDPs, with land allocation schemes reportedly often ill-managed and marred

with corruption (see also Section IJ.E). » (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of asylnmseekers from Afghanistan, 19 April 2016, p. 85 - stuk 3)

De hierboven geschetste algemene context waarin terugkeerders uit het buitenland terechtkomen, toont

aan dat de Commissaris bij het vaststellen van een intern vluchtalternatief de nodige voorzichtigheid

uitoefenen dient.

In casu, heeft verzoeker expliciet gezegd dat hij geen enkele familie in Kabul heeft. Alle leden van zijn

gezin wonen in Kunduz, met uitzondering van zijn broer die in Turkije woont (Gehoorverslag I, p. 14 ;

gehoorverslag IJ, p. 3).

Verzoeker heeft ook verklaard dat hij nooit tijd heeft doorgebracht in Kabul (Gehoorverslag IJ, p. 3).

Hierover is de verwerende partij van mening dat een onderzoek van de Facebookprofielen van

verzoeker het tegendeel aantoont. Ze verklaart dat verzoeker vijf profielen heeft opgezet tussen 2011 en

2017 en dat, van die vijf, is er één waar onder woonplaats « Kabul » ingegeven is.

Ten eerste is het opmerkelijk dat op die vijf Facebookprofielen alleen maar op één is het geschreven dat

verzoeker in Kabul woont.

Ten tweede, zou verzoeker herhalen dat Facebook een een gigantische sociaal netwerk is. Facebook-

gebruikers kunnen alles en nog wat op hun account schrijven. Het bewijs: de verzoeker had 5 profiel

met alle verschillende informatie over hem.

Ten einde, van de 225 "vrienden" die de verzoeker heeft op dit Facebookprofiel, is er slechts 19 die uit

Kabul afkomstig zijn (stuk 17). Nochtans spreekt het voor zich dat als de verzoeker daadwerkelijk in

Kabul woonde, zou de meerderheid van zijn vrienden zeker ook uit Kaboel zijn.

De analyse van de verwerende partij is niet pertinent.

Bovendien, vermeldt UNHCR dat:

«[…] » (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers

from Afghanistan, 19 April 2016, pp. 83-84 - stuk 3)

Inderdaad, het enkel vermoeden van het bestaan van een sociaal netwerk in de plaats van hervestiging

is niet voldoende om tot het bestaan van een intern vluchtaltrernatief te besluiten. Er dient onder andere

vastgesteld te worden of er bestaande sociale relaties zijn die ook effectief steun kunnen en willen

bieden:

"Applicants mav be able to fall back on the support of members of their extended family or members of

their larger ethnie sroup. However, the existence of such traditional support networks can be assumed

to weish in favour of the reasonableness of a proposed IFA/IRA onlv when the members of the

applicant's extended family or wider ethnie group are assessed to be willing and able to provide genuine

support to the applicant in practice. taking into account Afghanistan 's low humanitarian and
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developmental indicators and the wider economic constraints affecting large segments of the population.

Moreover, the presence of members of the same ethnie background as the applicant in the proposed

area of relocation cannot by itself be taken as evidence that the applicant would be able to benefit from

meaningful support from such communities in the absence of specifie preexisting social relations

connecting the applicant to individual members of the ethnie community in question. " (UNHCR,

Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan,

19 April 2016, p. 84 - stuk 3)

In casu, de verwerende partij die stelt dat er « geen enkele redenen (is) om aan te nemen dat F INC A

(aan verzoeker) geen werkmogelijkheden in Kabul zou kunnen aanbieden » (bestreden beslissing, p. 5),

doet een slechts speculatie, in tegenstelling tot de guidelines van de UNHCR. Verzoeker heeft nooit

enkele contact met werknemers bij FINC A in Kabul.

Wanneer een stad in aanmerking genomen wordt als intern vluchtalternatief, dient de mogelijke

verblijfplaats geïdentificeerd te worden. Anders is het risico dat de persoon ontheemd zal raken te groot.

"Where the proposed area of relocation is an urban area where the applicant has no access to

preidentified accommodation and livelihood options, and where he or she cannot reasonably be

expected to be able to fail back on meaningful support networks, the applicant would likely find him- or

herselfin a situation comparable to that of other urban IDPs. "" (CBAR-BCHV, « Intern

beschermmgsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure »,

Juni 2014, p.16,

http://www.cbarbchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=fedjgDfHg7A%3D&tabid=41&mid=393&language=nlNL

- stuk 16)

Vervolgens, menen we dat de verwerende partij geen bruikbare informatie bijbrengt over het

werkaanbod, toegang tot huisvesting en andere basisrechten in Kabul. Deze informatie is nochtans

noodzakelijk om de redelijkheid van het intern beschermingsalternatief te bepalen, om rekening te

houden met de individuele omstandigheden van de zaak.

Rapporten bevestigen trouwens dat het werkaanbod voor terugkerende Afghanen zeer beperkt en

precaire is, zoals verklaard door verzoeker.

De International Labour Organisation vermeldt bijvoorbeeld :

"Since 2002, over 5 million Afghan refugees returned 'home' causing increasedpressure on local

absorption capacities. On over age, family members survive on less than $1 a day and one third of the

labour force surveyed falls under the category of unstable and unskilled labour (seasonal daily labour in

the agriculture or construction sectors). " (International Labour Organisation (ILO), « Afghanistan: Time

to move to Sustainable Jobs' - A Study on the State of Employment in Afghanistan», 5 juni 2012, p. 7,

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms l82253.pdf-

stuk 18).

Over de algemene economische situatie duidt de ILO aan dat:

"The situation of Afghanistan is today undermined by the convergence of demographie, social,

economic, and of course, political challenges. With the progressive and on-going withdrawal of

international military and development actors and the subsequent transition to a full Afghan political

control, the international community has reached a new stage of its attempt to address the country's

challenges in a sustainable manner. Since the focus of the last decade has been on security, most key

stakeholders in Afghanistan have not paid enough attention to a socio-economic time bomb that may

ruin ail the long-term efforts undertaken by local and international actors. With one of the youngest

populations in the world, where children under 15 represent 49% of the population, the absence of a

structured labour market and sustainable employment perspectives adds to the deep economic and

social uncertainties facing the country. » (International Labour Organisation (ILO), « Afghanistan: Time

to move to Sustainable Jobs' - A Study on the State of Employment in Afghanistan», 5 juni 2012, p. 10,

http ://w ww. ilo. org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms

l82253.pdf- stuk 18).

Verzoeker herhaalt dat het zeer moeilijk zou zijn voor hem en nieuw werkplaats te vinden omwille van

de moeilijke economische situatie, meer bepaald gezien het feit dat hij Hazara (ethnie) en Ismaeliet

(religie) is, die beide minoriteiten zijn. Dit element werd overschaduwd door verwerende partij die geen

enkele informatie heeft ingediend betreffende de Hazaras terwijl bronnen tonen dat dit factor een reël

invloed heeft om de mogelijkheid om een werk of een woonplaats te kunnen vinden:

« In Addition, there is a svstematic discrimination against employment of Hazaras in Afghan institutions.

According to unofficial statistics gathered by WHC on informal basis, while the Hazara comprise

between 35 and 45 percent of the population of Kabul city and Hazara representatives occupy 40% of

the seats in the Afghan parliament allocated to Kabul province, the percentage of Hazaras occupying

Grade 3 and above jobs in government institutions is less than 2%. More details can be found in the

Appendix V of this brief » (World Hazara Council (WHC), « A Human Rights Situational Analysis of

Ethnic-Hazaras in Afghanistan and Pakistan», 22.10.2016,
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http://worldhazaracouncil.org/en/wpcontent/uploads/Brief-report-on-Human-rights-of-Hazaras-Oct-

2016.pdf - stuk 4)

We benadrukken dus dat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker hem geen redelijk

vestigingsalternatief in Kabul aanbieden, zoals beweert door de Commissaris.

Ten gevolge menen we dat de beweerde intern vluchtalternatief van verzoeker in Kabul niet redelijk is,

en dat de verwerende partij de redelijkheid van de intern vluchtalternatief niet bewijzen heeft, meer

bepaald gezien het bijzonder profiel van verzoeker.

Zoals uitgelegd en supra gemotiveerd, menen we ook dat Kabul niet veilig is.

Daarvoor dient verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

Ten gevolge is het onmogelijk dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde

van verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van

verwerende partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

alles behalve draagkrachtig.

Er bestaan voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoeker ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verwerende partij is niet overtuigend en de bestreden beslissing is

niet draagkrachtig gemotiveerd.

Bovendien heeft verweerder niet met alle vereiste objectiviteit de verklaringen van verzoeker en de

beschikbare informatie behandeld in tegenstelling met artikel 27 Koninklijk Besluit van 2003..

We volharden dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst

Verzoeker herhaalt dat het zeer moeilijk zou zijn voor hem en nieuw werkplaats te vinden omwille van

de moeilijke economische situatie, meer bepaald gezien het feit dat hij Hazara (ethnie) en Ismaeliet

(religie) is, die beide minoriteiten zijn. Dit element werd overschaduwd door verwerende partij die geen

enkele informatie heeft ingediend betreffende de Hazaras terwijl bronnen tonen dat dit factor een reël

invloed heeft om de mogelijkheid om een werk of een woonplaats te kunnen vinden:

« In Addition, there is a svstematic discrimination against employment of Hazaras in Afghan institutions.

According to unojficial statistics gathered by WHC on informal basis, while the Hazara comprise

between 35 and 45 percent of the population of Kabul city and Hazara représentatives occupy 40% of

the seats in the Afghan parliament allocated to Kabul province, the percentage of Hazaras occupying

Grade 3 and above jobs in government institutions is less than 2%. More details can be found in the

Appendix V of this brief » (World Hazara Council (WHC), « A Human Rights Situational Analysis of

Ethnic-Hazaras in Afghanistan and Pakistan», 22.10.2016,

http://worldhazaracouncil.org/en/wpcontent/uploads/Brief-report-on-Human-rights-of-Hazaras-Oct-

2016.pdf - stuk 4)

We benadrukken dus dat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker hem geen redelijk

vestigingsalternatief in Kabul aanbieden. zoals beweert door de Commissaris.

Ten gevolge menen we dat de beweerde intern vluchtalternatief van verzoeker in Kabul niet redelijk is,

en dat de verwerende partij de redelijkheid van de intern vluchtalternatief niet bewijzen heeft, meer

bepaald gezien het bijzonder profiel van verzoeker.

Zoals uitgelegd en supra gemotiveerd, menen we ook dat Kabul niet veilig is.

Daarvoor dient verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

Ten gevolge is het onmogelijk dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde

van verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van

verwerende partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

alles behalve draagkrachtig.

Er bestaan voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoeker ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verwerende partij is niet overtuigend en de bestreden beslissing is

niet draagkrachtig gemotiveerd.

Bovendien heeft verweerder niet met alle vereiste objectiviteit de verklaringen van verzoeker en de

.beschikbare informatie behandeld in tegenstelling met artikel 27 Koninklijk Besluit van 2003..

We volharden dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst een reëel risico

loopt op ernstige schade.

Het middel is gegrond.”
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2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk op alle aangevoerde argumenten in te gaan.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

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

Vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.2. De bewijslast

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen te

worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

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

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

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

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

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

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

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

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

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot
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staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.4. Onderzoek van de aanvraag tot internationale bescherming

2.4.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij stelt Afghanistan ontvlucht te zijn omdat zij enerzijds door de taliban in Kunduz

bedreigd werd en anderzijds omdat haar broer binnen zijn huwelijk problemen kreeg en door G.R.

bedreigd werd. De verzoekende partij haalt aan dat zij in het district Khanabad gelegen in de provincie

Kunduz geboren werd. In het begin van de jaren negentig vluchtte verzoekers familie naar Pakistan

omwille van het geweld in Kunduz. In 2006 keerde verzoekers familie volgens haar verklaringen terug

naar Afghanistan, waar ze zich in Pul-i-Khumri, de hoofdstad van de provincie Baghlan vestigden. Daar

studeerde de verzoekende partij van het secundair onderwijs af. In Pul-i-Khumri volgde de verzoekende

partij nog bijkomende professionele opleiding. De verzoekende partij vervolgt dat ze in 2011 verhuisde

naar Kunduz stad omdat ze als assistent coördinator aan de slag ging bij Finca. Finca is een verlener

van micro-kredieten. De verzoekende partij stelt dat ze in Saratan (juni/juli) van 1394 (2015) telefonisch

gecontacteerd werd door een onbekende persoon. Deze persoon zou de verzoekende partij bedreigd

hebben en opgedragen hebben om onmiddellijk te stoppen met werken. De verzoekende partij verklaart

dat deze persoon overtuigd was dat jullie winst maakten en zich verrijkten. De verzoekende partij zou dit

onmiddellijk aan haar familie verteld hebben. Haar broer raadde haar aan om even verlof te nemen. De

verzoekende partij zou dit ook gedaan hebben en bleef een maand thuis. De verzoekende partij

verklaart dat de ochtend van 6 Milzan 1394 (28 september 2015) de taliban Kunduz hebben

aangevallen. De verzoekende partij zou die dag gewerkt hebben, maar rond tien uur hoorde de

verzoekende partij en haar collega’s dat de gevechten dichterbij kwamen. Zowel de verzoekende partij

als haar collega’s zouden daarom beslist hebben om naar huis terug te keren. Thuis zou de

verzoekende partij op andere familieleden gewacht hebben, maar verzoekers moeder was ongerust. Zij

droeg verzoeker op om te vluchtten daar zij meende dat de verzoekende partij persoonlijk in gevaar

was. De verzoekende partij vervolgt dat zij naar de luchthaven vluchtte waar ze zich in een auto

verstopte en vervolgens naar Pul-i-Khumri werd gebracht. Om tien uur ’s avonds zou de verzoekende

partij telefonisch contact hebben gehad met haar familie, daar ze onderweg geen ontvangst had. Haar
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zus zou haar aan de telefoon hebben verteld dat de taliban naar verzoekers huis zijn gekomen en

verzoekers moeder hebben bedreigd omdat ze haar zochten. Door de smeekbedes van verzoekers

familie zou de taliban uiteindelijk verzoekers moeder hebben vrijgelaten. Hierop zou verzoekers familie

naar het district Ali Abad gevlucht zijn. De verzoekende partij verklaart twee dagen in Kaboel verbleven

te zijn en hierna naar Kaboel gevlucht om dan het land te verlaten. De verzoekende partij heeft in

november 2016 in Zweden een verzoek om internationale bescherming ingediend, maar reisde daarna

verder naar België.

De verzoekende partij verklaart ook dat haar broer in 1390 (2011-2012), toen ze nog in Pul-i-Khumri

verbleven, in de problemen kwam ten gevolge van een conflict in zijn huwelijk. Op een dag besloot

verzoekers toenmalige schoonzus om terug te keren naar haar ouderlijke huis. Verzoekers broer ging

naar het huis van zijn schoonouders om haar terug te halen. Daar aangekomen belde zijn schoonfamilie

de politie en zeiden ze dat hij het huis aanviel. Hij werd gearresteerd, in elkaar geslagen en opgesloten.

De baas van uw broer slaagde erin om hem vrij te krijgen onder zijn garantie. De dag nadien zou

verzoekers schoonzus samen met haar moeder een scheiding in de rechtbank aangevraagd hebben. In

een poging tot verzoening is verzoekers broer vervolgens met enkele ouderlingen naar zijn

schoonouders gegaan. Hij wou een scheiding vermijden omdat hun problemen niet voldoende

zwaarwichtig waren. Haar schoonzus weigerde echter van haar standpunt af te wijken. G. R., een man

met goede connecties bij de lokale politie en de regering, steunde verzoekers schoonzus. Na de poging

tot verzoening ging het dossier naar de lokale rechtbank. Tot driemaal toe werd de scheiding verworpen

daar verzoekers broer weigerde van zijn vrouw te scheiden. Iedere keer besliste de rechtbank dat

verzoekers schoonzus naar haar man moest terugkeren maar ze weigerde dit te doen. Uw broer heeft

verschillende malen de hulp van de raad van de ismaëlieten ingeroepen maar dit had geen resultaat. Hij

werd door G.R. verschillende keren bedreigd, waarvan een keer met een wapen en een keer werd hij in

elkaar geslagen. G.R. zou ook de verzoekende partij verbaal bedreigd hebben. Verzoekers schoonzus,

haar moeder en G.R. werden uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld. De verzoekende partij verklaart

dat ze elkeen ongeveer vier maanden in de gevangenis zaten. Nadat ze vrijkwamen is verzoekers

schoonzus met een andere man getrouwd. De reputatie en de eer van verzoekers broer waren ernstig

beschadigd. Verzoekers familie vreesde ook G.R.. Vervolgens besloten ze om Pul-i-Khumri te verlaten

en naar Kunduz terug te keren. De verzoekende partij verklaart tot slot dat haar broer hertrouwd is. De

verzoekende partij heeft geen problemen meer gehad met G.R. of zijn voormalige schoonzus. Volgens

de verklaringen van de verzoekende partij heeft haar broer Afghanistan ook verlaten en verblijft hij

heden in Turkije.

Ter staving van haar verzoek om internationale bescherming legt de verzoekende partij de volgende

documenten neer: een originele oude en een vernieuwde ‘taskara’, een kopie van de taskara van haar

vader, een kopie van een pakket documenten (15 pagina’s) over de koop van de gezinswoning in

Kunduz, een kopie van haar werkvergunning, allerhande diploma’s en certificaten van opleidingen

gerelateerd aan haar studies en aan haar werk bij FINCA (14 pagina’s), 42 kopieën van

werkgerelateerde documenten, 9 foto’s van de verzoekende partij op haar werk en andere

werkactiviteiten, 10 foto’s van haar en haar familieleden, een kopie van een dossier over de scheiding

van verzoekers broer, een enveloppe waarin documenten werden verzonden en een kopie van haar

Zweedse asielinschrijving gedateerd op 1 november 2015.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij de volgende documenten

reeds aan de verzoekende partij heeft teruggeven: een kopie van een pakket documenten (15

pagina’s) over de koop van de gezinswoning in Kunduz, een kopie van haar werkvergunning, allerhande

diploma’s en certificaten van opleidingen gerelateerd aan haar studies en aan haar werk bij FINCA (14

pagina’s), 42 kopieën van werkgerelateerde documenten, 9 foto’s van de verzoekende partij op haar

werk en andere werkactiviteiten, 10 foto’s van haar en haar familieleden, een kopie van een dossier

over de scheiding van verzoekers broer. In casu betwist de verwerende partij de tewerkstelling van de

verzoekende partij in Kunduz niet. De scheiding van verzoekers broer wordt evenmin betwist door de

verwerende partij.

De taskara’s die voorliggen, bevatten identiteitsgegevens die in casu niet betwist worden.

Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij de volgende documenten toe:

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

from Afghanistan, 19 April 2016;

- Al Jazeera, «Afghanistan: Who are the Hazaras? », 27.06.2016, http://www.alj

azeera.com/indepth/features/2016/06/afghanistan-hazaras- 160623093601127.html



RvV X - Pagina 22

- Immigration and Refugee Board of Canada - Research Directorate, « Afghanistan: Situation of

Hazara people living in Kabul City, including treatment by society, security situation, and access to

employment; security situation for Hazara traveling to areas surrounding Kabul City to access

employment (2014-April 2016)», 20.04.2016, https://www.justice.gov/eoir/file/902721/download

- World Hazara Council (WHC), « A Human Rights Situational Analysis of Ethnic- Hazaras in

Afghanistan and Pakistan», 22.10.2016, http://worldhazaracouncil.org/en/wp-content/uploads/Brief-

report-on-Human-rights- of-Hazaras-Oct-2016.pdf

- Land Info «Report - Hazaras and Afghan insurgent groups », 03.10.2016,

https://landinfo.nO/asset/3483/l/3483_l.pdf *

- Le Monde, «Attentat de Kaboul: le bilan monte à 150 morts », 06.06.2017,

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/06/attentat-de-kaboul-le-bilan- montè-a-15 0-

morts_5139206 3216.html#G9KkPZPqpj iHgEmO .99

- CNN (Ehsan Popalzai, Laura Smith-Spark and Faith Karimi), « Kabul blast: Attack kills 90 near

diplomatie area in Afghanistan», , 01.06.2017 http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/kabul-

explosion-hits-diplomatic- area/index.html

- Al Jazeera, «Attackers struck mosque packed with people attending Friday prayers in Afghan

capital, killing at least 28 worshippers », 26.08.2017, http ://www.alj azeera.

com/news/2017/08/gunmen-attack-shia-imam-zaman-mosque- kabul-170825095421445.html

- The Independent, « Kabul explosion: Suicide bombing kills at least five in blast near US embassy in

Afghanistan's capital », 29.08.2017, http://www.independent.co.uk/news/world/kabul-explosion-

latest-us-embassy- suspect-bomb-blast-afghanistan-a7917461 .html

- CNN, «31 dead in Kabul car bomb attack claimed by Taliban», 25.07.2017, http :// édition, cnn.

com/2017/07/24/asia/ afghanistan-kabul-car-bomb-attack/index.html

- Landinfo, « Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul », 25.11.2016, p. 16,

https://landinfo.nO/asset/3471/l/3471_l.pdf

- European Country of origin Network website, « General Security Situation in Afghanistan and

Events in Kabul», 9.11.2017, http ://www.ecoi.net/news/188769:

:afghanistan/1Ô1.general~security-situation-in- afghanistan-and-events-in-kabul.htm

- 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 », 23 juli 2003, HCR/GIP/03/04

- CBAR-BCHV, « Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de

Belgische asielprocedure », Juni 2014, p. 13, http://www.cbar- bchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=fedj

gDfHg7A%3D&tabid=41 &mid=393&languag e=nl-NL

- Printscreen van de Facebookprofiel van de verzoeker;

- International Labour Organisation (ILO), «Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs' - A Study

on the State of Employment in Afghanistan », 5 juni 2012, p.7

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—robangkok/documents/publication/wcms_l 82253

.pdf.

Deze artikelen hebben geen betrekking op verzoekers vluchtrelaas, maar op de algemene situatie in

Afghanistan.

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij de volgende documenten neer:

- krantenartikel van 6 december 2011 “Why have Afghanistan’s Shias been targeted now? van de BBC

- krantenartikel van vrijdag 17 maart 1397 “toename mortieraanvallen op het Abdul Ali Mazari-

monument in het westen van Kaboel.” van ISNA

- krantenartikel van zondag 13 november 1397 “de escalatie van militant miltant conflict met de taliban in

Afghanistan.” van ISNA

- krantenartikel van 22 april 2018 “Afghanistan: Kabul voter centre suicide attack kills 57.”

- krantenartikel van 4 januari 2018 “Afghanistan: Kabul suicide attack kills 11”

- krantenartikel van 9 mei 2018 “Afghanistan: ISIL and Taliban claim bomb attacks in Kabul” van

aljazeera

- krantenartikel van aljazeera “Hazara community targeted”

- krantenartikel van 21 oktober 2017 “Deadly attacks hit mosques in Kabul and Ghor” van Aljazeera

- brief van de Aga Khan Shia Imami Ismaili Council for France ter bevestiging van de herkomst van de

verzoekende partij van 7 maart 2019

- drie handgeschreven brieven

- drie foto’s

- krantenartikel van 29 augustus 2018 “Is ISIS gericht op de religieuze en etnische eenheid van

Afghanistan?” van de BBC.
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De krantenartikelen hebben geen betrekking op verzoekers vluchtrelaas, maar op de algemene situatie

in Afghanistan. De drie handgeschreven brieven werden in casu niet vertaald. Deze stukken zijn niet in

de taal van de rechtspleging, met name het Nederlands, opgesteld evenmin zijn ze voorzien van een

eensluidende vertaling. Deze stukken worden bij toepassing van artikel 8 PR RvV door de Raad niet in

overweging genomen aangezien ze niet vergezeld zijn van een voor eensluidende vertaling in het

Nederlands. De drie foto’s die terechtzitting werden neergelegd bieden geen enkele context aan waarin

ze genomen werden. Ze kunnen bijgevolg niet dienen ter staving van het vluchtrelaas van de

verzoekende partij.

De stukken die voorliggen bevestigen het profiel van de verzoekende partij en wijzen op de algemene

situatie in Afghanistan. Deze documenten volstaan op zich niet om in deze stand van zaken de

relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden. Bijgevolg moet worden

nagegaan of de verklaringen van de verzoekende partij voldoende consistent, precies, volledig en

aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van haar asielrelaas, in samenhang met de voorgelegde

documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Zowel uit de UNHCR guidelines van 30 augustus 2018, die ook door de verzoekende partij werd

bijgebracht, als uit de EASO guidance note van juni 2018 blijkt dat een persoon die gelinkt is met of die

beschouwd wordt als een persoon die steun verleent aan de overheid en/of de internationale

gemeenschap, met inbegrip van de internationale militaire strijdkrachten, nood kan hebben aan

internationale bescherming op basis van een (toegeschreven) politieke overtuiging of andere relevante

grond, daar de overheid in het algemeen in de onmogelijkheid is om hen te beschermen van een

dergelijke vervolging. Het verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij dient dan

ook in het licht van deze informatie te worden beoordeeld. Het loutere gegeven dat de verzoekende

partij tewerkgesteld was bij een organisatie die microkredieten verleent, volstaat echter niet. Uit

voormelde rapporten van EASO en UNHCR blijkt dat zij een individualiseringsvereiste hanteren voor

voormelde risicoprofielen. Het is aan de verzoekende partij om met concrete aanwijzingen aan te tonen

dat zij omwille van haar risicoprofiel(en) dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar

haar land en regio van herkomst. In de beoordeling of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid

bestaat dat de verzoekende partij zal worden blootgesteld aan vervolging of ernstige schade bij

terugkeer naar hun land van herkomst, moet rekening worden gehouden met de persoonlijke en

concrete omstandigheden. Het risico moet individueel en dus in concreto aannemelijk worden gemaakt.

Na lezing van het administratief dossier treedt de Raad de verwerende partij bij in het besluit dat de

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij omwille van haar tewerkstelling bij FINCA een risico op

vervolging heeft. Dit besluit berust op volgende vaststellingen.

Uit de verklaringen van de verzoekende partij blijkt dat zij van 2011 tot september 2015 voor FINCA in

Kunduz gewerkt heeft. Uit de informatie die aan het administratief dossier toegevoegd wordt blijkt dat

FINCA in 2003 opgericht werd. FINCA Afghanistan maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van

verleners van microkredieten waarvan de hoofdzetel in Washington DC is. Specifiek met betrekking tot

FINCA Afghanistan blijkt dat deze organisatie als eerste een microfinance programma in Afghanistan

hebben uitgebouwd dat sharia-conforme financiële diensten aanbiedt op basis van de principes van de

Islam. Dit wordt benadrukt op hun webpagina’s waarvan een afdruk zich in het administratief dossier

bevindt. Uit deze webpagina’s blijkt voorts dat ze dankzij hun diensten 25.000 cliënten op 21 plaatsen in

Afghanistan ondersteunen. De diensten die FINCA verleent hebben betrekking op individuele leningen,

leningen aan kleine groepen en solidariteitsleningen, leningen aan kleine en medium ondernemingen en

diensten op het vlak van landbouw. Het doel is om de levenskwaliteit van de armen en hun familieleden

te verbeteren. Noch uit de stukken van het administratief dossier noch uit de informatie die de

verzoekende partij bijbrengt, blijkt dat de taliban of non-gouvernementele organisaties specifiek de

medewerkers van deze organisatie op zich vervolgen.

De verzoekende partij verklaart dat zij tot 2015 geen bedreigingen van derde ontvangen heeft met

betrekking tot haar job bij FINCA. Volgens de verzoekende partij is dit omdat de stad op dat ogenblik

veilig was (gehoorverslag 23 mei 2017, p.18). Wanneer aan de verzoekende partij uitdrukkelijk

gevraagd wordt of zij personen kent met gelijkaardige problemen, stelt zij dat ze mensen met dezelfde

problemen kent zowel van haar eigen kantoor als van andere kantoren. Wanneer haar gevraagd wordt

om hier meer over te vertellen, kan de verzoekende partij slechts één voorbeeld geven. Het voorbeeld

dat de verzoekende partij bovendien geeft heeft betrekking op een voormalig FINCA medewerker die

werd vermoord, nadat hij zich bij het nationale leger had aangesloten en er begon te werken als

leerkracht. De verzoekende partij trok zelf de conclusie dat hij gedood werd omdat hij naar het nationale

leger ging (gehoorverslag 28 juni 2017, p. 3-4). Zijn vervolging had dus ogenschijnlijk niets te maken
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met zijn werk bij FINCA, maar met de veel risicovollere functie als leerkracht bij het leger. In het

verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat deze persoon één maand voor zijn dood bij FINCA

vertrokken is omwille van bedreigingen door de taliban. Deze verklaringen van de verzoekende partij in

het verzoekschrift vinden echter geen steun in de gehoren. In haar verzoekschrift vermeldt de

verzoekende partij de naam van een andere medewerkster die bij FINCA vertrokken is omwille van

bedreigingen door de taliban. Ook deze verklaringen van de verzoekende partij vinden geen steun in de

gehoorverslagen. Het zijn a posteriori verklaringen, die door geen enkel begin van bewijs onderbouwd

zijn. De verzoekende partij stelt voorts dat ze de relevantie van deze vragen niet begrijpt. De Raad wijst

erop dat deze vragen gesteld worden om een beeld te krijgen van de situatie van medewerkers van

FINCA in Afghanistan om zo onder meer het risico op vervolging te kunnen bepalen. Het zijn slechts

elementen in het kader van de risicoanalyse.

Het gedrag van de verzoekende partij nadat ze bedreigd werd door derden, ondermijnt de

geloofwaardigheid van haar relaas. In dit verband wijst de Raad er vooreerst op dat de verzoekende

partij inderdaad tegenstrijdige verklaringen afgelegd over hetgeen ze gedaan heeft na de bedreigingen.

Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd dat: “Bovendien bevatten uw

verklaringen ook tegenstrijdigheden die uw geloofwaardigheid finaal ondergraven. Zo verklaarde u

tijdens uw eerste gehoor dat u stopte met werken na het telefoontje en dat u tot de val van

Kunduz thuisbleef. U verklaarde letterlijk “sinds dat moment was ik thuis en ging ik niet meer werken. Ik

was de hele tijd thuis tot de val van Kunduz.” (CGVS 1, p. 15). Dit komt echter niet overeen met de door

u voorgelegde documenten, daar u een certificaat voorlegde van FINCA dat u succesvol een training

volgde op 12 en 13 september van 2015, ongeveer twee weken voor de val van Kunduz. Tijdens uw

tweede gehoor verklaarde u plots dat u al na een maand opnieuw ging gaan werken, ook al had u net

voordien opnieuw herhaald dat u in vakantie bleef tot en met de val van Kunduz (CGVS 2, p. 4).

Ondanks de confrontatie met deze tegenstrijdigheden en ondanks de kans om met uw advocaat te

overleggen, bleef u bij uw laatste verklaring, zonder te verduidelijken waarom er zulke

grote tegenstrijdigheden waren (CGVS 2, p. 5-6). Door enkel maar een keuze voor een bepaalde versie

van uw relaas te maken, slaagt u er niet in de vastgestelde tegenstrijdigheid te verklaren of

weerleggen.” De verzoekende partij betoogt in het verzoekschrift dat zij ook gedurende het eerste

gehoor heeft verteld dat ze een maand vakantie genomen heeft, en dan terug is gaan werken. Het

gegeven dat het anders werd genoteerd betreft een fout ten gevolge van onoplettendheid van de

verzoekende partij, een vertaalfout van de tolk of een transcriptiefout van de protection officer. Gelet op

het gegeven dat de verzoekende partij tijdens het eerste gehoor tweemaal verteld heeft dat ze niet is

gaan werken tot de val van Kunduz (gehoorverslag 23 mei 2017, p. 15) en dit eveneens verklaard heeft

tijdens het tweede gehoor (gehoorverslag 28 juni 2017, p.4), maakt de verzoekende partij niet

aannemelijk dat het om een onoplettendheid, vertaalfout of transcriptiefout gaat. In het verzoekschrift

houdt de verzoekende partij zich voorts aan de versie dat ze na een maand vakantie opnieuw is gaan

werken zoals ze tijdens het tweede gehoor verklaard heeft. Dit stemt overeen met de stukken die de

verzoekende partij neergelegd heeft zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing. In de

bestreden beslissing wordt aangegeven dat uit de stukken die de verzoekende partij voorgelegd heeft

blijkt dat ze een certificaat van FINCA voorgelegd heeft dat aantoont dat de verzoekende partij

succesvol een training volgde op 12 en 13 september van 2015 (ongeveer twee weken voor de val van

Kunduz). Dit wordt niet betwist door de verzoekende partij. Het gegeven dat de verzoekende partij na

een maand opnieuw is gaan werken, terwijl de taliban naderde en ze voorhoudt dat ze reeds werd

bedreigd door een derde, ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van haar relaas.

Daarenboven blijkt uit het gehoorverslag evenmin dat de verzoekende partij enige

veiligheidsmaatregelen genomen heeft toen ze met haar job herbegonnen is. Deze houding van de

verzoekende partij valt niet de rijmen met haar voorgehouden vrees voor de taliban, die daarenboven

Kunduz trachtte te veroveren op het ogenblik dat verzoekende partij bij FINCA werkte. De verzoekende

partij heeft toch enige tijd gewacht vooraleer Kunduz te ontvluchten. Uit het gehoorverslag blijkt dat de

uiteindelijke reden waarom de verzoekende partij Kunduz verlaten heeft de val van Kunduz was.

Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd dat: “Tijdens de val van Kunduz zou de

taliban die specifiek u kwamen zoeken uw moeder bedreigd hebben met een mes (CGVS 1, p. 16). Ze

zou hier een litteken aan overgehouden hebben en u legde foto’s voor om dit te staven. Ten eerste is

het opnieuw zeer opmerkelijk dat de taliban, te midden van een voor hen zeer belangrijke strijd voor

dominantie over de stad Kunduz, de tijd zouden uittrekken om naar iemand met uw profiel op zoek te

gaan. Ten tweede bewijzen de door u voorgelegde foto’s niets anders dan dat uw moeder een litteken

aan haar hals heeft maar niet de manier waarop ze dit opgelopen heeft. Een causaal verband

tussen het litteken en de bedreiging vanwege de taliban is hiermee niet aangetoond aangezien dit
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litteken ook op een andere manier en een ander tijdstip kan opgelopen zijn.” Deze motieven van de

bestreden beslissing worden niet op ernstige wijze weerlegd door de verzoekende partij.

Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift stelt dat uit het tweede gehoor blijkt dat ze geen kans

heeft gekregen om de schijnbare tegenstrijdigheid uit te klaren en wijst op het gedrag van de protection

officer, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij tijdens het gehoor de kans heeft gekregen om haar

tegenstrijdige verklaringen uit te leggen. De verzoekende partij heeft zelfs dertig minuten met haar

advocaat hieromtrent mogen overleggen. De verzoekende partij heeft haar tegenstrijdigheden niet

verder toegelicht, maar bleef vasthouden aan de verklaringen dat ze opnieuw begonnen is met werken

na haar maand verlof tot de val van Kunduz in mizan. Op het einde van het gehoor heeft de advocaat

van de verzoekende partij de mogelijkheid gehad om opmerkingen te formuleren, maar er werden geen

opmerkingen geformuleerd (gehoorverslag 28 juni 2017, p.8).

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting stelt dat haar familie heden niet meer in Kunduz woont en

dat vrienden de woning bewaken, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt

dat dit eerder het gevolg is van een persoonlijke vervolging dan van de algemene situatie in Kunduz.

Daarenboven blijkt uit de bespreking van de subsidiaire bescherming dat in Kaboel een redelijk

vestigingsalternatief voor de verzoekende partij aanwezig is.

De Raad merkt op dat uit de landeninformatie in het rechtsplegingsdossier niet kan worden afgeleid dat

de situatie in Afghanistan dermate ernstig is dat verzoeker louter door zijn etnische afkomst als Hazara

of zijn sjijtische geloofsovertuiging dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Groepsvervolging van sjijeten

of Hazara blijkt niet. Het loutere gegeven een sjijtische Hazara te zijn, volstaat aldus op zich niet om het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging vast te stellen.

De Raad benadrukt verder dat het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening

op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin inhouden. Om tot de erkenning van de status van

vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt. Dit blijkt evenwel niet uit de landeninformatie die wordt aangereikt door

beide partijen.

In de richtlijnen van UNHCR inzake Afghanistan van 30 augustus 2018, waarnaar wordt verwezen in de

aanvullende nota van de verwerende partij en van de verzoekende partij, kan worden gelezen dat

personen die behoren tot een etnische minderheidsgroep in Afghanistan, zoals Hazara, een gegronde

vrees voor vervolging kunnen hebben doch dat dit afhankelijk is van de individuele omstandigheden van

de zaak (“depending on the individual circumstances of the case”).

De verzoekende partij dient aldus concrete, op haar persoon betrokken elementen of feiten aan te

reiken waaruit zou blijken dat zij persoonlijk omwille van haar etnische afkomst als Hazara of haar

sjijtische geloofsovertuiging dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar Afghanistan.

De verzoekende partij blijft hier echter in gebreke daar zij enkel verwijst naar louter algemene informatie

die geen betrekking heeft op zijn persoon (verzoekschrift, stukken 3, 4,5, 6, 7 en de stukken die ter

terechtzitting werden neergelegd ), hetgeen geenszins volstaat om een gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk te maken. Ook wanneer aan de verzoekende partij de vraag gesteld werd waarom zij

Afghanistan verlaten heeft, heeft de verzoekende partij niet aangehaald dat zij in Afghanistan problemen

gekend heeft omwille van het gegeven dat ze Hazara was. Ook heeft ze niet aangehaald dat haar

familie problemen in Afghanistan heeft omdat ze Hazara was. Dit was ook niet de reden waarom haar

broer Afghanistan ontvlucht is. In de bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat: “Voor de

volledigheid wil het Commissariaat-generaal eveneens benadrukken dat sjijeten en ismaëlieten

deel uitmaken van het openbare leven in Afghanistan en dat er geen aanwijzingen zijn waaruit men kan

besluiten dat er sprake is van systematische religieuze vervolging van deze minderheid. Uw bewering

dat u als ismaëliet nergens zou worden geaccepteerd, strookt niet met de werkelijkheid. Zo leefden u en

uw familie op minstens drie verschillende plaatsen in Afghanistan, slaagden jullie erin om te studeren,

zich van goedbetaald werk te verzekeren en verschillende huizen te kopen (CGVS, p. 5-6, p. 10, p. 13).

Uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie zich bevindt in het

administratief dossier, blijkt niet dat sjijeten, Hazara’s en ismaëlieten in Afghanistan te leiden hebben

onder groepsvervolging zoals u ze schetst (. Het feit an sich dat u behoort tot de sjijtische ismaëlitische

minderheid volstaat zodoende niet om een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen.”
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Gelet op wat voorafgaat kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers vervolgingsvrees voor de

taliban in Afghanistan en maakt de verzoekende partij evenmin aannemelijk dat zij als sjijtische Hazara

dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij terugkeer in Afghanistan.

Met betrekking tot de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot haar leeftijd en het

gegeven dat ze uit Zweden vertrokken is vooraleer haar verzoek om internationale bescherming

behandeld werd, oordeelt de Raad dat het overtollige motieven zijn zodat het eventueel gegrond

bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoekende partij aldus

geen belang heeft bij het aanvoeren ervan.

Het geheel aan documenten, landeninformatie en verzoekers verklaringen in acht genomen en bezien in

hun onderlinge samenhang, besluit de Raad dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.5. Onderzoek van de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Juridische basis

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

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

van herkomst; of,

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Uit dit artikel volgt dat verzoekers, opdat zij de subsidiaire beschermingsstatus kunnen genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” lopen. Het begrip “reëel risico” wijst op de mate

van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet

echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

2.5.2. Beoordeling

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij op deze grond

geen subsidiaire bescherming vraagt.

2.5.2.2. In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde vluchtmotieven, kan

dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij wordt

geconcludeerd dat zij dit risico op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) niet aannemelijk

maakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij 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 omdat zij specifiek worden geviseerd. De
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verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in

Afghanistan zouden hebben gekend.

2.5.2.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet herinnert de Raad aan de autonomie

van de begrippen, zoals benadrukt in de rechtspraak van het Hof. In dit opzicht heeft het Hof met name

geoordeeld dat “Artikel 15, sub c, van de richtlijn (…) daarentegen een bepaling [is] waarvan de inhoud

verschilt van die van artikel 3 EVRM en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden,

maar met eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd.” (HvJ 17

februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

Het gegeven dat het Hof verder besluit dat de uitlegging gegeven aan artikel 15, sub c) “volledig

verenigbaar [is] met het EVRM, daaronder begrepen de rechtspraak van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens inzake artikel 3 EVRM” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris

van Justitie, C-465/07, § 44) doet geen afbreuk aan de duidelijke autonomie die het Hof in zijn uitlegging

verleent aan artikel 15, sub c) ten opzichte van artikel 3 van het EVRM.

Opdat aan de verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert er aan dat hij in casu met

volheid van rechtsmacht oordeelt, hetgeen een volledig en ex nunc onderzoek omvat, zowel van de

juridische als van de feitelijke gronden. De Raad stipt aan dat hij bij de beoordeling van ernstige schade,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, een alomvattende benadering hanteert

waarbij in de risicoanalyse rekening wordt gehouden met alle vormen van geweld en andere indicatoren

die in deze van belang kunnen zijn.

Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

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

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §

35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het Hof heeft gepreciseerd dat “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” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet dient er verder op gewezen dat uit

artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming 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 zich in

dat deel van het land vestigt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige

manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land.

In casu stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij zich aan de bedreiging van haar leven of

persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar regio van herkomst kan onttrekken door zich in de

stad Kabul, provincie Kabul, te vestigen, waar zij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief

beschikt. Hieruit kan worden afgeleid dat de verwerende partij op impliciete wijze een negatieve
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beoordeling heeft gemaakt van de veiligheidssituatie van Kunduz stad waaruit de verzoekende partij

afkomstig is.

Uit de rapporten waarnaar de verzoekende partij verwijst blijkt niet dat voor heel Afghanistan geldt dat

elke Afghaanse burger bij terugkeer naar dat land een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

zijn leven of persoon louter door zijn aanwezigheid aldaar. Zowel uit de UNHCR guidelines als uit de

EASO Guidance note van juni 2018 blijkt dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld

en de impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn.

Aangezien de verwerende partij de stad Kabul aanduidt als een veilig intern vestigingsalternatief, dient

de veiligheidssituatie in deze stad te worden onderzocht.

Wat betreft de veiligheid van het in casu voorgestelde intern vestigingsalternatief in de stad Kabul, blijkt

uit de informatie aanwezig in het administratief dossier (stuk 21, map met ‘landeninformatie’, COI Focus

“Afghanistan. Security Situation in Kabul city” van 6 juni 2017) dat nationale en

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in Kabul. Omwille van de hoge concentratie

aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke compounds, en inter-nationale

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 worden toegeschreven aan de anti-regeringselementen 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 heeft gevestigd in de stad Kabul, met name gecoördineerde

en complexe aanslagen die zijn gericht 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 de

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 sjijtische 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 die

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 worden gemaakt van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende

of ononderbroken gevechten. Actueel bestaat er voor burgers in de hoofdstad Kabul geen reëel risico

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. De verwerende partij geeft aan dat voor

burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel

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

In de aanvullende nota actualiseert en bevestigt de verwerende partij genoegzaam haar eerdere

beoordeling in de bestreden beslissingen. Er wordt terecht gesteld: “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 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
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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 sjijtische 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.”

Uit de meer recente landeninformatie die door de verwerende partij werd bijgebracht middels de

aanvullende nota die zij heeft neergelegd op 28 maart 2019 (COI Focus “Afghanistan. Security situation

in Kabul city” van 24 april 2018 (update); EASO Country of Origin Information Report ‘“Afghanistan.

Security Situation” van december 2017 en “Afghanistan. Security Situation - Update” van mei 2018;

EASO Country Guidance “Afghanistan – Guidance note and common analysis” van juni 2018) kan niet

blijken dat de veiligheidssituatie in de stad Kabul inmiddels in die zin is gewijzigd dat het niet langer

opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in deze stad geen reëel risico op ernstige schade in de zin

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

Deze beoordeling van verwerende partij in haar aanvullende nota ligt in de lijn van de bovenvermelde

EASO Guidance nota, waaruit blijkt dat EASO de provincie Kabul indeelt bij “Territories where

indiscriminate violence is taking place and real risk of serious harm under Article 15(c) QD may be

established where the applicant is specifically affected by reason of factors particular to his or her

personal circumstances.” (p. 83).

Met andere woorden, de provincie Kabul is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon enkel kan

worden vastgesteld indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met

zijn persoonlijke omstandigheden.

De verzoekende partij toont niet aan dat de veiligheidssituatie inmiddels zodanig is gewijzigd dat het niet

langer opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in de stad Kabul geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.

Waar de verzoekende partij verwijst naar informatie die betrekking heeft op de veiligheidssituatie in

Afghanistan in het algemeen, herhaalt de Raad dat de veiligheidssituatie in Afghanistan wordt

gekenmerkt door sterke regionale verschillen. Derhalve dient in casu enkel de veiligheidssituatie in de

hoofdstad Kabul te worden beoordeeld en is de door de verzoekende partij bijgebrachte informatie

slechts dienstig in de mate dat zij betrekking heeft op deze stad.
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De bij onderhavig verzoekschrift gevoegde informatie is verder dezelfde als deze waarop bovenstaande

veiligheidsanalyse met betrekking tot de stad Kabul is onderbouwd en ligt voor het overige in dezelfde

lijn als de in het rechtsplegingsdossier aanwezige informatie. De aangehaalde landeninformatie door de

verzoekende partij werpt dan ook geen ander licht op bovenstaande appreciatie. Verzoekers betoog kan

geen afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat de stad Kabul op zich geen gebied is waar de mate

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

dat elke burger die terugkeert naar deze stad, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op

de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Bijgevolg bevindt de verzoekende partij zich in de tweede hypothese. Deze hypothese betreft situaties

waar er willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name

zonder dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat

elke burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in

zulke situatie rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker die in zijnen hoofde het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

Het Hof van Justitie heeft de aard van de “persoonlijke omstandigheden”, die bij deze tweede hypothese

in overweging kunnen worden genomen, niet gepreciseerd. Niettemin kunnen deze omstandigheden, in

het licht van het beginsel van autonomie van begrippen, zoals bevestigd door het Hof, alsook in het licht

van de noodzaak aan een uitlegging die nuttig effect geeft aan de wet, niet van dezelfde aard zijn als de

elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, of het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2, sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

De persoonlijke omstandigheden van de verzoeker in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet zijn dus omstandigheden die tot gevolg hebben dat hij, in vergelijking met een ander

persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, en dit zelfs

wanneer het geweld hem niet meer dan een ander persoon specifiek viseert.

Dit kan, bijvoorbeeld, het geval zijn wanneer een verhoogde kwetsbaarheid, een verscherpte lokale

vatbaarheid of een precaire socio-economische situatie tot gevolg heeft dat een verzoeker een groter

risico loopt dan andere burgers op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het

willekeurig geweld.

De vraag die rijst is of een verzoeker “het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden” door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld in de stad Kabul rekening houdend met de mate van dit geweld. Anders gezegd: kan

de verzoeker persoonlijke omstandigheden inroepen die in zijn geval de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kabul dermate verhogen dat – hoewel de mate van het

geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid in de stad Kabul een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon – er niettemin moet worden

aangenomen dat zulk reëel risico in zijnen hoofde bestaat.

In casu haalt de verzoekende partij als persoonlijke omstandigheid aan dat zij Hazara en Ismaeliet is.

Uit de gegevens die heden voorliggen blijkt niet dat dit persoonlijke omstandigheden zijn die van die

aard zijn dat de verzoekende partij een verhoogde kwetsbaarheid heeft die ertoe leidt dat zij een groter

risico loopt dan andere burgers in de stad Kabul op een ernstige bedreiging van haar leven of persoon

als gevolg van het willekeurig geweld.

Uit het EASO-rapport “Country Guidance: Afghanistan – Guidance note and common analysis” van juni

2018, waarvan een uittreksel werd gevoegd bij voormelde aanvullende nota van de verwerende partij,

blijkt dat Kabul over een internationale luchthaven beschikt die deel uitmaakt van het stedelijk gebied.

Uit het geheel van de beschikbare informatie kan verder niet blijken dat er obstakels van juridische,

administratieve of praktische aard zouden zijn waardoor Afghaanse burgers geen toegang zouden

hebben tot de hoofdstad Kabul.

Wat de beoordeling van de redelijkheid van het intern vestigingsalternatief in de stad Kabul betreft, dient

te worden opgemerkt dat hierbij zowel rekening dient te worden gehouden met de algemene situatie in

het vestigingsalternatief en met de persoonlijke omstandigheden eigen aan de verzoekende partij.
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Noch artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet noch artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU, waarvan artikel

48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, reiken criteria aan om de redelijkheid van een

intern vestigingsalternatief te beoordelen. Evenmin kunnen zulke criteria worden teruggevonden in de

rechtspraak van het Hof van Justitie.

De Raad treedt de benadering bij die EASO hanteert, waarbij een aantal beginselen worden geput uit

relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die relevant zijn voor de

redelijkheidstoets voorzien in artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet, met name:

- de redelijkheidstoets moet rekening houden met het vermogen van de verzoeker om te voorzien in zijn

basisnoden, zoals voedsel, hygiëne en huisvesting, zijn kwetsbaarheid voor een slechte behandeling en

het vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn;

- een intern hervestigingsalternatief houdt steeds een zekere graad van hardheid in; bijgevolg zijn

moeilijkheden in het vinden van geschikt werk en huisvesting niet doorslaggevend indien de algemene

leefomstandigheden voor de verzoeker in het intern vestigingsalternatief niet onredelijk zijn noch op

enige wijze gelijkstaan met een behandeling verboden door artikel 3 van het EVRM (zie EASO Country

Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2018, p. 103 waarnaar wordt

verwezen in de aanvullende nota van de verwerende partij).

De verzoekende partij is een alleenstaande man.

Volgens de EASO Guidance Note (p. 30 en 106-107) is een intern vestigingsalternatief voor gezonde

alleenstaande mannen in Kabul in het algemeen redelijk wanneer zij geen bijkomende bijzondere

kwetsbaarheden vertonen. Volgens EASO kunnen alleenstaande gezonde mannen voorzien in hun

basisvoorziening, huisvesting en hygiëne. In de Guidance Note wordt geconcludeerd dat,

niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan besloten worden

dat alleenstaande mannen, in principe in staat zijn om er, zonder ondersteunend netwerk, in hun

levensonderhoud te voorzien.

UNHCR geeft in zijn Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

seekers from Afghanistan, 30 augustus 2018, pagina 112-114 (hierna: UNHCR Eligibility Guidelines

augustus 2018) aan dat gelet op de huidige veiligheidssituatie, de humanitaire situatie en de situatie op

het vlak van de mensenrechten in Kabul deze stad in beginsel niet geschikt is als intern

vestigingsalternatief.

Uit wat voorafgaat blijkt dat zowel EASO als UNHCR de stad Kabul niet uitsluiten als een mogelijke

locatie voor een intern vestigingsalternatief. Zij stellen wel uitdrukkelijk dat de persoonlijke

omstandigheden in deze bepalend zijn.

Derhalve dienen de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij in rekening te worden

genomen bij de beoordeling van de redelijkheid van haar hervestiging in de stad Kabul. Artikel 48/5, § 3

van de Vreemdelingenwet preciseert niet wat persoonlijke omstandigheden zijn. In de parlementaire

voorbereiding wordt aangegeven wat men dient te verstaan onder persoonlijke omstandigheden: “Ook

persoonlijke omstandigheden van de verzoeker zoals leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand,

gezinssituatie en etnische, culturele en sociale banden, kunnen bij deze beoordeling een rol spelen.”

(Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p.89). Dit loopt gelijk met rechtspraak van het EHRM waarbij

onder meer elementen zoals godsdienst, leeftijd, gezondheidssituatie, geslacht, economische

omstandigheden en het sociale netwerk werden aangehaald (EHRM 27 juni 2013, MYH en anderen t.

Zweden, § §68-73).

Wat betreft de toestand op het vlak van voedselzekerheid, beschikbaarheid van een basisinfrastructuur

en de mogelijkheid om te voorzien in een levensonderhoud, blijken uit de EASO Country Guidance van

juni 2018 volgende vaststellingen over de algemene situatie in Kabul:

(i) over het algemeen zijn er geen voedseltekorten en de toegang tot voedsel hangt vooral af van de

bestaansmiddelen waarover de verzoeker beschikt;

(ii) huisvesting en onderdak zijn beschikbaar maar de toegang tot adequate huisvesting is voor de

meerderheid van de Afghanen in de steden een uitdaging; het grote aantal intern ontheemden (IDP’s)

en de plotse opstoot in het aantal teruggekeerde Afghanen in de tweede helft van 2016 heeft extra druk

gelegd op de reeds overbelaste absorptiecapaciteit van de Afghaanse steden;
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(iii) toegang tot drinkbaar water vormt vaak een uitdaging, vooral in de sloppenwijken en de plaatsen

waar IDP’s zich vestigen;

(iv) voorzieningen voor gezondheidszorg zijn aanwezig, maar de dienstverlening is overbelast door de

toename van het aantal IDP’s en teruggekeerde personen; het gebrek aan financiële middelen vormt

een belangrijke hindernis voor de toegang tot gezondheidszorg;

(v) onderwijsfaciliteiten zijn aanwezig maar tevens overbelast, waardoor IDP’s en teruggekeerde

kinderen moeilijk toegang krijgen tot onderwijs; daarnaast houdt een gebrek aan financiële middelen

kinderen weg van de school;

(vi) gelet op de huidige economische en veiligheidssituatie is er een hoge graad van werkloosheid en

ondertewerkstelling, vooral bij jonge stedelingen; de competitie op de arbeidsmarkt is toegenomen door

het stijgende aantal IDP’s dat in Kabul op zoek gaat naar werk; armoede is wijdverspreid in de stad en

neemt toe, waardoor steeds meer mensen hun toevlucht nemen tot illegale praktijken, kinderhuwelijken

en -arbeid, bedelen en straatventen en de traditionele ondersteuningsmechanismen onder druk komen

te staan.

De Raad neemt aan dat een Afghaanse burger die zich in Afghanistan tracht te vestigen in een andere

regio dan zijn regio van herkomst; onvermijdelijk wordt geconfronteerd met een aantal obstakels en

moeilijkheden (‘hardship’). De beschikbaarheid van financiële middelen of van een netwerk dat (al dan

niet tijdelijk) ondersteuning kan bieden, is daarom bepalend voor de mate waarin de persoon in kwestie

in staat is om te gaan met deze uitdagingen. Gelet op de huidige economische omstandigheden in

Afghanistan, is de afhankelijkheid van netwerkconnecties sterker dan ooit. Het bestaan van een

voldoende draagkrachtig (familiaal of ander) netwerk dat bereid is de persoon in kwestie (al dan niet

tijdelijk) te ondersteunen, kan een garantie inhouden op toegang tot de nodige infrastructuur om te

kunnen voorzien in de meest elementaire levensbehoeften.

In casu is de verwerende partij van oordeel dat, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden

van verzoeker, redelijkerwijs van hem kan worden verwacht dat hij zich in de hoofdstad Kabul vestigt. Zij

motiveert dienaangaande als volgt: “Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u werkte voor een organisatie

waarvan het hoofdkantoor zich in Kabul bevindt (zie landeninformatie) (CGVS 1, p. 7). Uw werk was

duurzaam, u werkte er ettelijke jaren en u heeft er verschillende opleidingen genoten. Er is dus geen

enkele reden om aan te nemen dat FINCA u geen werkmogelijkheden in Kabul zou kunnen aanbieden.

Overigens bent u een hoogopgeleide man, dus in het geval dat u niet meer bij FINCA terecht zou

kunnen, zijn er voldoende mogelijkheden voor u in de stad Kabul. Ook komt u uit een relatief

welvarende familie met eigendommen in Khanabad, in Baghlan en in Kunduz stad zelve (CGVS p. 13).

Uw familie en uzelf hebben zich in het verleden vrij mobiel getoond dus jullie bezitten over

de capaciteiten en de middelen om zich te hervestiging in een andere stad, zelfs in een grootstad zoals

Kabul (CGVS p. 9-20). Tenslotte verklaarde u dat u nog nooit in Kabul was geweest (CGVS 2, p. 6) en

dat u daar niemand kende (CGVS 2, p. 7). Een vluchtig onderzoek van uw verschillende

facebookprofielen toont echter het tegendeel aan. Zo zijn er vijf facebookprofielen onder uw naam,

opgezet tussen 2011 tot 2017. Van die vijf is er één verwijderd sinds het eerste gehoor. Er is een profiel

(facebookprofiel 4, zie landeninformatie) waar onder woonplaats “Kabul” ingegeven is. Hiermee

geconfronteerd verklaarde u dat dit niet mogelijk is aangezien u dit profiel had opgezet toen u nog in

Zweden was (CGVS 2, p. 7). Deze verklaring is verre van afdoendea fortiori aangezien u onder dit

profiel met minstens tien mensen bevriend bent wiens woonplaats ook Kabul is. Zelfs in uw recentste

profiel (facebookprofiel 5, zie landeninformatie) heeft u twaalf vrienden die aangeven in Kabul te wonen.

Verder heeft u doorheen al uw facebookprofielen vrienden van over heel Afghanistan en een

aanzienlijke hoeveelheid vrienden die werkzaam zijn in het bankwezen.

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

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

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

voorzien.”

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij in casu de aanwezigheid van

vrienden in de stad Kabul, de financiële middelen van de verzoekende partij en haar familie, haar

werkervaring en het gegeven dat het hoofdkantoor van FINCA in Kabul gevestigd is, bepalend acht voor

een hervestiging in Kabul stad. In het verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij nooit in Kabul

gewoond heeft, er geen familie heeft en dat het hebben van vijf vrienden geen noemenswaardig netwerk

is. De Raad is echter van oordeel dat deze elementen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de

verwerende partij dat de verzoekende partij en haar familie over financiële middelen beschikt, dat zij

werkervaring heeft en het gegeven dat het hoofdkantoor van FINCA in Kabul gevestigd is. Deze
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vaststellingen vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent. Daarenboven blijkt dat FINCA

op 26 en 21 oktober vacatures op hun facebookpagina hebben geplaatst voor een job als audit officer

en admin manager. De verzoekende partij toont ook niet aan dat zij niet in aanmerking komt voor deze

functies binnen de organisatie. Daarenboven dient nog op de talenkennis van de verzoekende partij

gewezen te worden. Uit het gehoorverslag blijkt dat de verzoekende partij Dari, Engels en een beetje

Urdu spreekt. Ook heeft zij meerdere opleidingen gevolgd. Uit de webpagina’s van FINCA blijkt voorts

dat terugkeerders ook tot hun cliënten behoren. Gelet op het gegeven dat de verzoekende partij reeds

verscheidene jaren voor FINCA gewerkt heeft, dat zij er verschillende opleidingen gevolgd heeft, maakt

ze niet aannemelijk dat ze niet op hen beroep kan doen om zich in Kabul te hervestigen. Uit de

informatie die voorligt blijkt ook niet dat medewerkers van FINCA in Kabul een verhoogd risico op

willekeurig geweld lopen. Tot slot wijst de Raad erop dat de verzoekende partij een gezonde en

zelfredzame man is.

Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij, en die volgens de objectieve

landeninformatie bepalend zijn voor een hervestiging in de stad Kabul, maakt de verzoekende partij niet

aannemelijk dat zij in mensonwaardige omstandigheden zal terechtkomen. Er zijn geen concrete

aanwijzingen dat de verzoekende partij in de stad Kabul, gelet op haar financiële middelen, de

aanwezigheid van het hoofdkantoor van FINCA en haar werkervaring, zal worden geconfronteerd met

socio-economische moeilijkheden die een zodanig niveau van hardheid bereiken dat zij zouden oplopen

tot een mensonterende behandeling in de zin van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

Alles in acht genomen, besluit de Raad dat de verzoekende partij in de stad Kabul over een veilig en

redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet.

2.6. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient

te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de verwerende partij in deze is beperkt tot het onderzoek

naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Verder heeft de verzoekende partij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de

bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en haar middelen aan te voeren, zodat artikel 13 van

het EVRM werd gerespecteerd.

2.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gehoord. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij door de

verwerende partij werd gehoord. Tijdens de interviews kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven

uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die

het Dari machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de verwerende partij zich voor het nemen van de bestreden beslissing

heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over

verzoekers land van herkomst en op alle dienstige stukken. Dat de verwerende partij niet zorgvuldig is

te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het

redelijkheidsbeginsel of het proportionaliteitsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.8. Artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 luidde op het ogenblik dat de bestreden

beslissing genomen werd genomen als volgt:

“De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele, objectieve en onpartijdige wijze

en houdt rekening met de volgende elementen:

a) alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast;

b) de door de asielzoeker afgelegde verklaring en overgelegde documenten, samen met informatie over

de vraag of de asielzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen

worden;

c) de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, waartoe factoren behoren

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke
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omstandigheden van de asielzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen;

d) de vraag of de asielzoeker, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten

heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar

zijn land van herkomst zou terugkeren.”

Te dezen maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat haar verzoek om internationale bescherming

niet op een individuele, objectieve en onpartijdige wijze werd beoordeeld, rekening houdende met alle

elementen van de zaak, of dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig

relevant feit of gegeven dat de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen. Een

schending van artikel 27 van hoger aangehaald koninklijk besluit wordt dan ook niet aangetoond.

2.9. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij 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 redenen om de bestreden beslissing te vernietigen

en de zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

2.10. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 eenendertig juli tweeduizend negentien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


