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nr. 225 316 van 28 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2019 heeft

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

staatlozen van 21 december 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat O. TODTS loco advocaat

F. GELEYN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 18 juli 2018 België is binnengekomen, diende op 30 juli

2018 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 21 december 2018 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

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

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 30/07/2018

Overdracht CGVS: 06/09/2018
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Uw persoonlijke onderhouden vonden plaats op 11 oktober 2018 (van 9:05 tot 13:16) en op 13 november

2018 (van 14:00 tot 16:42). U werd hierbij telkens bijgestaan door een tolk die het Pashtu machtig is.

Tijdens het eerste onderhoud was uw advocaat, meester PEHARPRE, de volledige duur van het

onderhoud aanwezig. Tijdens het tweede onderhoud was uw advocaat, meester D'HAENENS, de

volledige duur van het onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger en een soennitische Pashtun. U woonde uw

volledige leven in wijk nummer negen in Kandahar stad. U behaalde een universitair diploma in de

Engelse literatuur aan de universiteit van Kandahar. Tijdens en na uw studies voerde u verschillende

functies uit bij de Afghaanse overheid. U ving uw loopbaan omstreeks 2007 aan als computeroperator bij

een centrum voor lerarenopleidingen. Dezelfde functie én de functie van administratief medewerker heeft

u vervolgens ook uitgevoerd voor de overheidsdienst die brandstof levert aan de andere

overheidsdiensten. U was bij deze dienst werkzaam tot aan uw vertrek. Wanneer uw baas omstreeks

augustus/september 2016 met pensioen ging nam u diens plaats in. U heeft tegelijkertijd nog als

diensthoofd voor het IT-departement gewerkt.

Uw vader, die als vrachtwagenchauffeur werkzaam was bij een privébedrijf, kwam eind 2013 of begin

2014 om het leven wanneer een konvooi waar hij deel van uitmaakte werd aangevallen door de taliban.

U verklaarde dat Generaal R., een politiehoofd uit Kandahar, in uw regio acties tegen de taliban op touw

zette. De taliban reageerde hierop door in de maand Hout van 1396 (ongeveer eind februari/begin maart

2018) vele brieven in de moskee achter te laten waarin stond dat wanneer Generaal R. zijn acties zou

verder zetten alle huizen van de ambtenaren in brand zouden worden gestoken en de ambtenaren zelf

zouden vermoord worden. Een week nadat deze brieven in de moskee werden achtergelaten werd u zelf

telefonisch gecontacteerd. De persoon die u opbelde vermeldde meteen uw gegevens: onder meer wie u

zelf was, wie uw vader was, waar uw huis was… U kreeg zelf geen mogelijkheden om vragen te stellen.

De contactpersoon gaf u de boodschap mee dat u uw job bij de overheid moest stop zetten en dat wanneer

u niet op deze eis zou ingaan u met de dood zou bestraft worden. U besprak het telefoongesprek met een

collega en met uw overste. Die laatste kon u er van overtuigen om toch uw werk verder te zetten door te

stellen dat het mogelijks een jaloerse vriend was die u angst wilde aanjagen.

Een week later, wanneer een delegatie van Kabul naar kandahar was gekomen en u had doorgewerkt tot

omstreeks middernacht, werd u bij het naar huis rijden gevolgd door een taxi. Wanneer u op een bepaald

moment afsloeg naar een aardeweg reed de taxi door en kon u zien dat een inzittende van de taxi aan

het bellen was. Bij het vervolgen van uw reisweg stond er plots een gewapende man een honderdtal meter

voor u. Deze persoon kwam in eerste instantie op u af, maar wanneer hij hoorde dat er een andere auto

in de buurt kwam liep hij naar een kompaan en vertrok het duo met een motorfiets. De andere auto bleek

een patrouillewagen van de politie te zijn. Ondanks dat u duidelijke instructies had gegeven over waar de

gewapende man en zijn kompaan naartoe reden ging de politie niet over tot actie. Na dit voorval keerde

u uiteindelijk terug naar huis.

De volgende dag werd u opnieuw opgebeld door de persoon die u eerder al had gecontacteerd. Hij

waarschuwde u dat u geluk heeft gehad, maar dat u niet altijd zou kunnen ontsnappen. U besloot opnieuw

naar uw overste te stappen en uw ontslag aan te bieden. Uw overste stond initieel weigerachtig tegenover

uw voorstel maar kon er zich uiteindelijk toch mee verzoenen. Omdat het een drukke periode op het werk

was werd afgesproken dat u nog tien dagen zou blijven werken, weliswaar met atypische werkuren, en

dat u daarna uw werkzaamheden definitief kon stopzetten.

Een drietal dagen later werd u opgebeld door een man die zich uitgaf voor Mullah S.M.A.. Hij verklaarde

dat hij de leider was van Qari Mohammad Mujahid en dat dit de persoon was die u eerder al twee keer

opbelde. Tijdens het gesprek werd u duidelijk gemaakt dat u in ruil voor uw medewerking met de taliban

uw werkzaamheden bij de overheid alsnog kon verder zetten. Mullah S.M.A. gaf te kennen dat hij van u

verlangde dat u enerzijds aan talibanleden eten en een opvangplaats zou verschaffen en dat u

anderzijds munitie en kogels zou bewaren. Mullah S.M.A. alludeerde verder op de dood van uw vader

en naar het feit dat geen vijf personen durfden deelnemen aan zijn begrafenis.

U kwam na het derde telefoongesprek tot de conclusie dat men u nooit met rust zou laten en dat u niet

langer in uw regio kon verblijven. In samenspraak met uw oom werd besloten dat u het land diende te

verlaten en werd de hulp van een smokkelaar ingeroepen.
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Omstreeks 3 Hamal 1397 (23 maart 2018) vatte u uw reisweg aan. Via Iran kwam u in Turkije terecht

alwaar u met een boot de oversteek naar Griekenland maakte. U reisde vervolgens via Macedonië, Servië,

Bosnië, Kroatië, Slovenië, Italië en Frankrijk. U kwam eind juli 2018 in België aan en op 30 juli 2018 werd

uw beschermingsverzoek geregistreerd bij de Belgische asielinstanties.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende documenten voor:

vier studentenkaarten (o), een schoolrapport (o), uw taskara en de vertaling ervan (o), een kopie van uw

paspoort, een werkbadge (o), foto’s van uzelf in een kantoor (k), een erkenningsbrief met betrekking tot

uw werk (o), een toewijzingsbrief inzake uw werk (o), een brief inzake uw werkzaamheden in Kabul (k),

attest van een workshop (o), certificaat met betrekking tot uw eerste functie (o), een opleidingscertificaat

met betrekking tot een cursus journalistiek (o), een certificaat van Universal Telecom Services (o), een

opleidingsdocument van de universiteit (o), twee puntenkaarten (o), een certificaat van een

hardloopwedstrijd (o), een ontslagbrief (o), een attest van de universiteit van Kandahar (o) en een

enveloppe (o).

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u de aan u persoonlijk gerichte bedreigingen en eisen vanwege

de taliban niet aannemelijk kon maken.

Zo kan worden gewezen op de opmerkelijke bocht die de taliban heeft gemaakt in uw relaas. Bij het eerste

contact werd u gewaarschuwd dat u uw job diende stop te zetten of dat u anders zou gedood worden

(CGVS 1 p. 25). Een week later werd u achtervolgd en kreeg u de daaropvolgende dag een telefoon met

de boodschap: “Gisterennacht heeft u geluk gehad en heeft u de situatie overleefd. Maar het zal niet elke

avond voor jou een feest zijn.” U gaf hierna aan uw voorzitter aan dat de taliban u wilde vermoorden

(CGVS 1 p. 25-26). Nog een week later blijkt plots dat u wel uw job kon verder zetten en dat de taliban in

hoofdzaak van u verwachtte dat u met hen zou meewerken. Sterker nog: u gaat er van uit dat het feit dat

u voor de overheid werkte net de reden was dat men u in dienst wou nemen omdat men

overheidsmedewerkers nooit zou verdenken van samenwerking met de taliban. De houding van de taliban

kan in die zin moeilijk logisch verklaard worden en het kan bovendien merkwaardig genoemd worden dat

de verantwoordelijke talibanleider, die u bij het derde telefoongesprek persoonlijk opbelde, lijkt te

insinueren dat hij niet op de hoogte was van de inhoud van de eerste bedreigingen aangezien hij u

vroeg wie u dan wel had gevraagd om te stoppen met uw job (CGVS 2 p. 5). Deze vaststellingen wijzen

op een weinig logisch of overtuigend verloop van de vervolgingsfeiten.

Dat de taliban specifiek overheidsmedewerkers in dienst wil nemen nadat ze enkele weken daarvoor

nog uitdrukkelijke doodsbedreigingen hebben geuit tegenover hen is op zich reeds merkwaardig. Indien

uw werkzaamheden voor de overheid daadwerkelijk als dekmantel zouden moeten gediend hebben is het

voorts uiterst bevreemdend dat ze u eerst uw werkzaamheden laten stoppen om vervolgens u opnieuw

te laten in dienst treden. Op die manier maakt u zichzelf immers onnodig verdacht bij de overheidsdienst

waar u werkzaam was. Dat de taliban uitgerekend bij u uitkwam mag trouwens in het bijzonder verbazen.

Uw jarenlange loopbaan bij verschillende overheidsdiensten wijst in de ogen van opstandelingen zonder

twijfel op loyauteit van uwentwege jegens de Afghaanse overheid. Bovendien kan in uw specifieke geval

nog worden opgemerkt dat de taliban verantwoordelijk is geweest voor de dood van uw vader. Uw

belagers waren hier kennelijk ook van op de hoogte daar ze meermaals verwezen naar de dood en

begrafenis van uw vader (CGVS 2 p.9). Het is weinig waarschijnlijk dat de taliban zou beslissen om zich

net aan u bloot te stellen en het risico zou nemen om hun netwerk en materiaal bij u onder te brengen, te

meer wanneer in rekening wordt gebracht dat u verklaarde dat de taliban sterk staat in uw regio en u

aangaf dat er in uw regio vele werklozen zijn die voor kleine bedragen kunnen misbruikt worden. Eenieder

is in staat om iemand onderdak te bieden of om (tijdelijk) munitie te bewaren.
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Redelijkerwijs kan dan ook verwacht worden dat de taliban, die volgens u machtig was in uw regio en voor

weinig geld veel gedaan kreeg, voor dergelijke taken op zoek zou gaan naar iemand uit hun gekende

netwerk waar ze wel vertrouwen in kunnen stellen.

Dat er aan uw vervolgingsfeiten geen geloof kan worden gehecht blijkt voorts uit incoherente verklaringen

die u heeft afgelegd in de loop van uw persoonlijke onderhouden bij het CGVS. Meer bepaald uw

verklaringen over wat u deed tussen de tweede en derde telefonische dreiging komen onderling niet

overeen. Uit de verklaringen die u in het kader van uw eerste persoonlijke onderhoud heeft afgelegd kan

worden afgeleid dat u na het bespreken van het tweede telefoongesprek met uw overste minstens drie

dagen niet naar uw werk ging. U verklaarde: “[…] Daarom heb ik mijn job opgezegd en ze hebben het

geaccepteerd. Ik was met mijn werk gestopt. Drie dagen ging ik niet meer naar werk. Dus drie dagen na

die stopzetting van mijn job werd ik opnieuw telefonisch bedreigd.” (CGVS 1 p. 26) Bovendien maakte u

er tijdens het eerste interview overigens nergens melding van dat uw baas aan uw ontslag de voorwaarde

had gekoppeld dat u eerst nog tien dagen moest gaan werken. Tijdens uw tweede onderhoud verklaarde

u vervolgens dat de derde telefonische bedreiging plaatsvond twee dagen nadat u het tweede

telefoongesprek heeft gehad met uw belagers (CGVS 2 p. 8). U gaf bovendien aan dat u tussen

het tweede en derde gesprek twee keer ging werken (CGVS 2 p. 17). Deze verklaring conflicteert met uw

eerdere verklaring waarin u stelde dat u drie dagen niet meer naar uw werk ging nadat u uw voorzitter

sprak over het tweede telefoongesprek. Dergelijke vaststellingen werken verder negatief in op uw

geloofwaardigheid daar uw volledige problematiek zich concentreert binnen een tijdsverloop van

hoogstens enkele weken en er logischerwijze kan worden verwacht dat de periode waarin u beslist uw

jarenlange carrière definitief stop te zetten en uw land van herkomst te verlaten in uw geheugen gegrift

staat.

Dat u na het tweede telefoongesprek besliste om nog te gaan werken is trouwens opmerkelijk. Op de

vraag wat u dacht dat er kon gebeuren door uw beslissing om te gaan werken stelde u: “Ja zeker

vermoorden. Ze gaan me geen andere kans geven. Maar die voorzitter heeft me onder druk gezet. Ik heb

gewoon paar uren gedaan.” (CGVS 2 p. 16) Indien u daadwerkelijk vreesde dat u zou gedood worden én

u reeds achtervolgd werd vanaf uw werk is het bevreemdend dat u niet meteen uw werk definitief heeft

verlaten en bent gaan onderduiken om zichzelf in veiligheid te brengen. U bleef daarentegen naar uw

werk terugkeren terwijl het net vanaf hier was dat u eerder achtervolgd werd door uw belagers waarvan u

dacht dat ze u wouden vermoorden. Dat u een dergelijk levensbedreigend risico zou nemen louter omdat

uw overste u onder druk zette om nog enkele dagen te werken is twijfelachtig. Wanneer u hiermee

geconfronteerd werd stelde u dat het na het derde telefoongesprek duidelijk was geworden dat men u niet

onmiddellijk zou doden. Deze uitleg verklaart evenwel nog steeds niet waarom u tussen de tweede en

derde dreigtelefoon wel nog het risico zou genomen hebben om naar uw werk te gaan terwijl u er toen

naar eigen zeggen van overtuigd was dat u het risico liep om vermoord te worden (CGVS 2 p. 16).

Dergelijke vaststellingen doen verder twijfels rijzen over de door u ingeroepen asielmotieven.

Indien u daadwerkelijk specifiek geviseerd werd door de taliban is het voorts opmerkelijk dat uw familie

geen problemen meer heeft gekend sinds uw vertrek, ofschoon zij nog steeds in dezelfde wijk woonachtig

zijn (CGVS 1 p. 10). U heeft er geen weet van dat familieleden van u ooit zouden benaderd zijn na uw

vertrek of dat ze over informatie zouden beschikken dat uw vervolgers op heden nog op zoek zouden zijn

naar u (CGVS 2 p. 6). Indien u daadwerkelijk en actueel een doelwit van de taliban zou zijn geweest kan

worden verwacht dat de taliban, waarvan uit uw verklaringen blijkt dat ze reeds bij het eerste

telefoongesprek over verregaande persoonlijke info over u beschikten, u mogelijks via uw familie onder

druk zouden proberen te zetten. Wanneer u geconfronteerd wordt met voorgaande stelde u: “Misschien

zijn ze wel langs geweest maar gezin wil daarover niet vertellen omdat ik alleen ben. […]” (CGVS p. 19)

Dat uw familie niets over de situatie in Afghanistan zou willen zeggen is weinig logisch aangezien u in

België bezig bent met een verzoek om internationale bescherming. U gaf aan: “Ja klopt maar papa en

mama zijn ongeschoold ze weten niet hoe belangrijk het hier is voor de procedure.” Deze uitleg kan

evenwel bezwaarlijk als toereikend worden beschouwd daar u als hoogopgeleide die hier reeds enige tijd

in België aanwezig bent ongetwijfeld in staat moet zijn om het belang van de procedure aan uw familie

duidelijk te maken. Dat uw familie u niets zou willen zeggen over de actuele situatie in uw land van

herkomst kan dan ook betwijfeld worden. Op basis van voorgaande maakt u dan ook niet aannemelijk dat

de taliban actueel naar u op zoek zou zijn in uw herkomstregio hetgeen verder in lijn ligt met de eerdere

argumenten die wijzen op een gebrekkige geloofwaardigheid inzake de aan u persoonlijk gerichte

bedreigingen.
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Gezien uw werkzaamheden ten dienste van de Afghaanse overheid sluit het CGVS niet uit dat u omwille

van uw persoonlijke omstandigheden een verhoogd risico op vervolging door opstandelingen loopt in

Kandahar. Evenzeer kan worden aangenomen dat er door de taliban in uw herkomstregio brieven in de

moskee werden achtergelaten waarin alle overheidsmedwerkers werden geviseerd. Echter betreft dit een

algemene bedreiging waarin alle ambtenaren werden geviseerd als reactie op de operaties die onder

leiding van een lokale medewerker van de veiligheidsdiensten, met name generaal R., tegen de taliban

werd ondernomen. Meer bepaald werd geëist dat hij de acties tegen de taliban zou stopzetten of men zou

alle ambtenaren vermoorden en hun huizen in brand steken. De bedreiging had dan ook een zeer

algemeen en lokaal karakter.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u werkzaam was voor een overheidsdienst die brandstof leverde

aan andere overheidsdiensten. Dergelijke dienst is weinig controversieel en kan bezwaarlijk aanschouwd

worden als een instantie die gelieerd is met een voortrekkersrol in de strijd tegen opstandelingen, zoals

dit het geval is bij het Ministerie van Defensie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel u tijdens

uw laatste periode in Afghanistan de rol van diensthoofd had overgenomen van uw gepensioneerde baas,

kan uw functie die zich vooral op IT en administratie toespitste, niet aanschouwd worden als een hoge of

controversiële positie binnen de Afghaanse overheid (CGVS 1, p.12). Verder blijkt ook nergens uit uw

verklaringen dat u (in het kader van uw beroep) daden zou hebben gesteld tegen opstandelingen. Er zijn

voorts geen indicatoren dat u, mogelijks omwille van uw functie, een prominente positie innam binnen uw

omgeving en maatschappij waardoor u in het vizier zou kunnen gekomen zijn van opstandelingen noch

maakt u aannemelijk dat u in het verleden persoonlijk door de taliban werd bedreigd. Uit het easo-rapport

‘Individuals targeted by armed actors in the conflict’ van december 2017 blijkt voorts dat de kans eerder

klein is dat de taliban de middelen investeert om lage profielen in grote steden, buiten de herkomstregio,

op te sporen. Een bron maakt gewag van een lijst van enkele tientallen tot honderd personen. Verder blijkt

uit de easo-rapporten ‘Individuals targeted by armed actors in the conflict’ van december 2017 en

‘Guidance note and common analysis’ van juni 2018 dat niet elke overheidsmedewerker in dezelfde mate

geviseerd wordt hetgeen dan ook in de lijn ligt dat de taliban bepaalde prioriteiten stelt.

Op basis van voorgaande en rekening houdend met uw persoonlijk risicoprofiel stelt het CGVS vast dat

in uw geval dient te worden onderzocht of er een reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat u verklaarde dat uw vader als vrachtwagenchauffeur

werkzaam was bij een privébedrijf en dat hij eind 2013 of begin 2014 om het leven kwam wanneer een

konvooi waar hij deel van uitmaakte werd aangevallen door de taliban. Dienaangaande moet worden

vastgesteld dat uw vader geen persoonlijke bedreigingen ontving en dat uw verklaringen er op wijzen dat

hij niet specifiek geviseerd werd maar eerder het slachtoffer werd van een algemene aanval op een

volledig konvooi. Ook na de dood van uw vader kenden u of uw gezinsleden geen persoonlijke problemen

omwille van de activiteiten die uw vader zou hebben uitgevoerd (CGVS 1 p. 8). Rekening houdend met

voorgaande vaststellingen kan het gegeven dat uw vader om het leven kwam bij een aanval op een

konvooi actueel in uw hoofde niet leiden tot een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade. Terzijde kan aan het voorgaande nog worden toegevoegd dat u geen enkel begin van

bewijs voorlegde met betrekking tot het beroep dat uw vader zou hebben uitgeoefend of inzake zijn

overlijden en de oorzaak hiervan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig
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geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

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

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

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

intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

zich in de stad 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.

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

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

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

prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA)
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en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad

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

van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale organisaties, diplomatieke compounds,

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

situatie in de meeste andere Afghaanse districten en provincies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stad Kabul te verlaten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mensenrechtenactivisten geviseerd.

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.

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

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

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

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

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

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

Gezien u de aan u persoonlijke gerichte bedreigingen en eisen van de taliban niet aannemelijk kunt

maken, het zeer algemene en lokale karakter van de bedreiging tegen ambtenaren in Kandahar naar

aanleiding van een militaire operatie tegen de taliban, de weinig controversiële noch zichtbare functie die

u binnen de lokale overheid van Kandahar deed en de informatie dat het weinig waarschijnlijk is dat de

taliban de middelen zou vrijmaken om eerder lage profielen in andere grootsteden van Afghanistan op te

sporen en te vervolgen, zijn er dan ook geen indicaties dat u bij een terugkeer naar een andere regio in

Afghanistan in het bijzonder zou geviseerd worden omwille van het beroep dat u in het verleden heeft

uitgeoefend of daar een verhoogd risico op vervolging zou lopen omwille van de algemene bedreiging in

Kandahar – een situatie die niet te vergelijken valt met de situatie in Kabul.

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

stad Kabul.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 30 augustus 2018 blijkt

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

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

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

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

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

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

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

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

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

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

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

verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in de de stad Kabul vestigt hetgeen voor u een veilig (zoals in bovenstaande werd gemotiveerd) en

redelijk alternatief is. Zo blijkt uit uw administratief dossier dat u een universitair diploma in de Engelse

literatuur behaalde. Verder blijkt dat u sinds 2007 verschillende professionele activiteiten heeft uitgevoerd

(u was onder meer werkzaam als computeroperator en administratief medewerker en leidinggevende) en

aldus beschikt over werkervaring die u kunnen sterken in de verdere uitbouw van uw loopbaan in de

hoofdstad waar ook een diensteneconomie aanwezig is. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u reeds

veelvuldig de stad heeft bezocht. U gaf aan dat u dat u reeds vijftien tot twintig keer naar Kabul bent

geweest voor professionele doeleinden en dat u daar op verschillende plaatsen heeft verbleven(CGVS 2

p. 12). Uit uw verklaringen kan voorts worden afgeleid dat u minstens twee personen kent in Kabul. Het

gaat om twee personen waar u zelf mee heeft samengewerkt en waarvan u de ene ook een goede vriend

noemt waar u ook bij heeft verbleven in Kabul (CGVS 1 p. 25 en CGVS 2 p. 13). U gaf aan dat die laatste

zelf ook enkele telefonische bedreigingen heeft ontvangen en hierdoor zijn kinderen twee maanden niet

naar school stuurde en een bewaker in dienst nam. Voor zover hier geloof aan kan worden gehecht, u

haalde dit element immers naar boven in het kader van uw persoonlijke vervolgingsfeiten die niet worden

aangenomen, haalde u geen andere concrete problemen aan die uw vriend en collega zou gekend

hebben. In die zin kan worden verwacht dat u mensen kent die u minstens kunnen bijstaan en wegwijs

helpen bij uw vestiging in de Afghaanse hoofdstad. Rekening houdend met de cumul van voorgaande

vaststellingen kan redelijkerwijs worden verwacht dat u in de mogelijkheid bent om zich met uw gezin in

de hoofdstad van uw land van herkomst te vestigen en dat u over de vaardigheden beschikt om er werk

te vinden en een leven uit te bouwen.

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

de algemene situatie in Kabul alsook uw persoonlijk profiel van overheidsmedewerker probleemfactoren

zouden zijn (CGVS 2 p. 18). Beide elementen werden evenwel reeds eerder in deze beslissing besproken

en waren niet van die aard dat ze een hervestiging onredelijk zouden maken in uw hoofde. Anderzijds

verwees u naar uw persoonlijke problemen en stelde u dat uw vervolgers, de taliban, overal mannen heeft

(CGVS 2 p. 19). Er dient evenwel te worden gesteld dat het CGVS niet aanneemt dat u op heden

persoonlijk gezocht wordt door de taliban, laat staan dat de taliban de inspanning zou leveren om u op te

zoeken in Kabul. Zodoende kan ook dit element niet als een ernstige belemmering voor hervestiging

binnen uw land van herkomst worden beschouwd.

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

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

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet en u hierbij het tegendeel niet aantoont.

De documenten die u in het kader van uw verzoek heeft ingediend vermogen niet bovenstaande

vaststellingen te wijzigen. In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legde u de

volgende stukken voor: vier studentenkaarten (o), een schoolrapport (o), uw taskara en de vertaling ervan

(o), een kopie van uw paspoort, een werkbadge (o), foto’s van uzelf in een kantoor (k), een erkenningsbrief

met betrekking tot uw werk (o), een toewijzingsbrief inzake uw werk (o), een brief inzake uw
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werkzaamheden in Kabul (k), attest van een workshop (o), certificaat met betrekking tot uw eerste functie

(o), een opleidingscertificaat met betrekking tot een cursus journalistiek (o), een certificaat van Universal

Telecom Services (o), een opleidingsdocument van de universiteit (o), twee puntenkaarten (o), een

certificaat van een hardloopwedstrijd (o), een ontslagbrief (o), een attest van de universiteit van Kandahar

(o) en een enveloppe (o). Alle documenten die u heeft voorgelegd hebben steevast betrekking op uw

persoonsgegevens, opleidingen die u heeft gevolgd en werkzaamheden die u heeft uitgevoerd. Het CGVS

betwist uw opleiding en werkactiviteiten niet. Deze documenten ter staving hiervan vermogen dan ook niet

om het resultaat van onderhavige beslissing te wijzigen.

Tijdens het persoonlijk onderhoud liet u nog een video zien waaruit moet blijken dat er vier jaar geleden

in de omgeving tussen het gouverneurshuis en uw werkplaats gevechten hebben plaatsgevonden.

Opstandelingen wilden via het gebouw waar u werkzaam was het gouverneurshuis aanvallen. Dat er in

uw regio van herkomst prevalentie van geweld is wordt door het CGVS niet in twijfel getrokken. Dat het

incident waar u melding van maakt zich daadwerkelijk heeft voorgedaan wordt op heden evenmin in twijfel

getrokken door het CGVS. Evenwel kan noch op basis van het beeldmateriaal noch op basis van uw

verklaringen worden gesteld dat u persoonlijk geviseerd werd. U bleef na het incident ook verder werken

bij de overheidsdienst waar u werkzaam was. Verder kan op basis van dit incident, en het gegeven dat u

niet persoonlijk werd geviseerd, evenmin worden gesteld dat u in de hoofdstad van uw land van herkomst

geen veilig onderkomen zou kunnen vinden.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat u op 5 december 2018 bij monde van uw advocaat opmerkingen

heeft gegeven bij de notities van het persoonlijk onderhoud. Wat deze opmerkingen betreft kan het

volgende worden opgemerkt.

Dat u middels uw advocaat wenst te benadrukken dat uw vader overleden is neemt niet weg dat u hem

vernoemde wanneer u refereerde naar het gegeven dat uw vader en moeder ongeschoold zijn en niet

beseffen wat het belang is van de procedure waar u momenteel inzit (CGVS p. 20). Dat u uw vader op dit

punt vermeldde is merkwaardig. In die zin kan nogmaals worden opgemerkt dat u geen enkel begin van

bewijs voorlegde met betrekking tot het beroep dat uw vader zou hebben uitgeoefend of inzake zijn

overlijden en de oorzaak hiervan. Dit gezegd zijnde heeft deze opmerking geen invloed op de beslissing

die werd genomen door het CGVS.

Het gegeven dat een naam verkeerd zou zijn genoteerd heeft, tenslotte, geen impact op de uitkomst

van onderhavige beslissing.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“- art. 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 ;

- art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) ;

- art. 48 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 48/2 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 48/3 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 48/5 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 48/6 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 48/7 van de wet van 15 december 1980 ;

- art. 62 van de wet van 15 december 1980 ;

- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering) ;

- artikel 26 van het Koninklijk Besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ;

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid ;
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- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen) ;”.

Verzoeker betwist de beoordeling van de commissaris-generaal en gaat in op de verschillende motieven

van de bestreden beslissing:

(1) Verzoeker licht toe dat hij tijdens zijn persoonlijke onderhouden verklaarde dat de taliban hem vroegen

om samen te werken ter vervanging van een zekere S.M., die werkzaam was voor de taliban in de wijk

van verzoeker maar gearresteerd werd voor de veiligheidsdiensten. De taliban viseerden verzoeker om

S.M. te vervangen omdat zij iemand nodig hadden die voor hen wilde werken in de wijk van verzoeker.

Verzoeker benadrukt verder dat de taliban “waarschijnlijk” van mening waren dat verzoeker een veilige

keuze was omdat hij voor de overheid werkte en dus minder gemakkelijk geviseerd zou worden door de

nationale veiligheidsdiensten, zoals blijkt uit zijn verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud.

Verzoeker benadrukt verder dat S.M. nog niet gearresteerd was door de veiligheidsdiensten ten tijde van

het tweede telefoongesprek met de taliban. Hij meent dan ook dat “[a]l deze zaken in hun totaliteit kunnen

de opmerkelijke bocht van de taliban, alsook de reden waarom verzoeker persoonlijk door de taliban werd

uitgekozen, verklaren. In ieder geval dient men aan verzoeker het voordeel van de twijfel te gunnen (zie

infra).”

(2) Ter verklaring van de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid in zijn verklaringen of

hij al dan niet ging werken na het tweede telefoongesprek met de taliban, benadrukt verzoeker dat er

slechts twee à drie dagen tussen het tweede en het derde telefoongesprek zaten. In deze dagen ging

verzoeker slechts twee keer kort naar het werk ging om enkele zaken te regelen. Verzoeker verduidelijkt

aldus dat hij zichzelf niet tegensprak toen hij zei dat hij die dagen niet ging werken, want “[d]e 2 keer dat

hij langs het werk passeerde in die dagen kan men bezwaarlijk als gewerkte dagen beschouwen.”

Verzoeker verduidelijkt verder dat hij na het derde telefoongesprek met de taliban erachter kwam dat de

taliban hem nodig hadden en zich dus bijgevolg veiliger voelde om zich naar het werk te begeven.

(3) Verzoeker benadrukt verder dat hij tijdens de persoonlijke onderhouden heeft verklaard dat zijn

moeder, echtgenote en kinderen niet meer op hetzelfde adres verblijven, maar verhuisd zijn naar een

oom langs moederszijde. Dit bemoeilijkt de pogingen van de taliban om hen op te sporen. Hij herhaalt

verder dat zijn familie hem niet wou verontrusten en tijdens de korte momenten van contact het niet over

verzoekers problemen wou hebben. Nadat verzoeker geconfronteerd was met de weigeringsbeslissing

van de commissaris-generaal, werd het belang van dergelijke informatie voor verzoekers procedure tot

het bekomen van internationale bescherming in België duidelijk voor zijn familie. Zijn familie informeerde

hem dan ook dat er weldegelijk mensen naar het huis van zijn oom komen om te informeren naar

verzoekers huidige verblijfplaats.

Verzoeker geeft verder een theoretische uiteenzetting omtrent het principe van “het voordeel van de

twijfel”.

Verzoeker vraagt in hoofdorde dan ook de erkenning van de vluchtelingenstatus op grond van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet en artikel 1, (A) van het Vluchtelingenverdrag. Hij heeft immers zijn vrees voor

vervolging door de taliban omwille van zijn werkzaamheden voor de overheid tijdens de persoonlijke

onderhouden “geïdentificeerd”. Verzoeker geeft verder een theoretische uiteenzetting omtrent het voordeel

van de twijfel. Verzoeker citeert verder uit rechtspraak van de Raad (RvV 29 juni 2016, nr. 170 819) en

wijst erop dat de commissaris-generaal zich bij diens beoordeling dat “enerzijds verzoeker mogelijks een

verhoogd risico loopt op vervolging door opstandelingen in Kandahar omwille van zijn profiel als persoon

die werkzaam was bij de Afghaanse overheid, maar anderzijds stelt dat de functies die verzoeker

uitoefende niet van die aard zijn om te kunnen besluiten tot dergelijk verhoogd risicio” baseert op het EASO-

rapport “Afghanistan. Individuals targeted by armed actors in the conflict” van december 2017. Hij citeert

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

from Afghanistan” van 30 augustus 2018 en leidt uit deze informatie af dat “[e]r wordt hier met andere

woorden niet gerept over eventuele prioriteiten die door de Taliban zouden gesteld worden, noch laat men

het vermoeden uitschijnen dat sommige overheidsmedewerkers meer geviseerd zouden worden dan

anderen.” Hij acht het dan ook duidelijk dat hij, als persoon werkzaam voor de Afghaanse overheid die

meermaals bedreigd werd door de taliban, internationale bescherming behoeft.

Met betrekking tot de moord op zijn vader, meent verzoeker dat de commissaris-generaal voorbijgaat aan

het feit dat verzoekers vader op onrechtstreekse wijze werd vermoord vanwege zijn werkzaamheden voor
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een zakenman die contacten had met Amerikanen. Het konvooi waartoe zijn vader behoorde werd

aangevallen door de taliban omdat het olie vervoerde dat bestemd was voor de buitenlandse troepen.

Verzoeker meent dan ook dat zijn vader, net als hijzelf, een verhoogd risico liep op vervolging door de

taliban en het slachtoffer werd van deze groepering, ondanks dat hij geen persoonlijke bedreigingen

ontving. Hij citeert hierbij uit zijn verklaringen tijdens het eerste persoonlijk onderhoud.

Verzoeker meent dan ook, in licht van het bovenstaande, dat hij een verhoogd risico loopt, hetgeen niet

voldoende werd onderzocht door de commissaris-generaal.

In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Na een

korte theoretische toelichting gaat hij in op de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, Kandahar. Hij

voert aan dat internationale bronnen aantonen dat er sprake is van een hoge graad van willekeurig geweld

in Kandahar en citeert hierbij uit een rapport van EASO en persartikels van Radio Free Europe/Radio

Liberty over veiligheidsincidenten in Kandahar. Hij besluit hieruit dat hij “bij een eventuele terugkeer naar

Kandahar [zou] worden blootgesteld aan willekeurig geweld waardoor zijn loutere aanwezigheid op het

grondgebied een reëel gevaar vormt voor zijn leven of fysieke integriteit.”

Vervolgens gaat verzoeker in op de mogelijkheid van een intern vestigingsalternatief in Kabul. Hij citeert

hierbij uit de UNHCR “Eligibility Guidelines” van 30 augustus 2018 en licht hierbij toe dat “De tegenpartij

toont op geen enkele wijze aan dat zij bij de beoordeling van een intern vestigingsalternatief naar Kabul

rekening heeft gehouden met de hierboven aangehaalde elementen, met name het verhoogd risico voor

burgers die economisch actief zijn om slachtoffer te worden van willekeurig geweld en de toenemende druk

op de reeds overbelaste diensten. Noch heeft zij op afdoende wijze de persoonlijke omstandigheden van

verzoeker en de redelijkheid van een dergelijk intern vestigingsalternatief in overweging genomen.” En “De

tegenpartij toont op geen enkele wijze aan dat zij rekening heeft gehouden met bovenstaande elementen

die een beduidend ander beeld schetsten wat betreft de veiligheid in Kabul en de relevantie van Kabul als

een intern vestigingsalternatief dan wat de tegenpartij doet uitschijnen”. Hij meent dan ook dat hij zich niet

veilig kan vestigen in Kabul en wijst verder op de conclusie van UNHCR inzake de mogelijkheid tot een

intern vestigingsalternatief in Kabul. Hij meent dan ook dat het besluit van de commissaris-generaal dat hij

over een intern vestigingsalternatief beschikt in Kabul “lijnrecht tegen de mening van UNHCR” ingaat.

Verzoeker benadrukt bovendien dat de commissaris-generaal “slechts gewag maakt van twee terloops

vermelde kennissen of vrienden van verzoeker die verzoeker zouden kunnen helpen bij zijn vestiging in de

Afghaanse hoofdstad. Zonder evenwel na te gaan of die personen à propos nog woonachtig zijn in Kabul

en of zij überhaupt wel in de mogelijkheid zouden verkeren om verzoeker bij te staan.” Hij meent dan ook

dat hij niet over een sociaal netwerk beschikt in Kabul, noch heeft hij er een familiaal netwerk waar hij op

kan rekenen. Verzoeker benadrukt verder dat hij een aantal keer naar Kabul ging voor het werk, maar er

steeds slechts één dag verblijf en enkel sporadisch overnachtte in een hotel. Verzoeker beschikt aldus niet

over een intern vestigingsalternatief.

In “uiterst ondergeschikte orde” voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal zijn relaas duidelijk

onvoldoende geanalyseerd heeft en geen rekening heeft gehouden met zijn algemene en persoonlijke

situatie, noch met de voorgelegde documenten en verklaringen.

2.1.2. In een aanvullende nota van 18 juni 2019 brengt de commissaris-generaal volgende documenten ter

kennis:

- de COI Focus “Afghanistan. Security situation in Kabul city” van Cedoca van 15 mei 2019;

- het EASO-rapport “Afghanistan Security situation” van juni 2019.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

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

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

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

gesteund.
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Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, laat niet toe om vast te stellen dat

verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn relaas aannemelijk te maken. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in

wezen beperkt tot het herhalen van zijn verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging en het

minimaliseren en in twijfel trekken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee hij de

pertinente en correcte motivering van de bestreden beslissing echter niet in een ander daglicht stelt.

De bestreden beslissing oordeelde vooreerst op pertinente en correcte wijze als volgt:

“Zo kan worden gewezen op de opmerkelijke bocht die de taliban heeft gemaakt in uw relaas. Bij het eerste

contact werd u gewaarschuwd dat u uw job diende stop te zetten of dat u anders zou gedood worden

(CGVS 1 p. 25). Een week later werd u achtervolgd en kreeg u de daaropvolgende dag een telefoon met

de boodschap: “Gisterennacht heeft u geluk gehad en heeft u de situatie overleefd. Maar het zal niet elke

avond voor jou een feest zijn.” U gaf hierna aan uw voorzitter aan dat de taliban u wilde vermoorden (CGVS

1 p. 25-26). Nog een week later blijkt plots dat u wel uw job kon verder zetten en dat de taliban in hoofdzaak

van u verwachtte dat u met hen zou meewerken. Sterker nog: u gaat er van uit dat het feit dat u voor de

overheid werkte net de reden was dat men u in dienst wou nemen omdat men overheidsmedewerkers nooit

zou verdenken van samenwerking met de taliban. De houding van de taliban kan in die zin moeilijk logisch

verklaard worden en het kan bovendien merkwaardig genoemd worden dat de verantwoordelijke

talibanleider, die u bij het derde telefoongesprek persoonlijk opbelde, lijkt te insinueren dat hij niet op de

hoogte was van de inhoud van de eerste bedreigingen aangezien hij u vroeg wie u dan wel had gevraagd

om te stoppen met uw job (CGVS 2 p. 5). Deze vaststellingen wijzen op een weinig logisch of overtuigend

verloop van de vervolgingsfeiten.

Dat de taliban specifiek overheidsmedewerkers in dienst wil nemen nadat ze enkele weken daarvoor nog

uitdrukkelijke doodsbedreigingen hebben geuit tegenover hen is op zich reeds merkwaardig. Indien uw

werkzaamheden voor de overheid daadwerkelijk als dekmantel zouden moeten gediend hebben is het

voorts uiterst bevreemdend dat ze u eerst uw werkzaamheden laten stoppen om vervolgens u opnieuw te

laten in dienst treden. Op die manier maakt u zichzelf immers onnodig verdacht bij de overheidsdienst waar

u werkzaam was. Dat de taliban uitgerekend bij u uitkwam mag trouwens in het bijzonder verbazen. Uw

jarenlange loopbaan bij verschillende overheidsdiensten wijst in de ogen van opstandelingen zonder twijfel

op loyauteit van uwentwege jegens de Afghaanse overheid. Bovendien kan in uw specifieke geval nog

worden opgemerkt dat de taliban verantwoordelijk is geweest voor de dood van uw vader. Uw belagers

waren hier kennelijk ook van op de hoogte daar ze meermaals verwezen naar de dood en begrafenis van

uw vader (CGVS 2 p.9). Het is weinig waarschijnlijk dat de taliban zou beslissen om zich net aan u bloot

te stellen en het risico zou nemen om hun netwerk en materiaal bij u onder te brengen, te meer wanneer

in rekening wordt gebracht dat u verklaarde dat de taliban sterk staat in uw regio en u aangaf dat er in uw

regio vele werklozen zijn die voor kleine bedragen kunnen misbruikt worden. Eenieder is in staat om iemand

onderdak te bieden of om (tijdelijk) munitie te bewaren. Redelijkerwijs kan dan ook verwacht worden dat

de taliban, die volgens u machtig was in uw regio en voor weinig geld veel gedaan kreeg, voor dergelijke

taken op zoek zou gaan naar iemand uit hun gekende netwerk waar ze wel vertrouwen in kunnen stellen.”

Het verweer in het verzoekschrift hieromtrent blijft in wezen beperkt tot het louter hernemen van zijn

verklaringen hierover, doch met dit verweer weerlegt verzoeker geenszins de pertinente en terechte

motivering in de bestreden beslissing. Hierin werd immers terecht geoordeeld dat het niet aannemelijk is

dat de taliban verzoeker eerst zouden pogen te vermoorden omwille van zijn werkzaamheden bij de

overheid om hem vervolgens in het derde telefoongesprek te vragen om samen te werken met hen. Het

loutere feit dat hun eerdere medewerker in verzoekers wijk, S.M., pas na het tweede telefoongesprek

gestorven is, doet hieraan geen afbreuk gelet op de vaststelling in de bestreden beslissing dat het niet

aannemelijk is dat de taliban verzoeker als loyale werknemer bij de overheid zouden uitkiezen om voor hen

munitie op te slaan en niet zouden kiezen voor iemand uit hun netwerk. Het loutere feit dat verzoeker

omwille van zijn werk voor de overheid minder snel in het vizier zou komen van de veiligheidsdiensten

betreft een loutere bewering die niet overeenstemt met de pertinente en correcte vaststelling in de

bestreden beslissing dat het niet aannemelijk is dat de taliban verzoeker in dergelijk geval eerst zouden

dwingen om te stoppen met zijn werkzaamheden. Gelet op het geheel van de vaststellingen in de bestreden

beslissing is de Raad dan ook van oordeel dat verzoeker niet kan worden gevolgd dat hem “het voordeel

van de twijfel” moet worden toegekend op dit punt.

De bestreden beslissing motiveerde bovendien terecht dat:
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“Dat er aan uw vervolgingsfeiten geen geloof kan worden gehecht blijkt voorts uit incoherente verklaringen

die u heeft afgelegd in de loop van uw persoonlijke onderhouden bij het CGVS. Meer bepaald uw

verklaringen over wat u deed tussen de tweede en derde telefonische dreiging komen onderling niet

overeen. Uit de verklaringen die u in het kader van uw eerste persoonlijke onderhoud heeft afgelegd kan

worden afgeleid dat u na het bespreken van het tweede telefoongesprek met uw overste minstens drie

dagen niet naar uw werk ging. U verklaarde: “[…] Daarom heb ik mijn job opgezegd en ze hebben het

geaccepteerd. Ik was met mijn werk gestopt. Drie dagen ging ik niet meer naar werk. Dus drie dagen na

die stopzetting van mijn job werd ik opnieuw telefonisch bedreigd.” (CGVS 1 p. 26) Bovendien maakte u er

tijdens het eerste interview overigens nergens melding van dat uw baas aan uw ontslag de voorwaarde

had gekoppeld dat u eerst nog tien dagen moest gaan werken. Tijdens uw tweede onderhoud verklaarde

u vervolgens dat de derde telefonische bedreiging plaatsvond twee dagen nadat u het tweede

telefoongesprek heeft gehad met uw belagers (CGVS 2 p. 8). U gaf bovendien aan dat u tussen het tweede

en derde gesprek twee keer ging werken (CGVS 2 p. 17). Deze verklaring conflicteert met uw eerdere

verklaring waarin u stelde dat u drie dagen niet meer naar uw werk ging nadat u uw voorzitter sprak over

het tweede telefoongesprek. Dergelijke vaststellingen werken verder negatief in op uw geloofwaardigheid

daar uw volledige problematiek zich concentreert binnen een tijdsverloop van hoogstens enkele weken en

er logischerwijze kan worden verwacht dat de periode waarin u beslist uw jarenlange carrière definitief stop

te zetten en uw land van herkomst te verlaten in uw geheugen gegrift staat.

Dat u na het tweede telefoongesprek besliste om nog te gaan werken is trouwens opmerkelijk. Op de vraag

wat u dacht dat er kon gebeuren door uw beslissing om te gaan werken stelde u: “Ja zeker vermoorden.

Ze gaan me geen andere kans geven. Maar die voorzitter heeft me onder druk gezet. Ik heb gewoon paar

uren gedaan.” (CGVS 2 p. 16) Indien u daadwerkelijk vreesde dat u zou gedood worden én u reeds

achtervolgd werd vanaf uw werk is het bevreemdend dat u niet meteen uw werk definitief heeft verlaten en

bent gaan onderduiken om zichzelf in veiligheid te brengen. U bleef daarentegen naar uw werk terugkeren

terwijl het net vanaf hier was dat u eerder achtervolgd werd door uw belagers waarvan u dacht dat ze u

wouden vermoorden. Dat u een dergelijk levensbedreigend risico zou nemen louter omdat uw overste u

onder druk zette om nog enkele dagen te werken is twijfelachtig. Wanneer u hiermee geconfronteerd werd

stelde u dat het na het derde telefoongesprek duidelijk was geworden dat men u niet onmiddellijk zou

doden. Deze uitleg verklaart evenwel nog steeds niet waarom u tussen de tweede en derde dreigtelefoon

wel nog het risico zou genomen hebben om naar uw werk te gaan terwijl u er toen naar eigen zeggen van

overtuigd was dat u het risico liep om vermoord te worden (CGVS 2 p. 16). Dergelijke vaststellingen doen

verder twijfels rijzen over de door u ingeroepen asielmotieven.”

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij na het tweede dreigtelefoontje tweemaal kort naar

het werk ging om enkele zaken te regelen en dat dit dus niet echt als een werkdag kan worden beschouwd,

merkt de Raad op dat dit verweer klemt met zijn verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud

waar hij stelde dat hij onder druk van zijn voorzitter nog tien dagen bleef doorwerken, waarbij hij twee uur

per dag ging werken en daarbij data heeft ingegeven voor bestellingen van brandstof (Notities van het

persoonlijk onderhoud 2, stuk 7, p. 16). Bovendien stemmen noch verzoekers verklaringen tijdens het

tweede persoonlijk onderhoud, noch die in zijn verzoekschrift overeen met zijn verklaringen tijdens het

eerste persoonlijk onderhoud, waar hij nadrukkelijk verklaarde “Daarom heb ik mijn job opgezegd en ze

hebben het geaccepteerd. Ik was met mijn werk gestopt. Drie dagen ging ik niet naar mijn werk. Dus drie

dagen dat na die stopzetting van mijn job werd ik opnieuw telefonisch bedreigd” (Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 10, p. 26). Verzoeker kan dan ook geenszins gevolgd worden dat hij geen tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd over zijn werkzaamheden na de tweede dreigtelefoon van de taliban, hetgeen

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift bovendien zijn verklaringen dat hij zich na het derde

telefoongesprek met de taliban veiliger voelde om te gaan werken, doch in de bestreden beslissing werd

terecht geoordeeld dat dit niet verklaart waarom verzoeker na het tweede dreigtelefoontje evenzeer het

risico nam om te gaan werken hoewel hij dacht dat hij vermoord ging worden, zoals blijkt uit zijn

verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud (Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 7, p.

16). Hoe dan ook merkt de Raad op dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zijn

werkzaamheden bij de overheid zou stopzetten indien hij omwille van deze werkzaamheden zou geviseerd

worden door de taliban. Dit geldt temeer daar uit verzoekers verklaringen tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud blijkt dat verzoeker niet ging ingaan op de eisen van de taliban tot samenwerking, gelet op zijn

verklaringen dat “die mensen helpen dat ging ik nooit doen want dan ging ik medemoordenaar worden”

(Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 7, p. 6), zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat

verzoeker zo snel mogelijk maatregelen zou nemen om de taliban te ontvluchten. Dergelijke vaststellingen

relativeren dan ook de ernst van verzoekers vrees voor vervolging door de taliban.

In de bestreden beslissing werd bovendien nog terecht opgemerkt dat:
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“Indien u daadwerkelijk specifiek geviseerd werd door de taliban is het voorts opmerkelijk dat uw familie

geen problemen meer heeft gekend sinds uw vertrek, ofschoon zij nog steeds in dezelfde wijk woonachtig

zijn (CGVS 1 p. 10). U heeft er geen weet van dat familieleden van u ooit zouden benaderd zijn na uw

vertrek of dat ze over informatie zouden beschikken dat uw vervolgers op heden nog op zoek zouden zijn

naar u (CGVS 2 p. 6). Indien u daadwerkelijk en actueel een doelwit van de taliban zou zijn geweest kan

worden verwacht dat de taliban, waarvan uit uw verklaringen blijkt dat ze reeds bij het eerste

telefoongesprek over verregaande persoonlijke info over u beschikten, u mogelijks via uw familie onder

druk zouden proberen te zetten. Wanneer u geconfronteerd wordt met voorgaande stelde u: “Misschien

zijn ze wel langs geweest maar gezin wil daarover niet vertellen omdat ik alleen ben. […]” (CGVS p. 19)

Dat uw familie niets over de situatie in Afghanistan zou willen zeggen is weinig logisch aangezien u in

België bezig bent met een verzoek om internationale bescherming. U gaf aan: “Ja klopt maar papa en

mama zijn ongeschoold ze weten niet hoe belangrijk het hier is voor de procedure.” Deze uitleg kan

evenwel bezwaarlijk als toereikend worden beschouwd daar u als hoogopgeleide die hier reeds enige tijd

in België aanwezig bent ongetwijfeld in staat moet zijn om het belang van de procedure aan uw familie

duidelijk te maken. Dat uw familie u niets zou willen zeggen over de actuele situatie in uw land van herkomst

kan dan ook betwijfeld worden. Op basis van voorgaande maakt u dan ook niet aannemelijk dat de taliban

actueel naar u op zoek zou zijn in uw herkomstregio hetgeen verder in lijn ligt met de eerdere argumenten

die wijzen op een gebrekkige geloofwaardigheid inzake de aan u persoonlijk gerichte bedreigingen.”

De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoekers familie, zoals hij thans aanhaalt in zijn verzoekschrift,

na confrontatie met de bestreden beslissing ineens wel het belang zou inzien van de procedure tot het

bekomen van internationale bescherming, waar zij dit volgens zijn verklaringen eerder niet deden, en

verzoeker thans informatie zouden geven over de bedreigingen door de taliban na verzoekers vertrek uit

Afghanistan. Dergelijke blote post factum verklaring, die na reflectie tot stand gekomen is na kennisname

van de bestreden beslissing, kan dan ook geenszins worden aanvaard. Verzoekers vage verklaringen in

het verzoekschrift dat “mensen” langs het huis van zijn oom komen zijn bovendien inconsistent met zijn

eerdere bewering in het verzoekschrift dat het voor de taliban moeilijker zou zijn om verzoekers familie op

te sporen nu deze zijn verhuisd naar het huis van hun oom. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat

zijn familie na diens vertrek nog problemen zou gekend hebben met de taliban, hetgeen de ernst van

verzoekers vrees voor vervolging andermaal ondermijnt.

Verzoeker maakt daarenboven evenmin aannemelijk dat hij een vrees voor vervolging heeft door de taliban

omwille van de werkzaamheden en de moord op zijn vader. De bestreden beslissing oordeelde hierover

terecht als volgt:

“Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat u verklaarde dat uw vader als vrachtwagenchauffeur

werkzaam was bij een privébedrijf en dat hij eind 2013 of begin 2014 om het leven kwam wanneer een

konvooi waar hij deel van uitmaakte werd aangevallen door de taliban. Dienaangaande moet worden

vastgesteld dat uw vader geen persoonlijke bedreigingen ontving en dat uw verklaringen er op wijzen dat

hij niet specifiek geviseerd werd maar eerder het slachtoffer werd van een algemene aanval op een volledig

konvooi. Ook na de dood van uw vader kenden u of uw gezinsleden geen persoonlijke problemen omwille

van de activiteiten die uw vader zou hebben uitgevoerd (CGVS 1 p. 8). Rekening houdend met voorgaande

vaststellingen kan het gegeven dat uw vader om het leven kwam bij een aanval op een konvooi actueel in

uw hoofde niet leiden tot een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade.

Terzijde kan aan het voorgaande nog worden toegevoegd dat u geen enkel begin van bewijs voorlegde

met betrekking tot het beroep dat uw vader zou hebben uitgeoefend of inzake zijn overlijden en de oorzaak

hiervan.”

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat zijn vader een verhoogd risico neemt om slachtoffer te worden

van de taliban omwille van zijn werk als chauffeur voor een zakenman die contacten had met de

Amerikanen, doch verzoeker toont met dit verweer alsnog niet aan dat zijn vader noch hijzelf een

persoonlijke vrees voor vervolging hadden omwille van het beroep van zijn vader. Dergelijke vaststelling

kan nergens blijken uit het administratief dossier. In deze merkt de Raad bovendien nog op dat verzoekers

verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud dat “Ja klopt maar papa en mama zijn ongeschoold

ze weten niet hoe belangrijk het hier is voor de procedure” (Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk

7, p. 20) laten uitschijnen dat verzoekers vader wel nog in leven zou zijn, hetgeen afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over de moord op zijn vader. Verzoeker toont dan ook niet

aan dat hij een gegronde vrees voor vervolging zou hebben omwille van de werkzaamheden van zijn vader.

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

dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad. Aldus stelt

de Raad vast dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.



RvV X - Pagina 15

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op de vervolging van personen die werkzaam zijn voor de

overheid in Afghanistan, stelt de Raad vast dat uit de door verzoeker geciteerde informatie niet blijkt dat dit

zou volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij zijn terugkeer naar Afghanistan zou dreigen te worden

geviseerd of vervolgd. Uit de door verzoeker geciteerde “UNHCR Guidelines” van 30 augustus 2018 blijkt

immers dat de nood aan internationale bescherming dient te worden beoordeeld afhankelijk van de

individuele omstandigheden van de zaak. Het EASO-rapport “Guidance note and common analysis” van

juni 2019, dat door de commissaris-generaal ter kennis werd gebracht in zijn aanvullende nota, stelt tevens

dat niet alle personen met dit profiel het niveau van risico bereiken dat nodig is om een gegronde vrees

voor vervolging aannemelijk te maken. Verzoeker dient de door hem aangevoerde vrees voor vervolging

dan ook in concreto aannemelijk te maken, quod non in casu. Naast de hierboven vastgestelde

ongeloofwaardigheid van de problemen die verzoeker ertoe genoopt hebben Afghanistan te verlaten, haalt

verzoeker geen concrete recente, geloofwaardige en ernstige, aan zijn profiel van overheidsmedewerker

gelinkte problemen aan.

Het loutere feit dat de taliban in verzoekers regio van herkomst brieven achterlieten in de moskee waarin

alle overheidsmedewerkers werden geviseerd is dan ook niet afdoende om aannemelijk te maken dat

verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft in Afghanistan, gezien hij er niet in slaagt om zijn

persoonlijke problemen omwille van deze feiten concreet aannemelijk te maken. In deze merkt de Raad

op dat verzoeker niet werkzaam was voor een dienst die een voortrekkersrol speelt in de strijd tegen

opstandelingen, dat zijn positie als diensthoofd van het departement ICT en administratie geen hoge of

controversiële positie binnen de Afghaanse overheid betrof, dat uit niets kan worden afgeleid dat verzoeker

daden gesteld heeft tegen de opstandelingen of dat hij een prominente positie in zijn regio innam waardoor

hij in het vizier van de opstandelingen zou zijn gekomen. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat

hij bij een terugkeer naar Afghanistan een risico loopt om geviseerd te worden omwille van zijn profiel als

overheidsmedewerker. Dit geldt temeer daar uit de door hem neergelegde ontslagbrief blijkt dat hij thans

niet langer werkzaam is voor de Afghaanse overheid, terwijl verzoeker niet aantoont dat hij bij een terugkeer

naar Afghanistan zijn werkzaamheden voor de Afghaanse overheid zou verderzetten.

De door verzoeker neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan wat

voorafgaat. De Raad stelt immers vast dat deze documenten betrekking hebben op verzoekers

persoonsgegevens, opleiding en werkzaamheden in zijn land van herkomst, gegevens die in de huidige

stand van het onderzoek niet worden betwist. Deze documenten zijn echter niet dienstig ter staving van de

door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.

De commissaris-generaal oordeelde bovendien nog als volgt: “Tijdens het persoonlijk onderhoud liet u nog

een video zien waaruit moet blijken dat er vier jaar geleden in de omgeving tussen het gouverneurshuis en

uw werkplaats gevechten hebben plaatsgevonden. Opstandelingen wilden via het gebouw waar u

werkzaam was het gouverneurshuis aanvallen. Dat er in uw regio van herkomst prevalentie van geweld is

wordt door het CGVS niet in twijfel getrokken. Dat het incident waar u melding van maakt zich daadwerkelijk

heeft voorgedaan wordt op heden evenmin in twijfel getrokken door het CGVS. Evenwel kan noch op basis

van het beeldmateriaal noch op basis van uw verklaringen worden gesteld dat u persoonlijk geviseerd

werd. U bleef na het incident ook verder werken bij de overheidsdienst waar u werkzaam was. (…)”. Deze

motivering in de bestreden beslissing is pertinent, correct en wordt, bij gebrek aan dienstig verweer,

overgenomen door de Raad.

Verzoeker moet voorgaande vaststellingen met betrekking tot zijn vluchtrelaas aan de hand van concrete

en inhoudelijke argumenten weerleggen. Een theoretische uiteenzetting over “het voordeel van de twijfel”,

die niet is toegespitst op de elementen in casu, volstaat hiertoe niet.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

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

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.
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Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient erop 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 in dat deel van het land blijft. Hierbij

geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang

kan verschaffen tot dat deel van het land.

In casu merkt de Raad op dat de bestreden beslissing oordeelt dat verzoeker over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de stad Kabul. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat

onvoldoende rekening werd gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden bij beoordeling van de

redelijkheid van een intern vestigingsalternatief naar Kabul.

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing, inzake de persoonlijke omstandigheden van verzoeker,

oordeelde als volgt: “Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs

verwacht worden dat u zich in de de stad Kabul vestigt hetgeen voor u een veilig (zoals in bovenstaande

werd gemotiveerd) en redelijk alternatief is. Zo blijkt uit uw administratief dossier dat u een universitair

diploma in de Engelse literatuur behaalde. Verder blijkt dat u sinds 2007 verschillende professionele

activiteiten heeft uitgevoerd (u was onder meer werkzaam als computeroperator en administratief

medewerker en leidinggevende) en aldus beschikt over werkervaring die u kunnen sterken in de verdere

uitbouw van uw loopbaan in de hoofdstad waar ook een diensteneconomie aanwezig is. Bovendien blijkt

uit uw verklaringen dat u reeds veelvuldig de stad heeft bezocht. U gaf aan dat u dat u reeds vijftien tot

twintig keer naar Kabul bent geweest voor professionele doeleinden en dat u daar op verschillende

plaatsen heeft verbleven(CGVS 2 p. 12). Uit uw verklaringen kan voorts worden afgeleid dat u minstens

twee personen kent in Kabul. Het gaat om twee personen waar u zelf mee heeft samengewerkt en waarvan

u de ene ook een goede vriend noemt waar u ook bij heeft verbleven in Kabul (CGVS 1 p. 25 en CGVS 2

p. 13). U gaf aan dat die laatste zelf ook enkele telefonische bedreigingen heeft ontvangen en hierdoor zijn

kinderen twee maanden niet naar school stuurde en een bewaker in dienst nam. Voor zover hier geloof

aan kan worden gehecht, u haalde dit element immers naar boven in het kader van uw persoonlijke

vervolgingsfeiten die niet worden aangenomen, haalde u geen andere concrete problemen aan die uw

vriend en collega zou gekend hebben. In die zin kan worden verwacht dat u mensen kent die u minstens

kunnen bijstaan en wegwijs helpen bij uw vestiging in de Afghaanse hoofdstad. Rekening houdend met de

cumul van voorgaande vaststellingen kan redelijkerwijs worden verwacht dat u in de mogelijkheid bent om

zich met uw gezin in de hoofdstad van uw land van herkomst te vestigen en dat u over de vaardigheden

beschikt om er werk te vinden en een leven uit te bouwen.”

De Raad is echter van oordeel dat de conclusie in de bestreden beslissing dat “Rekening houdend met de

cumul van voorgaande vaststellingen kan redelijkerwijs worden verwacht dat u in de mogelijkheid bent om

zich met uw gezin in de hoofdstad van uw land van herkomst te vestigen en dat u over de vaardigheden

beschikt om er werk te vinden en een leven uit te bouwen.” niet kan blijken uit de motivering van de

bestreden beslissing, noch werd verzoeker in het persoonlijk onderhoud terdege ondervraagd over de

mogelijkheden om zich met zijn gezin in de stad Kabul te hervestigen. Na lezing van de bestreden

beslissing blijkt dat dit element onzorgvuldig werd beoordeeld en blijkens de gegevens waarop de Raad

acht kan slaan ook onvoldoende werd onderzocht.

In acht genomen wat voorafgaat en mede in aanmerking genomen dat de Raad de nodige

onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het hem aldus aan essentiële elementen om te komen tot de

bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen.

Bijgevolg wordt de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de

Vreemdelingenwet vernietigd.

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en grieven

niet verder te onderzoeken.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

21 december 2018 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig augustus tweeduizend negentien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


