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nr. 228 026 van 25 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LYS

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 juni 2019 heeft

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

29 mei 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. ASSELMAN, die loco advocaat M. LYS verschijnt voor

verzoeker, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

11 december 2018 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 9 januari 2019 om

internationale bescherming. Op 29 mei 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U, E. S. (…), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, tot de Pashtun-etnie te behoren en

meerbepaald tot de Safi-stam, en het soennitische geloof te belijden. U kent uw leeftijd niet maar

verklaart 25 of 26 jaar oud te zijn, en dat u bent geboren in het dorp Akakhil in de regio Bedraw, in het

district Tagab van de Afghaanse provincie Kapisa. Daar had uw familie een winkel, waar uzelf al van

jongs af aan hebt meegeholpen. Naar school bent u nooit geweest en u kreeg ook geen andere vorm

van onderricht, waardoor u nooit hebt leren lezen en schrijven. Uw vader is overleden en daarna nam u

als oudste zoon de winkel over. Af en toe reisde u naar Kabul of Jalalabad om goederen in te slaan om

te verkopen in uw winkel.

Op 24/11/1391 (= 12 februari 2013 in de Westerse kalender) was er onverwacht een operatie van

Franse en Afghaanse troepen in uw dorp, onder dekking van luchtsteun. U ging met uw familie schuilen

in de kelder van het huis en toen u ’s morgens bent gaan kijken zag u dat er 4 gesneuvelde

talibanstrijders voor uw huis lagen. Omdat er nog steeds gevechten gaande waren bracht u iedereen

onder bij een oom aan moederszijde. Tijdens uw afwezigheid hebben buitenlandse troepen uw huis

doorzocht. Later kwamen ook de taliban naar uw huis. Zij namen hun overleden strijdmakkers mee. De

volgende avond klonk er gebonk op de deur: de taliban waren opnieuw naar uw huis gekomen en eisten

om binnengelaten te worden. Ze hadden namelijk de opdracht gekregen om u mee te nemen en voor de

commissie van de taliban te doen verschijnen. Uw moeder liet hen echter niet binnen, ondanks alle

intimidaties, en zei hen om de volgende dag terug te komen. U kon door de stress de slaap niet vatten

die nacht en kwam de volgende dag niet buiten. Toen ’s avonds opnieuw iemand aan de deur stond,

wilde u de deur opendoen, maar uw moeder zei dat u zich moest gaan verstoppen. U klom dan ook in

de kleioven terwijl uw moeder de deur opendeed voor de taliban. Onder deze talibanstrijders was ook

mollah Bakhtyar, wiens broer een van de gesneuvelden was die u twee dagen eerder had zien liggen

voor uw huis. De taliban beschuldigden u ervan te spioneren voor de overheid: zij dachten dat de dode

talibanstrijders bij jullie waren komen eten, en dat u hen had verklikt. Daarom wilden zij dat u voor hun

commissie antwoord zou geven op hun vragen. Zij doorzochten het hele huis zonder u te vinden en

vertrokken nadat uw moeder hen op het hart had gedrukt dat u al twee dagen lang spoorloos was. U

ging de volgende dag heimelijk en onopgemerkt naar het huis van uw oom aan moederszijde, die van

oordeel was dat u niet langer in Afghanistan kon blijven. U trok daarom bij het ochtendgloren naar het

station van Bedraw, en nam een auto naar Kabul. Uw oom contacteerde in de tussentijd een

smokkelaar. De malik van uw dorp werd door de autoriteiten bevraagd over u, omdat de

regeringstroepen het verdacht vonden dat er talibanstrijders nabij uw huis gesneuveld waren. Hij kwam

aan uw moeder vertellen dat u zich moest melden bij de overheid, maar maakte zich uit de voeten toen

hij te horen kreeg dat de taliban ook naar u op zoek waren. U was inmiddels niet meer in het dorp, en

reisde verder naar Nimroz, van waaruit u de grens met Iran overstak. In Iran bent u ongeveer anderhalf

jaar gebleven. Dan reisde u naar Turkije, Bulgarije, Servië, Italië en Frankrijk, waar u toekwam in 2015.

U wilde doorreizen naar Londen en bleef daarom in Calais. U bent wel eens geweest naar de plaats

waar u asiel kon vragen maar moest later terugkomen, wat u nooit hebt gedaan, en dus zijn uw

vingerafdrukken nooit genomen. Ondanks uw beste inspanningen slaagde u er niet in om Groot-

Brittannië te bereiken en eind 2017 was u zo ontmoedigd dat u besloot om terug te keren naar

Afghanistan.

U maakte gebruik van de procedure voor vrijwillige terugkeer, waardoor u 2000 euro hebt ontvangen

toen u op 7 december 2017 het vliegtuig naar Kabul nam, met de belofte van meer geld om uw

terugkeer te vergemakkelijken. U had het voornemen om met dat geld opnieuw een winkel te openen en

de draad van uw leven weer op te pikken. U keerde terug naar uw geboortedorp waar u twee dagen

lang bleef. De derde dag reisde u naar Kabul om te informeren naar het geld waarop u recht had.

Omdat het lang duurde voor u daarmee klaar was, besloot u die nacht in Kabul te blijven. De volgende

ochtend werd u echter verrast door een telefoontje van uw oom die u vertelde dat er problemen waren

en dat u in Kabul moest blijven, waar uw oom u zou vervoegen. Wanneer die arriveerde vertelde hij dat

die nacht de taliban opnieuw waren binnengevallen in uw huis, dat ze naar u zochten en uw broer A. (...)

zouden meenemen indien u zich niet overleverde aan de taliban. Hoewel u aanvankelijk niet wilde

vertrekken, overtuigde uw moeder u toch om opnieuw Afghanistan te verlaten. Met de hulp van een

smokkelaar reisde u opnieuw via Turkije naar Europa. U werd door de smokkelaar naar een plaats in

België of Frankrijk gebracht en nam vervolgens de trein naar Calais om nogmaals te proberen om

Londen te bereiken. U bleef daar enkele maanden en ging dan naar België, waar u een verzoek tot

internationale bescherming indiende op 09 januari 2019.
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U vreest bij terugkeer te worden gedood door de taliban en vreest tevens vervolging door de Afghaanse

overheid.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgende documenten neergelegd: een kopie van uw taskara

(Afghaans identiteitsbewijs) en een kopie van documenten betreffende uw vrijwillige terugkeer naar

Afghanistan.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Er moet worden besloten dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

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

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

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat uw verzoek om internationale bescherming een

bijzonder laattijdig karakter heeft. Volgens uw verklaringen hebt u immers begin 2013 Afghanistan

verlaten om naar Europa te reizen (CGVS, p.15-16). U verbleef van 2015 tot 7 december 2017 in

Frankrijk, waar u wel enkele halfslachtige stappen zette om een verzoek tot internationale bescherming

in te dienen, maar u ging daar uiteindelijk niet mee door (CGVS, p.6). Dat u verkoos om jarenlang in de

illegaliteit te leven, eerder dan bescherming te zoeken, ondermijnt in ernstige mate de

geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. Ook nadat u voor de tweede maal uit Afghanistan

bent vertrokken, verklaart u naar Frankrijk te zijn gereisd alwaar u “een tijd” hebt doorgebracht (CGVS,

p.8). Bij DVZ schatte u dat u opnieuw ongeveer 6 maanden in Calais hebt doorgebracht (DVZ,

Verklaring DVZ, p.13) alvorens in België een verzoek om internationale bescherming in te dienen op

09 januari 2019. Dat u ten tweede male zou nalaten om bescherming te zoeken nadat u op de vlucht

moest slaan, kadert in geen enkel logisch geheel. Het is overigens ook weinig aannemelijk dat u telkens

maandenlang op illegale wijze hebt verbleven in de “jungle” van Calais in de hoop naar Londen te

kunnen doorreizen omdat u wilde vermijden dat u na een asielaanvraag in Frankrijk op straat moest

slapen (CGVS, p.23). Dat u bij DVZ hebt verklaart dat u niet wenste dat Frankrijk uw dossier zou

overnemen omdat het u daar niet aanstond en daar wel asiel zou hebben gevraagd als u er wilde blijven

(DVZ, Verklaring DVZ, p.11) getuigt van het gebrek aan ernst waarmee u de asielprocedure in Europa

benadert.

Het feit op zich dat u op 8 december 2017 uit eigen wil bent teruggekeerd naar Afghanistan is trouwens

al een sterke aanwijzing dat de door u beweerde vrees jegens de taliban sterk gerelativeerd moeten

worden. Niet alleen weerhield de door u ingeroepen vrees u niet om terug te keren naar Afghanistan, en

zelfs naar uw geboortedorp, waar de taliban naar u op zoek zouden zijn (CGVS, p.16), maar u verklaart

ook dat u dit voornemen om terug te keren niet kenbaar maakte aan uw familie omdat zij misschien

afkerig zouden staan tegenover uw terugkeer (CGVS, p.7,22). Dat u doelbewust uw onwetendheid over

het risico dat u zou lopen bij terugkeer in stand hield, valt moeilijk te rijmen met de door u geschetste

omstandigheden van uw vertrek.

Overigens zijn er nog elementen die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van die vluchtaanleiding.

Zo is het zeer eigenaardig dat u precies kan zeggen dat u moest vertrekken door de gebeurtenissen van

24-11-1391 (CGVS, p.15), terwijl later in het persoonlijk onderhoud blijkt dat u niet eens kan zeggen

welke maanden van de Afghaanse kalender u bedoelt (CGVS, p.16,17). Uw uitleg als zou men in

Afghanistan de maanden niet bij naam noemen, en datums alleen met cijfers aanduiden (CGVS, p.17),

is allerminst plausibel en doet vooral vermoeden dat u de datum die u noemt vanbuiten leerde. Volgens

uw verklaringen was er op die dag in de hele regio een grootschalige operatie gaande tegen de taliban,

bestaande uit grondtroepen en luchtaanvallen (CGVS, p.15,19). Het is dan ook vreemd dat de taliban,

die volgens u niet lichtvaardig iemand zouden beschuldigen en viseren (CGVS, p.19) tot de conclusie

zouden komen dat hun strijders omgekomen zijn omdat zij door u werden verraden, louter op basis van

waar hun lichamen werden gevonden (CGVS, p.16). Dit geldt des te meer daar u verklaart dat

gevechten en raids voortdurend gaande zijn in Tagab district (CGVS, p.20). Bovendien beschuldigden
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de taliban u ervan dat u de wapens van deze strijders zou hebben ontvreemd (CGVS, p.19). Nochtans

zouden de taliban bij uitstek weten dat regeringsgetrouwe grondtroepen, die volgens u het dorp hebben

uitgekamd (CGVS, p.16), op het slagveld aangetroffen wapens niet zomaar zouden laten liggen. Indien

de taliban oprecht geloofden dat u een spion was die hen een zware klap had toegebracht en een heel

arsenaal aan wapens had verdonkermaand, valt trouwens niet te begrijpen dat zij zich door uw moeder

lieten overtuigen om niet binnen te dringen tijdens hun eerste bezoek (CGVS, p.16). Toen zij de

volgende dag wel een weg naar binnen baanden, doorzochten zij het hele huis, zonder daarbij tot het

besef te komen dat de in Afghanistan alomtegenwoordige kleioven (CGVS, p.20) aan het zicht was

onttrokken, hoewel die groot genoeg was om een volwassen man of zware wapens in te verbergen

(CGVS, p.16,20). Na uw tweede vertrek uit Afghanistan heeft uw familie niets meer van de taliban

gehoord (CGVS, p.21). Dat de taliban afwisselend doortastend tewerk gaan om dan weer alle interesse

in u te verliezen, is hoogst merkwaardig.

Ook uw reactie op deze beweerde gebeurtenissen, of eerder het gebrek eraan, doet de wenkbrauwen

fronsen. Nadat de taliban een eerste maal ’s nachts naar uw huis waren gekomen, wat u deed beseffen

dat u in ernstige problemen zat (CGVS, p.16), reageerde u als volgt: “Ik bleef thuis, ik deed niets anders,

ik ging niet buiten.” (CGVS, p.18). Daar waar het mag verwonderen van iemand die regelmatig naar

Kabul of Jalalabad reisde (CGVS, p.4,10) gewoon thuis zou blijven wachten tot de taliban terugkomen,

moet hier nog aan toegevoegd worden dat u na deze valse beschuldigingen ook geen enkele poging

ondernam om enige hulp of bescherming te krijgen. U ging niet naar de mollah van de moskee, in de

Islamitische Republiek Afghanistan nochtans een gewichtige persoon in de gemeenschap, omdat u

dacht dat die ook niet zou kunnen helpen (CGVS, p.18), stapte niet naar de stamoudsten van de in

Tagab alomtegenwoordige Safi stam (CGVS, p.19) en sluit ook uit dat de malik van het dorp u zou

willen helpen (CGVS, p.19), hoewel u dat allemaal op veronderstellingen baseert. Dat u geen enkele

actie heeft ondernomen nadat u ontdekte dat de taliban u probeerden opsporen, is echter weinig

aannemelijk.

Het is evenmin ernstig dat u verklaart een vrees te koesteren jegens de Afghaanse autoriteiten omdat zij

u zouden verdenken van samenwerking met de taliban (CGVS, p.19,23). Onder de door u neergelegde

documenten bevindt zich een identiteitsbewijs dat werd uitgereikt door de Afghaanse ambassade in

Parijs op 19 oktober 2017. Dat u vertrouwen stelde in de Afghaanse regering tijdens uw vrijwillige

terugkeer naar uw herkomstland toont duidelijk dat aan deze vrees geen geloof gehecht kan worden. U

maakt ook helemaal geen melding dat u bij uw terugkeer problemen hebt ondervonden vanwege de

Afghaanse autoriteiten, hoewel zij beschikten over identiteit en hebben meegewerkt aan uw terugkeer.

Indien zij naar u op zoek waren, hadden dus elke gelegenheid om u te ondervragen dan wel aan te

houden op het ogenblik dat u met deze papieren het Afghaanse grondgebied hebt betreden. U bent

daarmee trouwens ook geconfronteerd en verklaart dan: “Ik dacht iedereen is het vergeten, het is 4 – 5

jaar later, misschien ik kreeg geen problemen met de autoriteiten door de woorden van de malik die zei

dat ik maar een winkelier ben, eens ik besloot terug te gaan en ik kreeg weer problemen.” (CGVS, p.23),

waarmee u eigenlijk vooral verwijst naar uw vrees voor de taliban. Dat u in weerwil van de feitelijke

vaststellingen blijft volharden te moeten vrezen dat de overheid naar u op zoek is, doet teniet wat er nog

rest van uw geloofwaardigheid.

Het Commissariaat-generaal wenst ook op te merken dat uw verklaringen over de situatie van uw

familie in Afghanistan volstrekt ongeloofwaardig zijn. Uw oudste broer A. (...) schat u momenteel op

ongeveer 13 jaar (CGVS, p.11,15); hij was alleszins te jong om rekrutering door de taliban te vrezen

toen u voor de tweede maal Afghanistan hebt verlaten (CGVS, p.15). Volgens u bleef uw moeder na uw

vertrek in 2013 achter met uw minderjarige broers, een situatie die vaak voorkomt in Afghanistan

(CGVS, p.21). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en die werd

toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat vrouwen precies vanwege tradities zoals de

pashtunwali in beperkte mate toegang hebben tot basisrechten, dat zeker weduwes zoals uw moeder

een bijzonder lage plaats hebben op de maatschappelijke ladder, en dat het ongehoord en ondenkbaar

is dat een vrouw in Afghanistan alleen zou wonen, of zelfs alleen met haar kinderen, zonder een

volwassen man in het huishouden (zie de aan het administratief dossier toegevoegde informatie,

landeninfo nr. 2). Dat het beeld dat u schetst van uw levensomstandigheden in Afghanistan flagrant

strijdig is met de culturele context van dat land, onderstreept verder dat u de Belgische instanties om de

tuin probeert te leiden. Dit laat overigens de mogelijkheid open dat uw vader in werkelijkheid nog leeft,

of dat uw verwanten in werkelijkheid elders in Afghanistan onderdak hebben gevonden.
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Samenvattend kan dus gesteld worden dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt gemaakt

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie te koesteren, of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet te lopen.

De documenten die u hebt neergelegd vermogen niet om deze inschatting om te buigen. Uw taskara is

slechts een indicatie van uw identiteit en herkomst, dewelke in deze beslissing niet in twijfel getrokken

wordt. Het gaat overigens ook slechts om een kopie, die met enig knip- en plakwerk makkelijk te

vervalsen is, en het origineel hebt u niet neergelegd, hoewel u duidelijk is gemaakt dat dit de voorkeur

geniet (CGVS, p.25,26). Dat u eerst verzucht dat er niemand is die deze documenten naar u kan sturen,

om vervolgens onmiddellijk te zeggen dat uw oom dat eigenlijk wel kan doen maar u dacht dat het niet

nodig was (CGVS, p.24), doet verder twijfelen aan de oprechtheid van de inspanningen die u zich

getroost in het kader van deze procedure. Dat de deportatiedocumenten waarvan u een kopie hebt

neergelegd eerder uw vrees ontkrachten dan ondersteunen, is hierboven reeds uiteengezet.

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

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

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

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

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

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

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

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

30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of https://

www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77, en 83-

84, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld.

EASO wijst er op dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot regio en

dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met

volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de
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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 analyse van de situatie en 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 Commissariaat-generaal 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 EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar op https://www.refworld.org/

docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; en de COI Focus Afghanistan: Security situation in

Kabul city van 15 mei 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

afghanistan_security_situation_in_kabul_city_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat

nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in

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

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

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

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

en provincies.

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

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

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

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

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

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

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

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

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken



RvV X - Pagina 7

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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. 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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

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 de piek van

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. De impact van de beschreven

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

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

provincies ontvluchten.

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

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

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

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

conclusie gekomen dat er dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

U maakt evenmin aannemelijk dat er in uw hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen. U laat na het bewijs te leveren dat

u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door

een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over

elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een

verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

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

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.
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In de EASO Guidance Nota (zie de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018, pag. 98-

110, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) 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.

U bent getrouwd maar hebt geen kinderen in uw zorg (CGVS, p.12,13). U bent vertrouwd met de stad

Kabul, waar u voordien bij de groothandelaars goederen ging aankopen die u in de winkel verder

verhandelde (CGVS, p.4). U hebt ruime werkervaring in de kleinhandel (CGVS, p.10) en spreekt

behalve uw moedertaal Pashto ook wat Dari, waarmee u zich voldoende kon beredderen (CGVS, p.10).

Uit uw Facebookprofiel blijkt dat u bevriend bent met mensen die in Kabul wonen, waarvan

verschillende ook de naam S. (...) gebruiken (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

screenshots), en u verklaart daarover dat u als winkelier veel mensen kende, waarvan sommige in de

lijve (CGVS, p.13). Dit wijst er allemaal op dat u toch enige connecties hebt in de hoofdstad. Daar waar

u verklaart nooit enig onderwijs te hebben genoten, en niet te kunnen lezen en schrijven (CGVS, p.9),

moet er op gewezen worden dat dit in het verleden geen hinderpaal voor u vormde toen u een winkel

uitbaatte (CGVS, p.10), en dat een lage scholingsgraad in Afghanistan niet uitzonderlijk is. U maakt

tenslotte ook geen melding van enige gezondheidsproblemen die een terugkeer in de weg zouden

staan, behalve een gehoorprobleem (CGVS, p.3) dat u met geen enkel medisch document staaft, en

niet verhinderde dat u de tolk kon begrijpen als die voldoende duidelijk op een normaal volume sprak.

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in de stad Kabul aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

in Afghanistan zou worden geviseerd (CGVS, p.23). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond

kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de

taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw

land van herkomst kunnen worden beschouwd.

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van

26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève)), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens werpt verzoeker een beoordelingsfout.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Verwerende partij weigert verzoeker het vluchtelingenstatuut daar volgens haar geen geloof kan

worden gehecht aan de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten. Enerzijds meent ze dat het bijzonder

laattijdig karakter van verzoekers asielaanvraag alsook zijn eerdere vrijwillige terugkeer naar

Afghanistan afbreuk doen aan de realiteit van zijn ingeroepen vrees. Daarnaast meent ze dat een aantal

elementen in verzoekers verklaringen afbreuk doen aan zijn geloofwaardigheid.

Wat betreft het subsidiaire beschermingsstatuut bevat de bestreden beslissing geen motivering met

betrekking tot de nood aan subsidiaire bescherming met betrekking tot verzoekers regio van herkomst,

maar bevat de beslissing slechts informatie over de veiligheidssituatie in de stad Kabul. Verwerende

partij is immers van mening dat voor verzoeker een veilig en redelijk vestigingsalternatief bestaat in de

stad Kabul.

Verzoekende partij is het in eerste instantie niet eens met de argumenten die verwerende partij aanhaalt

ter motivering van de weigering van het vluchtelingenstatuut. Ze meent dat verzoeker zijn vrees voor

vervolging wel degelijk aannemelijk maakt, en dat hem bij gebrek aan veilig en redelijk vluchtalternatief

het vluchtelingstatuut toegekend moet worden. (III.1.)

Verzoekende partij is het daarnaast evenmin eens met het oordeel van verwerende partij als zou de

stad Kabul voor verzoeker een veilig en redelijk vestigingsalternatief vormen. In ondergeschikte orde

meent verzoekende partij dan ook dat verzoeker het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend dient te

worden, omwille van de precaire veiligheidstoestand in zijn regio van herkomst en bij gebrek aan veilig

en redelijk intern vluchtalternatief (III.2.).

III.1. Wat betreft verzoekers vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 en risico op ernstige schade

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

III.1.1. Het laattijdig karakter van verzoekers asielaanvraag en zijn eerdere vrijwillige terugkeer naar

Afghanistan

Verzoeker heeft Afghanistan begin 2013 verlaten. Hij verbleef aanvankelijk anderhalf jaar in Iran,

waarna hij doorreisde naar Europa en in 2015 aankwam in Frankrijk.

Op dat ogenblik was de bestemming "Londen" als onveranderbaar doel in zijn hoofd geprent. Verzoeker

legde tijdens zijn persoonlijk onderhoud duidelijk uit waarom precies Londen zijn bestemming was: al in

Afghanistan werd Europa door velen met de term "Londen" aangeduid en onderweg richting Europa

werd Londen door andere migranten ook als hét einddoel vooropgesteld.

(…)

(CGVS, p. 6)

(…)

(CGVS, p. 8)

Bovendien heeft verzoeker familie in Londen, en wilde hij zich begrijpelijkerwijze graag bij hen voegen

(CGVS, p. 23).

Tot slot werd verzoeker in Calais dagelijks geconfronteerd met de erbarmelijke omstandigheden waarin

migranten in Frankrijk verbleven en ervoer hij bovendien het geweld van Franse politieagenten tegen

migranten1. Ook dit zijn elementen die hem afkerig maakten van een asielaanvraag in Frankrijk ("ik zei

dat ik moet naar Londen want ik ga hier sterven zo", CGVS, p. 22).

Het is dan ook begrijpelijk dat verzoeker bij aankomst in Frankrijk verwoede pogingen bleef doen om zijn

einddoel te bereiken. Nadat hij een aantal vruchteloze pogingen had gedaan om asiel aan te vragen in

Frankrijk — hij stond verscheidene keren voor gesloten deuren van het registratiekantoor, of raakte dan

weer niet meer binnen omwille van een lange rij wachtenden – besloot hij zijn doel na te streven en te

trachten via Calais Londen te bereiken.
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Het is algemeen bekend dat op migratieroutes verhalen circuleren over "ideale bestemmingen", en het

kan verzoeker niet verweten worden dat hij de adviezen die hij onderweg kreeg, in acht nam en na een

lang en moeizaam traject besloot de keuze te maken die hem het meest in zijn belang leek, nl. de

oversteek naar Londen wagen.

Verzoekers verblijf in Calais ging echter met veel tegenslagen gepaard en hij verbleef er in abominabele

omstandigheden. De lange duur van zijn verblijf in deze omstandigheden en de vruchteloosheid van zijn

pogingen om Londen te bereiken, hadden tot gevolg dat hij steeds moedelozer werd en met psychische

problemen begon te kampen. Verzoeker beschrijft zijn algemene staat op dat ogenblik als "moe van

alles". Hij was al ruim vier jaar weg van huis, en had nog steeds geen menswaardige plek om te leven

gevonden.

(…)

(CGVS, p. 22)

In deze omstandigheden is het weerom begrijpelijk dat verzoeker een terugkeer in overweging neemt, in

de hoop dat de problemen na vier à vijf jaar overgewaaid zouden zijn.

Dat verzoeker na zijn vrijwillige terugkeer zo snel besloot Afghanistan opnieuw te verlaten en de ganse

gevaarlijke tocht richting Europa opnieuw te ondernemen. is een aanduiding van de realiteit van zijn

vrees.

Dat hij bij terugkeer in Europa opnieuw besloot geen asiel aan te vragen in Frankrijk was enerzijds

ingegeven door dezelfde motieven als deze die hierboven uiteengezet werden, en bovendien kwam

daarbij dat hij van de Franse autoriteiten reeds geld had ontvangen voor zijn eerdere vrijwillige

terugkeer. Hij was bang dat hij daarom, wanneer hij opnieuw een asielaanvraag zou indienen, zou

worden teruggestuurd naar Afghanistan (CGVS p. 8). Ook dit is een begrijpelijke en gegronde vrees, die

een afdoende verklaring vormt voor het feit dat hij ook deze tweede keer geen asielaanvraag indiende in

Frankrijk en hij eerst nog een tijdje opnieuw probeerde naar Londen te raken. Toen dat na enkele

maanden opnieuw niet bleek te lukken, is hij naar België gekomen, waar hij onmiddellijk een verzoek om

internationale bescherming indiende.

Verzoekende partij meent dat verzoeker afdoende verklaringen heeft gegeven voor het laattijdig

indienen van zijn asielaanvraag en voor zijn vrijwillige terugkeer, en duidelijk heeft gemaakt dat dit alles

op gegronde motieven berustten. Uit deze zaken kan niet worden afgeleid dat zijn relaas

ongeloofwaardig of zijn vrees voor vervolging in Afghanistan ongegrond zou zijn.

III.1.2. Verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn vrees voor vervolging

Vooreerst dient erop te worden gewezen dat verzoeker uiterst uitgebreide, gedetailleerde en spontane

verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de gebeurtenissen die de aanleiding tot zowel zijn eerste

als tweede vertrek uit Afghanistan vormden (CGVS p. 14-16).

Verzoeker geeft een zeer strak chronologisch verloop van de feiten, duidt de vier gedode talibanleden

alsook de taliban die hem zoekt concreet bij naam aan, vertelt duidelijk over de reacties van hemzelf

alsook die van zijn gezinsleden op de verschillende gebeurtenissen.

Ook op de vragen van de dossierbehandelaar antwoordt verzoeker op zeer consistente, consequente

en gedetailleerde wijze. Hij brengt verdere verduidelijkingen van zijn relaas aan en schetst door middel

van zijn verklaringen een helder beeld van de gebeurtenissen na de luchtaanvallen van 24-11-1391

alsook na zijn terugkeer in december 2017.

Verzoekende partij verzoekt Uw Raad verzoekers verklaringen erop na te lezen en vast te stellen dat

deze dermate uitgebreid, gedetailleerd en consistent zijn dat tot hun aannemelijkheid en zijn

geloofwaardigheid dient te worden besloten.

Verzoekende partij is voorts van mening dat de argumenten die verwerende partij aanvoert absoluut niet

volstaan om afbreuk te doen aan verzoekers geloofwaardige verklaringen.

Vrijwel alle argumenten van verwerende partij berusten louter op een subjectief "aanvoelen".

Verwerende partij stelt geen enkele objectieve tegenstrijdigheid of inconsistentie vast – dewelke
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verzoekers relaas dan ook niet bevat. Verwerende partij bestempelt gedrag van verzoeker, de taliban of

de Afghaanse autoriteiten louter als "vreemd", "merkwaardig", "valt trouwens niet te begrijpen", "doet de

wenkbrauwen fronsen".

Dat de datum 24-11-1391 in verzoekers geheugen gegrift staat is nochtans niet zo verbazingwekkend,

daar dit niet alleen een dag was waarop een heel intensieve aanval op zijn regio plaatsvond en hij met

zijn familie diende te schuilen, maar bovendien de dag waarop alle problemen voor hem begonnen zijn.

Het is niet serieus dat het CGVS nu eens verwacht dat verzoekers om internationale bescherming

dergelijke belangrijke data uit het hoofd kennen, en hen dan weer verwijt deze data te kennen daar dit

ongeloofwaardig zou zijn.

Het is perfect aannemelijk dat deze dag, die voor verzoeker het keerpunt – jammer genoeg in de

negatieve zin – vormde, in zijn geheugen gegrift staat.

Verzoekende partij begrijpt niet waarom het niet aannemelijk zou zijn dat verzoeker de maanden met

cijfers aanduidt. Wanneer hem wordt gevraagd naar zijn trouwdatum, antwoordt hij ook dat dit "in de 9e

maand" was (CGVS p. 17). Dit bevestigt verzoekers verklaring dat hij de maanden niet bij naam noemt,

maar in cijfers aanduidt.

Heel wat van de andere motieven van verwerende partij hebben betrekking op het volgens haar te

verwachten of vermoeden gedrag van de taliban – argumenten die geenszins als valabele motieven

aanvaard kunnen worden.

Niet alleen zijn dergelijke louter subjectieve inschattingen volstrekt onvoldoende om afbreuk te doen aan

verzoekers geloofwaardige verklaringen, bovendien is verzoekende partij het oneens met verweerders

subjectieve argumenten en meent ze dat deze onvoldoende rekening houden met de realiteit waarin de

gebeurtenissen zich hebben afgespeeld.

Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de door verzoeker geschetste

gebeurtenissen zich afspeelden binnen een regio die in zeer grote mate door de taliban gecontroleerd

wordt en waar het dagelijks leven zich in feite onder hun "heerschappij" afspeelt. Het rapport EASO

Country of Origin Information Report Afghanistan Security situation – December 2017 (stuk 3) bevat de

volgende informatie met betrekking tot de situatie in Kapisa (district Tagab):

"(…)" (eigen onderlijning) (p. 165-166)

Vooreerst ondersteunt deze objectieve informatie over de situatie in verzoekets regio van herkomst zijn

verklaringen. Het betreft inderdaad een regio waar de taliban-activiteit én -controle zeer groot is en waar

het dagelijks leven in feite door taliban gedomineerd wordt. Het EASO-rapport maakt uitdrukkelijk

melding van parallelle gerechtelijke systemen met "militaire raden" en alternatieve rechtbanken om de

inwoners op basis van een strikte sharia-leer te berechten. Deze informatie ondersteunt verzoekers

verklaringen dat de taliban hem voor een "commissie" wilde brengen ter berechting.

Bovendien dient deze bijzondere realiteit in rekening te worden gebracht bij de beoordeling van

verzoekers relaas, daar deze ontegensprekelijk het gedrag van personen die, in een dergelijke situatie

leven beïnvloedt.

Zo houdt het verwijt van verwerende partij dat verzoeker geen poging ondernam om hulp of

bescherming te krijgen (bv. bij de mollah, stamoudsten, gemeenschap, malik) volstrekt onvoldoende

rekening met de specifieke realiteit waarin verzoeker leefde. Gezien de gemeenschap er door de taliban

gecontroleerd werd, is het zoals verzoeker geheel onwaarschijnlijk dat hij van ook maar iemand hulp of

bescherming had kunnen krijgen.

Het is tot slot niet aanvaardbaar dat verwerende partij verzoekers algemene geloofwaardigheid op de

helling tracht te stellen door te insinueren dat hij zou liegen over de situatie van zijn familie in

Afghanistan. Verwerende partij heeft verzoeker hierover immers slechts zeer beperkt bevraagd:

"(…)"

(CGVS, p. 21)

Verwerende partij is op dit punt verder niet ingegaan. Indien ze dit een dermate belangrijk element vond

dat het haar deed twijfelen over verzoekers familiesituatie, diende ze hem om nadere uitleg of
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verklaringen te vragen. Er is voorts geen enkel element dat doet twijfelen aan de oprechtheid van

verzoekers verklaringen over zijn familiale situatie. Verwerende partij heeft verzoeker op geen enkel

moment bevraagd over de dood van zijn vader, en over de impact die diens overlijden op het gezin had.

Verzoeker heeft na diens overlijden nochtans zijn rol als gezinshoofd overgenomen, en kan dus

ongetwijfeld als geen ander getuigen van de impact van de dood van het gezinshoofd op het

huishouden. Zelfs een beperkte verklaring hieromtrent had uitsluitsel kunnen brengen. Verwerende partij

heeft hier evenwel geen enkele aandacht aan besteed, maar uit in de bestreden beslissing wel twijfels

bij de dood van verzoekers vader. Een dergelijke werkwijze is werkelijk onaanvaardbaar en getuigt van

een gebrek aan voorzichtigheid.

Ter conclusie herhaalt verzoekende partij dat verzoeker uitermate uitgebreide en gedetailleerde

verklaringen aflegt die tot de vaststelling van hun geloofwaardigheid dienen te leiden. Ze wenst er in

deze context nog op te wijzen dat uit artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet voortvloeit dat de bewijslast

in het kader van verzoeken om internationale bescherming met soepelheid geïnterpreteerd moet

worden, en dat het bewijs met alle middelen van recht geleverd kan worden3. Het voorleggen van

documenten ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming is geen verplichting4. De

gegrondheid van een verzoek om internationale bescherming kan worden vastgesteld op basis van de

loutere verklaringen van een verzoeker, indien deze verklaringen afdoende consistent en coherent zijn.

Dit is in casu het geval.

III.1.3. Bijkomend element: het recente overlijden van verzoekers oom

Verzoeker wenst Uw Raad bovendien ter kennis te brengen dat zijn oom – dezelfde oom die hem hielp

bij zijn vlucht en die ook zijn broer A. (...) geholpen heeft Afghanistan te verlaten – intussen vermoord is

door de taliban.

Verzoeker is hierover recent op de hoogte gebracht door een vriend uit Afghanistan. Zijn familie

(moeder) had deze gebeurtenis tot nu toe voor hem verborgen gehouden, daar zij wist welke grote

psychologische impact dit op verzoeker zou hebben.

Zijn oom is immers vermoord op terugweg van het postkantoor, waar hij verzoekers documenten richting

België verstuurde (taskara, documenten van terugkeer).

Verzoeker verklaart dat zijn oom inderdaad een groot risico nam om zijn broer en hemzelf te helpen het

land te verlaten, en dit in een regio die volledig gecontroleerd wordt door de taliban.

Zijn oom ging bijzonder voorzicht tewerk en probeerde heel discreet te zijn, zo stelt verzoeker, maar bij

het posten van de documenten voor verzoekers procedure moet het toch misgelopen zijn en werd hij op

weg naar huis vermoord.

Verzoeker heeft een foto van zijn vermoorde nonkel via zijn vriend doorgestuurd gekregen. Hij legt deze

neer in het kader van huidig verzoekschrift, alsook een twee foto's van zijn nonkel bij leven (stuk 4). Hij

heeft aan deze vriend gevraagd hem bijkomende bewijsstukken van de moord op zijn nonkel te

bezorgen, en wacht antwoord af. Verzoekende partij behoudt zich het recht voor om eventueel later

verkregen documenten hieromtrent toe te voegen aan het verzoekschrift.

De moord op zijn nonkel is een bijkomende aanwijzing van het risico op vervolging dat verzoeker in

geval van terugkeer naar zijn regio van herkomst nog steeds loopt.

Op basis van bovenstaande argumenten vraagt verzoekende partij Uw Raad in hoofdorde vast te stellen

dat verzoeker aan de hand van zijn geloofwaardige verklaringen een gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk heeft gemaakt, en hem daarom het vluchtelingenstatuut op grond van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet toe te kennen.

Minstens dient op basis van bovenstaande argumenten te worden vastgesteld dat verzoeker een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) of b) van de Vreemdelingenwet loopt, en dient

hem op basis van deze bepalingen het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend te worden.

III.2. Wat betreft verzoekers nood aan subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2. c) van de

Vreemdelingenwet
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III.2.1. Wat betreft de veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst

Er wordt niet betwist dat verzoeker afkomstig is van het district Tagab in de provincie Kapisa.

Verwerende partij erkent eveneens dat de veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst een

bedreiging inhoudt van zijn leven of persoon (stuk 1, p. 4).

Uit het rapport EASO COI report Afghanistan: Security Situation van juni 2019 (stuk 6) blijkt inderdaad

dat de hierboven weergegeven informatie uit het EASO-rapport van december 2017 (zie ook stuk 3) nog

steeds actueel is. Verzoeker is afkomstig uit een regio waar de taliban-activiteit én controle zeer groot is.

Volgens een overzicht van verschillende bronnen met betrekking tot de aanwezigheid van taliban in

verzoekers district, opgenomen in het meest recente EASO-rapport blijkt dat alle bronnen aangeven dat

de taliban sterk aanwezig is en dat de controle over het district betwist is ("contested") (stuk 6, p. 176).

Wat betreft het aantal en de aard van de veiligheidsincidenten bevat het meest recente EASO-rapport

de volgende informatie:

"(…)"

Uit deze informatie blijkt duidelijk dat de veiligheidssituatie in verzoekers district Tagab extreem precair

is en dat burgers daar door hun loutere aanwezigheid een risico lopen op ernstige schade als gevolg

van het willekeurig geweld dat de streek teistert.

III.2.2. Wat betreft de veiligheid en redelijkheid van een intern vestigingsalternatief in Kabul hoofdstad

Verwerende partij meent evenwel dat verzoeker zich aan deze bedreiging kan ontdoen door zich in de

stad Kabul te vestigen, waar hij volgens haar over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Verzoekende partij is het niet eens met de beoordeling van verwerende partij als zou de stad Kabul voor

verzoeker een veilig en redelijk vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de wet van

15 december 1980 vormen.

Artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

"(…)"

Uit zowel de ratio legis als uit de bewoordingen van de bepaling blijkt dat deze restrictief geïnterpreteerd

moet worden, daar het een beperking inhoudt van de toegang tot internationale bescherming van

personen waarvan het erkend wordt dat zij in hun regio van herkomst een risico lopen op vervolging of

het lijden van ernstige schade.

Het is aan de administratie om aan te tonen dat verzoeker in een bepaald deel van het land van

herkomst geen enkele vrees voor vervolging heeft of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, dat

hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van

het land en dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht dat hij zich er vestigt. De voorgestelde

interne vestiging dient dus zowel veilig als redelijk te zijn. Het bestuur moet hierbij rekening houden met

zowel persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker als met de algemene omstandigheden in het

land van herkomst.

A. Veiligheid van het voorgestelde IVA

Verwerende partij baseert zich op de rapporten EASO COI report Afghanistan: Security Situation van

december 2017, HASO COI report Afghanistan: Security Situation van mei 2018 en COI Focus

Afghanistan: Security situation in Kabul city van 15 mei 2019, om te concluderen dat de Afghaanse

veiligheidstroepen de situatie in de hoofdstad Kabul relatief goed onder controle hebben, dat het geweld

zich grotendeels richt tegen "high profile" doelwitten en dat Afghaanse burgers duidelijk niet het

voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul, en dat willekeurig geweld met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomt in de stad. Ze komt vervolgens tot de

conclusie dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

De vaststellingen van verwerende partij inzake de intensiteit van het geweld in Kabul worden evenwel

door verschillende gezaghebbende bronnen tegengesproken.
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Zo strookt de conclusie van verwerende partij niet met de bevindingen uiteengezet in de UNHCR

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

Afghanistan van 30 augustus 2018 (stuk 5). Dit rapport wijdt een aanzienlijk gedeelte aan de

beoordeling van het bestaan van een intern vestigingsalternatief (p. 105-114) en past de vooropgestelde

richtlijnen toe op de situatie in de hoofdstad Kabul (p. 112-114).

UNHCR benadrukt in dit rapport de achteruitgang van de veiligheidssituatie in Afghanistan en de

toenemende controle van de taliban over grote delen van het Afghaanse grondgebied (p. 12).

Specifiek met betrekking tot de situatie in Kabul hoofdstad stelt UNHCR (stuk 5) vast dat de taliban hun

aanvallen op Kabul en andere grote stedelijke gebieden geïntensifieerd hebben (p. 12). UNHCR wijst

uitdrukkelijk op de negatieve trends met betrekking tot de veiligheidssituatie voor burgers in Kabul stad

en stelt vast dat burgers die deelnemen aan het dagelijks economisch en sociaal leven in Kabul

blootgesteld worden aan een risico om het slachtoffer te worden van het algemeen geweld ("generalized

violence") dat de stad teistert (p. 112). Er wordt gespecifieerd dat dit het geval is bij alledaagse

activiteiten zoals het ondernemen van woon-werkverkeer, het zich verplaatsen naar ziekenhuizen, naar

school, naar winkels of naar de moskee, en bij het deelnemen aan dagelijkse activiteiten op publieke

plaatsen (p. 113).

Eenzelfde conclusie kan worden getrokken op basis van de informatie vervat in het meest recente

rapport EASO COI report Afghanistan: Security Situation van juni 2019 (stuk 6). In tegenstelling tot wat

verwerende partij voorhoudt met betrekking tot het doelwit van de aanvallen, verwijst dit rapport naar

een rapport van UNAMA dat stelt dat de aanvallen uitgevoerd in Kabul in hoofdzaak burgers als doelwit

hebben "(…)" (p. 69-70)

Het rapport bevat talrijke verwijzingen naar aanslagen die in de loop van 2018-2019 plaatsvonden in de

hoofdstad Kabul (p. 70- 72). Zoals vastgesteld door UNAMA gaat het in hoofdzaak om aanslagen ten

opzichte van de burgerbevolking: aanslagen ten opzichte van sjiitische religieuzen, educatieve centra,

manifestanten, sportclubs, kiesregistratiecentra... (p. 70).

Deze informatie bevestigt dat de beoordeling van de veiligheidssituatie in Kabul hoofdstad die door

verwerende partij gemaakt wordt, niet langer actueel is en de grote impact op de burgerbevolking

miskent. Al geruime tijd maken talrijke gezaghebbende bronnen melding van de precaire

veiligheidssituatie in Kabul hoofdstad, waar het hoogste aantal burgerslachtoffers vallen als gevolg van

veelvuldige zelfmoordaanslagen, bomaanslagen en complexe aanvallen, die veelal een willekeurige

aard hebben:

"(…)" (UNAMA jaarrapport 20178, p. 3)

"(…)" (UNAMA jaarrapport 2017, p. 30)

"(…)" (EASO Security Situation 2017, p. 45)

"(…)" (EASO Security Situation 2017, p. 59)

"(…)" (EASO Security Situation 2017, p. 59)

UNHCR bevestigde eerder al dat het escalerend conflict in Afghanistan een recordaantal burger-

slachtoffers maakt, in het bijzonder in Kabul, en dat interne vluchtalternatieven niet als relevant en

redelijk kunnen worden beschouwd (stuk 7, p. 22). Een visuele weergave door UNHCR van de meest

impactvolle incidenten in Kabul gedurende de voorbije twee jaar toont aan dat begin 2018 de

gewelddadigste periode van de voorbije twee jaren betrof (stuk 7, p. 4). UNHCR bevestigde haar

standpunt met betrekking tot de hoofdstad Kabul in haar meest recente Eligibility Guidelines: "UNHCR

considers that given the current security, human rights and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA

is generally not available in the city" (stuk 5, p. 114)

Het Franse "Cour Nationale du droit d'asile" heeft zich in een arrest van 9 maart 2018 (stuk 8) op de

informatie uit het EASO Security Situation 2017-rapport (NB een van de rapporten waaruit verwerende

partij afleidt dat de stad Kabul een veilig vluchtalternatief zou uitmaken) gebaseerd bij haar beslissing

dat de situatie in Kabul hoofdstad op dit ogenblik beschouwd moet worden als een situatie van

willekeurig geweld met een hoge intensiteit. en dat er ernstige en aangetoonde redenen bestaan om te

geloven dat de verzoeker in kwestie bij een terugkeer naar Kabul hoofdstad door zijn loutere

aanwezigheid daar een reëel risico zou lopen op ernstige schade. Op grond hiervan kent Franse Hof de

verzoeker in kwestie de subsidiaire bescherming toe:

"(…)"
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B. Redelijkheid van het voorgestelde IVA

De humanitaire situatie in de hoofdstad Kabul is het voorbije jaar zeer sterk achteruitgegaan, als gevolg

van de grote toestroom van IDP's in de stad.

UNHCR wijst in de voormelde Eligibility Guidelines (stuk 5) op het feit dat de enorme, bevolkingsgroei in

Kabul hoofdstad ertoe geleid heeft dat de absorptiecapaciteit van de hoofdstad ruimschoots

overschreden is, hetgeen resulteert in een gebrek aan infrastructuur, diensten en jobs en een sterke

stijging van het armoedeniveau en van de voedselonzekerheid in de stad (p. 113).

Ook het meest recente EASO-rapport van juni 2019 (stuk 3) beschrijft uitgebreid de prangende

humanitaire situatie in de hoofdstad Kabul:

"(…)"

De bevolking van Kabul hoofdstad heeft moeite met het verkrijgen van voedsel en drinkbaar water. De

toegang tot werk is zeer beperkt, hetzelfde geldt voor de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en

dit als gevolg van de enorme deuk op de basisvoorzieningen en dienstverlening door de grote

bevolkingstoename op korte tijd. Er heerst een grote armoede in de stad, waar 80% van de inwoners in

informele settlements leeft.

Onder meer op grond van deze recent sterk verslechterde situatie concludeert UNHCR dat in het licht

van de actuele veiligheids- en humanitaire situatie en van de situatie op vlak van mensenrechten in

Kabul dient te worden vastgesteld dat in het algemeen géén intern vluchtalternatief bestaat in de

hoofdstad. (p. 114)

Zoals Uw Raad in haar arrest n° 217 609 d.d. 27 februari 2019 (stuk 9) vaststelde, komt UNHCR

hiermee terug op de voormalige vaststellingen dat de hoofdstad Kabul als redelijk intern

vestigingsalternatief kon dienen voor alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen. Dit

is gezien de huidige humanitaire – en veiligheidssituatie niet langer het geval.

Uw Raad stelde in het betreffende arrest (dat een alleenstaande jonge man betrof) vast dat de

persoonlijke omstandigheden determinerend zijn voor de vaststelling van de redelijkheid van Kabul

hoofdstad als intern vestigingsalternatief.

Uit het arrest kan ook worden afgeleid dat Uw Raad een restrictieve aanpak hanteerde bij de

beoordeling van de redelijkheid van Kabul als vestigingsalternatief voor de jonge man in kwestie:

- Hoewel de vader van de betrokkene in Kabul hoofdstad werkte, dient hij voor zijn werk naar andere

provincies te reizen en verblijft deze niet permanent in Kabul;

- De vader van betrokkene verbleef op zijn werkplek, m.n. een overheidsgebouw, en beschikte niet over

een woning waarin betrokkene kon verblijven;

- Verwerende partij maakte niet hard dat verzoekers familie hem financieel zou kunnen ondersteunen; er

bleek niet uit het dossier welke functie verzoekers vader bij de overheid had, en hoewel werd

vastgesteld dat de familie over een boomgaard beschikte, werd niet aangegeven of deze opbrengst

opleverde;

- Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker daadwerkelijke werkervaring heeft.

Uw Raad concludeerde dat verzoeker weliswaar een alleenstaande jongeman is, maar dat gelet op

bovenstaande persoonlijke omstandigheden en gelet op de uitzonderlijke situatie in de stad Kabul, niet

aannemelijk werd gemaakt dat hij zich in Kabul kan vestigen en er een leven kan leiden dat naar

plaatselijke maatstaven als normaal kan worden aangemerkt.

In voorliggend geval meent verwerende partij dat Kabul hoofdstad voor verzoeker een redelijk intern

vestigingsalternatief vormt daar hij geen kinderen onder zijn zorg heeft, hij als winkelier vroeger nu en

dan in Kabul kwam om goederen in te slaan, uit zijn facebookprofiel blijkt dat hij bevriend is met mens

en die in Kabul wonen en er dus wel enige connecties heeft, en hij op gehoorproblemen na geen

melding maakt van gezondheidsproblemen.

Verwerende partij kan absoluut niet gevolgd worden in deze vaststellingen.
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Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verwerende partij weliswaar verwijst naar het rapport van

UNHCR van 30 augustus 2018, maar geen melding maakt van het specifieke onderdeel van dat rapport

gewijd aan de veiligheid en redelijkheid van het intern vestigingsalternatief in de stad Kabul. De

bestreden beslissing bevat o.m. geen enkele verwijzing naar de informatie in dit rapport over de

prangende humanitaire situatie in de stad. Zodoende negeert verwerende partij informatie die essentieel

is voor de beoordeling van voorliggende situatie. Ze bezondigt zich aan een partiële lezing van het

betreffende rapport.

Wat betreft verzoekers persoonlijke omstandigheden dient het volgende te worden opgemerkt:

- Verzoeker heeft geen enkel familiaal netwerk om op terug te vallen in Kabul. Hij zou zich in Kabul

volledig zelfstandig, zonder enige ondersteuning, moeten vestigen. Zoals hij zelf aangeeft is het

uitermate moeilijk om een enigszins betaalbare menswaardige woning te vinden in Kabul (CGVS p. 23).

Het beschikken over een nuttig familiaal netwerk is essentieel bij de beoordeling van de redelijkheid van

een vestigingsalternatief in Kabul hoofdstad, gezien de veiligheids- en humanitaire situatie aldaar.

- Het administratief dossier bevat geen enkele informatie over de financiële situatie van verzoeker. Uit

zijn verklaringen kan worden afgeleid dat de winkel die hij jaren geleden uitbaatte, verkocht werd, en dat

zijn jongste broertje nu een klein winkeltje heeft waarin hij koekjes e.d. verkoopt (CGVS p. 22). De

familie heeft geen land, maar slechts tuinen met granaatappels (CGVS p. 11). Het is onduidelijk of deze

tuinen enige opbrengst geven. Verzoeker zal dus naar alle waarschijnlijkheid geen beroep kunnen doen

op financiële steun van familie om zijn leven in de stad Kabul op te bouwen.

- Dat verzoeker over "enige connecties" zou beschikken die in Kabul verblijven, verantwoordt niet om tot

de redelijkheid van Kabul als vestigingsalternatief te besluiten. Het is allesbehalve duidelijk welke band

verzoeker met deze personen onderhoudt, en het is onwaarschijnlijk dat deze personen hem zouden

kunnen helpen bij bv. het vinden van onderdak. Op de vraag of hij nog contacten heeft met vrienden in

Afghanistan, antwoordt verzoeker letterlijk "Ik heb geen hechte vrienden daar, maar ik heb facebook en

messenger dus ik heb enkele facebookvrienden daar (CGVS p. 13). Wat de facebook-connecties betreft

waarvan in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt, is het volkomen onduidelijk welke band

verzoeker met deze mensen onderhoudt. Hij spreekt zelf van louter professionele banden. Hechte

vrienden zegt hij in elk geval niet te hebben. Bovendien stelt hij dat hij van de mensen waarmee hij op

facebook bevriend is, "sommige in den lijve" kent. Een groot deel van zijn facebookvrienden zijn

derhalve louter virtueel, heeft hij nooit ontmoet. Het is volstrekt onwaarschijnlijk dat verzoeker op dit

netwerk beroep zou kunnen doen om ondersteuning te krijgen in geval van hervestiging in Kabul.

Daarbij dient erop te worden gewezen dat Uw Raad reeds in eerdere rechtspraak oordeelde dat

voorzichtig moet worden omgesprongen met informatie uit sociale media, omdat de virtuele wereld niet

steeds in overeenstemming is met de reële wereld. Zo oordeelde Uw Raad het volgende:

"Verzoekster maakt ook aannemelijk dat het netwerk van "Facebookvrienden" haar niet zal bijstaan in

het geval van terugkeer naar Liberia. Vele vriendschappelijke contacten in de virtuele wereld kunnen

niet gelijkgesteld worden met daadwerkelijke steun of ondersteuning in een moeilijke economische

situatie in de reële wereld" (RvV 18 november 2016, n° 177 968)

Ook in verzoekers geval laten zijn facebookcontacten niet toe te besluiten dat hij over de nodige

ondersteuning zou beschikken.

- Verzoeker is nooit naar school geweest en kan lezen noch schrijven en zijn werkervaring is eenzijdig,

m.n. het houden van een winkel. Gezien de huidige precaire omstandigheden op de arbeidsmarkt, is het

gezien zijn zeer beperkte kwalificaties betwijfelbaar dat hij erin zou slagen toegang te krijgen tot de

arbeidsmarkt en zelf in te staan voor zijn levensonderhoud.

- Verzoeker kampt wel degelijk met gezondheidsproblemen. Naast de gehoorproblemen waarvan hij

tijdens het persoonlijk onderhoud reeds melding maakte, werd hij al tweemaal met de ambulance naar

het ziekenhuis gevoerd vanwege maagproblemen. Er werd een diffuse erosieve bulbitis vastgesteld,

waarvoor verzoeker momenteel medicatie krijgt (stuk 10). Op 27 juni 2019 zal verzoeker geopereerd

worden aan zijn trommelvlies (stuk 11).

Verzoeker kampt bovendien met psychologische problemen. Gezien zijn recente aankomst in België en

daar zijn aandacht tot nog toe volledig werd opgeslorpt door zijn procedure en andere medische

problemen, is hij er vooralsnog niet toe gekomen contact op te nemen met een psycholoog. Verzoeker

voelt zich evenwel mentaal uitgeput en moedeloos, en dit gevoel versterkt enorm wanneer hij denkt aan

een eventuele terugkeer naar Kabul.

Verzoeker bevindt zich op medisch-psychologisch vlak niet in optimale omstandigheden en heeft

momenteel nood aan zorg en behandeling. Ook dit maakt dat een vestiging in Kabul onredelijk zou zijn,

gezien de impact van de humanitaire situatie op de toegankelijkheid van gezondheidszorg daar.
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Gelet op bovenstaande persoonlijke omstandigheden en gelet op de uitzonderlijke situatie in de stad

Kabul, moet worden geconcludeerd dat niet aannemelijk werd gemaakt dat redelijkerwijze van

verzoeker verwacht kan worden dat hij zich in de stad Kabul vestigt.

De stad Kabul vormt derhalve noch een veilig. noch een redelijk vestigingsalternatief voor verzoeker.

In ondergeschikte orde meent verzoekende partij dan ook dat aan verzoeker op grond van artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend dient te worden,

omwille van de precaire veiligheidstoestand in zijn regio van herkomst en bij gebrek aan veilig en

redelijk intern vluchtalternatief.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden de volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- een uittreksel uit het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van

december 2017 (uittreksel) (stuk 3);

- foto's van verzoekers oom (1 foto na zijn overlijden, 2 foto's bij leven) (stuk 4);

- een uittreksel uit het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018 (stuk 5);

- een uittreksel uit het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation -

Update” van juni 2019 (stuk 6);

- het rapport “International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van

12 maart 2018 (stuk 7);

- een arrest van het Franse Cour Nationale du droit d'asile van 9 maart 2018 (stuk 8);

- het arrest nr. 217 609 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van

27 februari 2019 (stuk 9);

- een medisch rapport van dr. L.M. van 12 juni 2019 (Oeso Gastro Duodénoscopie) (stuk 10);

- een pre-operatieve vragenlijst voorafgaand aan verzoekers operatie aan het trommelvlies op

27 juni 2019 (stuk 11).

2.2.2. Op 23 augustus 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR

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

Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO Country of Origin Information Report

“Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-74, en de updates van respectievelijk

mei 2018, p. 1-34, en juni 2019, p. 1-74, van dit rapport, de COI Focus “Afghanistan: Security situation

in Kabul city” van 15 mei 2019, en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common

analysis” van EASO van juni 2019.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

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

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.3.2. Bewijslast

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

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

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

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.”

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

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

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.
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2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart vervolging te vrezen door de taliban die hem ervan beschuldigen te spioneren voor

de overheid. Tevens verklaart verzoeker vervolging te vrezen door de Afghaanse overheid omdat de

regeringstroepen het verdacht vonden dat er talibanstrijders nabij zijn huis gesneuveld waren.

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) zijn

verzoek om internationale bescherming een bijzonder laattijdig karakter heeft, omdat (ii) hij op

8 december 2017 vrijwillig is teruggekeerd naar Afghanistan, omdat (iii) hij een aantal ongeloofwaardige

en merkwaardige verklaringen heeft afgelegd over de gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn tweede

vertrek uit Afghanistan, omdat (iv) hij geen enkele actie heeft ondernomen nadat hij ontdekte dat de

taliban hem probeerde op te sporen, omdat (v) hem op 19 oktober 2017 een identiteitsbewijs werd

uitgereikt door de Afghaanse ambassade in Parijs en hij ook geen melding maakte van enige problemen

met de Afghaanse autoriteiten bij zijn terugkeer, omdat (vi) zijn verklaringen over de situatie van zijn

familie in Afghanistan volstrekt ongeloofwaardig zijn, en omdat (vii) de door hem neergelegde

documenten de voorgaande vaststellingen niet vermogen om te buigen.

Verzoeker slaagt er niet in de voorgaande motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te

weerleggen.

Vooreerst kan de commissaris-generaal worden bijgetreden waar hij stelt dat verzoekers laattijdig

verzoek om internationale bescherming de ernst van zijn verzoek aantast. Het gegeven dat verzoeker

reeds begin 2013 Afghanistan verlaten heeft, dat hij ervoor koos jarenlang in de illegaliteit te leven in

Frankrijk en dat hij, zelfs nadat hij een tweede maal uit Afghanistan is vertrokken, zes maanden in

Calais doorbracht alvorens in België op 9 januari 2019 een verzoek om internationale bescherming in te

dienen, is een indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend nodig achtte. Het betoog in het

verzoekschrift dat hij niet onmiddellijk een asielaanvraag indiende omdat hij naar Londen wilde waar hij

familie heeft en dat hij in Calais in erbarmelijke omstandigheden leefde waardoor hij afkerig stond tegen

een asielaanvraag in Frankrijk, biedt hiertoe geen verschoning. Immers, van een persoon die beweert te

worden vervolgd in zijn land van herkomst en internationale bescherming inroept, mag redelijkerwijze

worden verwacht dat hij zo snel mogelijk een verzoek om internationale bescherming indient. De

nalatigheid van verzoeker ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van de door hem aangehaalde

vrees voor vervolging. Verzoeker werpt op dat hij een aantal vruchteloze pogingen had ondernomen om

in Frankrijk asiel aan te vragen, doch uit zijn verklaringen blijkt dat hij hiertoe geen ernstige

inspanningen ondernomen heeft. Verzoeker verklaarde immers: “Ik probeerde me te registeren daar,

maar ik kon het niet doen omdat soms ik had de afspraak gemist of ik was te laat om te gaan en

uiteindelijk besloot ik te gaan, om naar Calais en naar Londen te gaan” (administratief dossier (hierna:

adm. doss.), stuk 5, notities persoonlijk onderhoud, p. 6). De Raad benadrukt dat het de

verantwoordelijkheid is van verzoeker om een diligente houding aan te nemen en tijdig aanwezig te zijn

op de gemaakte afspraak. Verzoekers nonchalante houding in deze toont eens te meer aan dat hij

internationale bescherming niet dringend nodigzakelijk achtte. Uit zijn gedrag en zijn uiteenzetting in het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker zijn geluk in Londen trachtte te zoeken, wat niet strookt met de

houding van een persoon die beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht uit een gegronde vrees

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of omwille van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Immers, zo zijn beweerde vrees op

enige waarheid zou berusten, kan redelijkerwijs worden verwacht dat verzoeker zo snel mogelijk een

verzoek om internationale bescherming indient.

Het feit dat verzoeker op 8 december 2017 uit eigen wil is teruggekeerd naar Afghanistan bevestigt

overigens dat de door hem beweerde vrees jegens de taliban sterk gerelativeerd moet worden. De in

het verzoekschrift ontwikkelde argumentatie dat hij steeds moedelozer werd en hoopte dat de

problemen in Afghanistan na vier à vijf jaar zouden overgewaaid zijn, overtuigt allerminst. Uit zijn

verklaringen blijkt immers dat verzoeker zelfs niet eens gepolst heeft bij zijn familie of zijn problemen

met de taliban nog actueel waren, terwijl hij nochtans met hen in contact stond (ibid., p. 7). Dat

verzoeker doelbewust zijn onwetendheid over het risico dat hij zou lopen bij terugkeer in stand hield in

plaats van internationale bescherming te vragen, valt moeilijk te rijmen met de door hem geschetste

omstandigheden van zijn vertrek.

Verder stelt de Raad vast dat naast het voorgaande nog tal van elementen afbreuk doen aan de

geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas. Zo stelt de commissaris-generaal terecht het volgende:
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“Zo is het zeer eigenaardig dat u precies kan zeggen dat u moest vertrekken door de gebeurtenissen

van 24-11-1391 (CGVS, p.15), terwijl later in het persoonlijk onderhoud blijkt dat u niet eens kan zeggen

welke maanden van de Afghaanse kalender u bedoelt (CGVS, p.16,17).”

Verzoeker werpt op dat het niet verbazingwekkend is dat de datum “24-11-1391” in zijn geheugen

gegrift staat, nu dit de dag was waarop een heel intensieve aanval in zijn regio plaatsvond en hij met

heel zijn familie diende te schuilen. De Raad wijst er echter op dat verzoeker helemaal niet verweten

wordt dat hij de datum “24-11-1391” kent, doch wel dat hij niet kan zeggen welke maanden van de

Afghaanse kalender hij bedoelt. Deze vaststelling klemt des te meer nu, zoals verzoeker zelf ook

aanhaalt, dit een dermate bepalende gebeurtenis betreft die in het geheugen gegrift staat waardoor

redelijkerwijze mag worden aangenomen dat, zo deze feiten op waarheid berusten, verzoeker ook kan

aangeven welke maanden van de Afghaanse kalender hij bedoelt. Verzoekers uitleg dat hij de maanden

niet bij naam noemt, maar in cijfers aanduidt, is in de Afghaanse samenleving allerminst plausibel en

doet vermoeden dat hij die datum vanbuiten leerde. Bovendien tarten verzoekers verklaringen

aangaande de gebeurtenissen op “24-11-1391” elke logica. Zo wordt in de bestreden beslissing op

goede gronden op het volgende gewezen:

“Volgens uw verklaringen was er op die dag in de hele regio een grootschalige operatie gaande tegen

de taliban, bestaande uit grondtroepen en luchtaanvallen (CGVS, p.15,19). Het is dan ook vreemd dat

de taliban, die volgens u niet lichtvaardig iemand zouden beschuldigen en viseren (CGVS, p.19) tot de

conclusie zouden komen dat hun strijders omgekomen zijn omdat zij door u werden verraden, louter op

basis van waar hun lichamen werden gevonden (CGVS, p.16). Dit geldt des te meer daar u verklaart dat

gevechten en raids voortdurend gaande zijn in Tagab district (CGVS, p.20). Bovendien beschuldigden

de taliban u ervan dat u de wapens van deze strijders zou hebben ontvreemd (CGVS, p.19). Nochtans

zouden de taliban bij uitstek weten dat regeringsgetrouwe grondtroepen, die volgens u het dorp hebben

uitgekamd (CGVS, p.16), op het slagveld aangetroffen wapens niet zomaar zouden laten liggen. Indien

de taliban oprecht geloofden dat u een spion was die hen een zware klap had toegebracht en een heel

arsenaal aan wapens had verdonkermaand, valt trouwens niet te begrijpen dat zij zich door uw moeder

lieten overtuigen om niet binnen te dringen tijdens hun eerste bezoek (CGVS, p.16). Toen zij de

volgende dag wel een weg naar binnen baanden, doorzochten zij het hele huis, zonder daarbij tot het

besef te komen dat de in Afghanistan alomtegenwoordige kleioven (CGVS, p.20) aan het zicht was

onttrokken, hoewel die groot genoeg was om een volwassen man of zware wapens in te verbergen

(CGVS, p.16,20). Na uw tweede vertrek uit Afghanistan heeft uw familie niets meer van de taliban

gehoord (CGVS, p.21). Dat de taliban afwisselend doortastend tewerk gaan om dan weer alle interesse

in u te verliezen, is hoogst merkwaardig.”

Het louter citeren uit het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation”

van december 2017 met betrekking tot de situatie in Kapisa wijzigt niets aan het voorgaande. Dergelijke

verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto

te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

Voorts ondermijnt ook verzoekers houding na deze beweerde gebeurtenissen de geloofwaardigheid

ervan. Verzoeker bleef gewoon thuis wachten tot de taliban terugkwamen en ondernam na de valse

beschuldigingen ook geen enkele poging om enige hulp of bescherming te krijgen. Verzoekers uitleg

hiervoor dat het onwaarschijnlijk is dat hij ook maar van iemand hulp of bescherming had kunnen krijgen

aangezien de gemeenschap door de taliban gecontroleerd werd, weet andermaal niet te overtuigen. Dat

verzoeker geen enkele actie heeft ondernomen nadat hij ontdekte dat de taliban hem probeerden op te

sporen en niet naar de stamoudsten, de malik of zelfs niet naar de mollah van de moskee, in de

Islamitische Republiek Afghanistan nochtans een gewichtige persoon in de gemeenschap, ging, is

geheel ongeloofwaardig. Bovendien gaat verzoeker er met zijn betoog aan voorbij dat hij, nadat de

taliban een eerste maal ’s nachts naar zijn huis waren gekomen, gewoon thuis bleef wachten tot de

taliban terugkwamen terwijl hij luidens zijn verklaringen regelmatig naar Kaboel of Jalalabad reisde

(adm. doss., stuk 5, notities persoonlijk onderhoud, p. 4 en 10).

De Raad merkt nog op dat verzoeker het volgende in de bestreden beslissing opgenomen motief over

zijn aangevoerde vrees jegens de Afghaanse autoriteiten volledig ongemoeid laat:

“Het is evenmin ernstig dat u verklaart een vrees te koesteren jegens de Afghaanse autoriteiten omdat

zij u zouden verdenken van samenwerking met de taliban (CGVS, p.19,23). Onder de door u

neergelegde documenten bevindt zich een identiteitsbewijs dat werd uitgereikt door de Afghaanse

ambassade in Parijs op 19 oktober 2017. Dat u vertrouwen stelde in de Afghaanse regering tijdens uw

vrijwillige terugkeer naar uw herkomstland toont duidelijk dat aan deze vrees geen geloof gehecht kan

worden. U maakt ook helemaal geen melding dat u bij uw terugkeer problemen hebt ondervonden
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vanwege de Afghaanse autoriteiten, hoewel zij beschikten over identiteit en hebben meegewerkt aan uw

terugkeer. Indien zij naar u op zoek waren, hadden dus elke gelegenheid om u te ondervragen dan wel

aan te houden op het ogenblik dat u met deze papieren het Afghaanse grondgebied hebt betreden. U

bent daarmee trouwens ook geconfronteerd en verklaart dan: “Ik dacht iedereen is het vergeten, het is

4 – 5 jaar later, misschien ik kreeg geen problemen met de autoriteiten door de woorden van de malik

die zei dat ik maar een winkelier ben, eens ik besloot terug te gaan en ik kreeg weer problemen.”

(CGVS, p.23), waarmee u eigenlijk vooral verwijst naar uw vrees voor de taliban. Dat u in weerwil van

de feitelijke vaststellingen blijft volharden te moeten vrezen dat de overheid naar u op zoek is, doet

teniet wat er nog rest van uw geloofwaardigheid.”

Voormeld motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het door

verzoeker volledig ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Daarnaast merkt de commissaris-generaal nog op dat verzoekers verklaringen over de situatie van zijn

familie in Afghanistan volstrekt ongeloofwaardig zijn. Hij licht dit in de bestreden beslissing als volgt toe:

“Uw oudste broer A. (...) schat u momenteel op ongeveer 13 jaar (CGVS, p.11,15); hij was alleszins te

jong om rekrutering door de taliban te vrezen toen u voor de tweede maal Afghanistan hebt verlaten

(CGVS, p.15). Volgens u bleef uw moeder na uw vertrek in 2013 achter met uw minderjarige broers, een

situatie die vaak voorkomt in Afghanistan (CGVS, p.21). Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat vrouwen precies

vanwege tradities zoals de pashtunwali in beperkte mate toegang hebben tot basisrechten, dat zeker

weduwes zoals uw moeder een bijzonder lage plaats hebben op de maatschappelijke ladder, en dat het

ongehoord en ondenkbaar is dat een vrouw in Afghanistan alleen zou wonen, of zelfs alleen met haar

kinderen, zonder een volwassen man in het huishouden (zie de aan het administratief dossier

toegevoegde informatie, landeninfo nr. 2). Dat het beeld dat u schetst van uw levensomstandigheden in

Afghanistan flagrant strijdig is met de culturele context van dat land, onderstreept verder dat u de

Belgische instanties om de tuin probeert te leiden. Dit laat overigens de mogelijkheid open dat uw vader

in werkelijkheid nog leeft, of dat uw verwanten in werkelijkheid elders in Afghanistan onderdak hebben

gevonden.”

Behoudens het louter tegenspreken en bekritiseren van de gedane vaststellingen, brengt verzoeker

geen dwingende argumenten noch concrete elementen aan die hier een ander licht op werpen. In de

mate dat verzoeker voorhoudt dat verwerende partij hier niet verder is op ingegaan en hem om nadere

uitleg of verklaringen diende te vragen, wijst de Raad erop dat verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de

verklaringen die hij al dan niet aflegt en dat het niet aan de protection officer van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) is om het gehoor te “sturen”.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 11, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoeker neergelegde documenten:

“Uw taskara is slechts een indicatie van uw identiteit en herkomst, dewelke in deze beslissing niet in

twijfel getrokken wordt. Het gaat overigens ook slechts om een kopie, die met enig knip- en plakwerk

makkelijk te vervalsen is, en het origineel hebt u niet neergelegd, hoewel u duidelijk is gemaakt dat dit

de voorkeur geniet (CGVS, p.25,26). Dat u eerst verzucht dat er niemand is die deze documenten naar

u kan sturen, om vervolgens onmiddellijk te zeggen dat uw oom dat eigenlijk wel kan doen maar u dacht

dat het niet nodig was (CGVS, p.24), doet verder twijfelen aan de oprechtheid van de inspanningen die

u zich getroost in het kader van deze procedure. Dat de deportatiedocumenten waarvan u een kopie

hebt neergelegd eerder uw vrees ontkrachten dan ondersteunen, is hierboven reeds uiteengezet.”

Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Waar verzoeker in het verzoekschrift nog ter kennis brengt dat zijn oom, nota bene dezelfde oom die

hem hielp bij zijn vlucht en die ook zijn broer A. geholpen heeft Afghanistan te verlaten, intussen

vermoord is door de taliban op terugweg van het postkantoor waar hij verzoekers documenten naar

België verstuurde, komt hij niet verder dan het poneren van loutere beweringen. Verzoeker voegt bij het

verzoekschrift foto’s toe waarop zijn vermoorde oom zowel bij leven als dood te zien zou zijn

(stukkenbundel verzoeker, stuk 4). Voor zover aan deze foto’s al enige bewijswaarde kan worden

toegekend – zij bieden door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden immers geen

garantie op de authenticiteit van wat wordt afgebeeld –, kan er hoe dan ook niet op objectieve wijze

worden vastgesteld dat de persoon in kwestie de oom van verzoeker betreft, laat staan dat deze om het

leven is gekomen op de manier en om de redenen die verzoeker voorhoudt.
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De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in dezen is

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

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.4.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

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

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal dat verzoeker in de hoofdstad Kaboel over een

veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken

gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de

verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de verzoeker om

internationale bescherming een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het

land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het

land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming.

Vooreerst kan de commissaris-generaal worden gevolgd waar zij stelt dat uit de actuele en objectieve

informatie in het administratief dossier blijkt dat de stad Kaboel via haar internationale luchthaven op

een veilige manier toegankelijk is. Dit wordt door verzoeker niet betwist en vindt tevens bevestiging in de

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

waarvan de elektronische vindplaats is opgenomen in de door verwerende partij op 23 augustus 2019

neergelegde aanvullende nota. 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 Kaboel.

Wat betreft de actuele veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel wordt in de door verwerende partij op

22 augustus 2019 ingediende aanvullende nota het volgende uiteengezet:

“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
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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 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. 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 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

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 de piek van

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. De impact van de beschreven

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

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

provincies ontvluchten.

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

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

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

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

conclusie gekomen dat er dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.”

De Raad stelt vast dat bovenstaande veiligheidsanalyse met betrekking tot de stad Kaboel gebaseerd is

op het geheel van de recente informatie waarvan de referentie is opgenomen in de aanvullende nota

van verwerende partij. De informatie waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift is niet van aard

een ander licht te werpen op de situatie in Kaboel zoals hoger beschreven. Het gegeven dat in Kaboel

met enige regelmaat aanslagen worden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers te betreuren vallen

wordt in bovenstaande analyse niet miskend. Tevens wordt daarin rekening gehouden met het feit dat in

Kaboel terreuraanslagen plaatsvinden waarbij de sjiitische geloofsgemeenschap geviseerd wordt.
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Echter, het geheel van de hoger vermelde elementen in acht genomen, dient te worden vastgesteld dat

zich in Kaboel geen situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken

gevechten voordoet. Er zijn geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat elke burger die zich

vestigt in de stad Kaboel aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen informatie

bij waaruit kan blijken dat bovenstaande analyse niet langer actueel of correct zou zijn. Integendeel, de

door verzoeker bijgebrachte rapporten zijn dezelfde of liggen minstens in dezelfde lijn als de informatie

waarop verwerende partij zich in bovenstaande veiligheidsanalyse heeft gebaseerd.

Verzoeker toont aldus niet aan dat de veiligheidssituatie inmiddels zodanig is gewijzigd dat het niet

langer opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in de stad Kaboel geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet bestaat.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat de stad Kaboel 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 zich in de stad Kaboel vestigt louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

op de in artikel 48/4, § 2, c), bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Verder kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

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

verhogen.

De Raad is voorts van oordeel dat, niettegenstaande uit de informatie in het rechtsplegingsdossier blijkt

dat een intern vestigingsalternatief in Kaboel niet evident is, in het geval van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in deze

stad vestigt.

Daarbij neemt de Raad in overweging dat de humanitaire levensomstandigheden in het betreffende

gebied in hun algemeenheid niet zodanig mogen zijn dat dit op zichzelf al aanleiding kan geven tot

blootstelling aan een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling in strijd met artikel 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Er dient te worden van uitgegaan dat de Afghaanse burger die zich in Afghanistan tracht te vestigen in

een andere regio dan zijn regio van herkomst onvermijdelijk geconfronteerd wordt met een aantal

obstakels en moeilijkheden, zodat de beschikbaarheid van financiële middelen of van een netwerk dat

(al dan niet tijdelijk) ondersteuning kan bieden bepalend is voor de mate waarin de persoon in kwestie in

staat is om te gaan met deze uitdagingen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ten

aanzien van Afghanistan reeds aangegeven dat de humanitaire leefomstandigheden in dat land enkel

aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM in zeer uitzonderlijke

omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM

13 oktober 2011, nr. 10611/09, Husseini v. Zweden, § 94; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367, S.H.H. v.

Verenigd Koninkrijk, § 89; EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd

Koninkrijk, § 114). Hierbij moeten de individuele omstandigheden in overweging worden genomen.

In het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 (hierna: UNHCR Eligibility Guidelines), waarvan de

referentie is opgenomen in de aanvullende nota van verwerende partij, geeft het UNHCR op de pagina’s

112-114 aan dat gelet op de huidige veiligheidssituatie, humanitaire situatie en de situatie op het vlak

van de mensenrechten in Kaboel deze stad in beginsel niet geschikt is als intern vestigingsalternatief.

Bijgevolg komt het UNHCR in de UNHCR Eligibility Guidelines terug op eerder gedane analyses daar de

situatie in de stad Kaboel sterk geëvolueerd is. In de UNHCR Eligibility Guidelines wijst het UNHCR er

ook op dat de bevolkingsgroei in Kaboel groter is dan de capaciteit van de stad om te voorzien in de

nodige infrastructuur, diensten en jobs, waardoor er een zeer grote toename is aan informele

‘settlements’. 70% van de bevolking van Kaboel verblijft in dergelijke informele ‘settlements’. Hoewel

een hervestiging kan gepaard gaan met een zekere hardheid, sluit het UNHCR Kaboel niet uit als een

mogelijke locatie voor een intern vestigingsalternatief. Bepalend zijn bijgevolg de persoonlijke

omstandigheden voor de mate waarin verzoeker in staat is om te gaan met de algemene

omstandigheden in het vestigingsalternatief.
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In de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019,

waarvan de referentie eveneens is opgenomen in de aanvullende nota van verwerende partij, wordt

gesteld dat de algemene omstandigheden in de stad Kaboel de redelijkheid van een vestiging in deze

stad niet uitsluiten. Bij de beoordeling van een vestigingsalternatief in de stad Kaboel moet volgens

EASO rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van de verzoeker. Het vermogen

van een verzoeker om zich te handhaven zal meestal afhangen van de toegang tot een ondersteunend

netwerk of financiële middelen. Individuele omstandigheden waarmee rekening zou moeten worden

gehouden zijn onder meer leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, gezondheid, sociale en educatieve

achtergrond, familiale en sociale banden en taal.

In casu is de commissaris-generaal in de bestreden beslissing van oordeel dat van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in de

hoofdstad Kaboel vestigt. De bestreden beslissing bevat wat dit betreft de volgende overwegingen:

“U bent getrouwd maar hebt geen kinderen in uw zorg (CGVS, p.12,13). U bent vertrouwd met de stad

Kabul, waar u voordien bij de groothandelaars goederen ging aankopen die u in de winkel verder

verhandelde (CGVS, p.4). U hebt ruime werkervaring in de kleinhandel (CGVS, p.10) en spreekt

behalve uw moedertaal Pashto ook wat Dari, waarmee u zich voldoende kon beredderen (CGVS, p.10).

Uit uw Facebookprofiel blijkt dat u bevriend bent met mensen die in Kabul wonen, waarvan

verschillende ook de naam S. (...) gebruiken (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

screenshots), en u verklaart daarover dat u als winkelier veel mensen kende, waarvan sommige in de

lijve (CGVS, p.13). Dit wijst er allemaal op dat u toch enige connecties hebt in de hoofdstad. Daar waar

u verklaart nooit enig onderwijs te hebben genoten, en niet te kunnen lezen en schrijven (CGVS, p.9),

moet er op gewezen worden dat dit in het verleden geen hinderpaal voor u vormde toen u een winkel

uitbaatte (CGVS, p.10), en dat een lage scholingsgraad in Afghanistan niet uitzonderlijk is. U maakt

tenslotte ook geen melding van enige gezondheidsproblemen die een terugkeer in de weg zouden

staan, behalve een gehoorprobleem (CGVS, p.3) dat u met geen enkel medisch document staaft, en

niet verhinderde dat u de tolk kon begrijpen als die voldoende duidelijk op een normaal volume sprak.

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in de stad Kabul aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

in Afghanistan zou worden geviseerd (CGVS, p.23). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond

kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de

taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw

land van herkomst kunnen worden beschouwd.”

Verzoeker brengt geen valabele argumenten aan die de voorgaande bevindingen in een ander daglicht

stellen. Waar hij benadrukt dat hij in Kaboel geen enkel familiaal netwerk heeft om op terug te vallen,

wijst de Raad erop dat het niet uitgesloten is dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder

kinderen, zoals verzoeker in casu, er, zonder ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud kunnen

voorzien. Bepalend voor de mate waarin verzoeker in staat is om te gaan met de algemene

omstandigheden in het vestigingsalternatief zijn zijn persoonlijke omstandigheden. In casu blijkt het niet

beschikken over een familiaal netwerk geen hinderpaal te zijn voor verzoeker om in zijn eigen

levensonderhoud te voorzien. Zo is verzoeker vertrouwd met de stad Kaboel, waar hij voordien bij de

groothandelaars goederen ging aankopen die hij in de winkel verder verhandelde (adm. doss., stuk 5,

notities persoonlijk onderhoud, p. 4), heeft hij ruime werkervaring in de kleinhandel (ibid., p. 10) en

spreekt hij behalve zijn moedertaal Pashtou ook wat Dari, waarmee hij zich voldoende kon beredderen

(ibid., p.10). Tevens blijkt uit verzoekers Facebookprofiel dat hij bevriend is met mensen die in Kaboel

wonen, waarvan verschillende dezelfde familienaam als hij hebben (adm. doss., stuk 12, map met

‘landeninformatie’, screenshots facebook). Verzoeker verklaarde daarover dat hij als winkelier veel

mensen kende, waarvan sommige “in den lijve” (adm. doss., stuk 5, notities persoonlijk onderhoud,

p. 13). In het verzoekschrift repliceert verzoeker dat uit zijn facebookprofiel niet kan worden opgemaakt

welke band hij heeft met deze personen en dat het volstrekt onwaarschijnlijk is dat hij op dit netwerk

beroep zou kunnen doen om ondersteuning te krijgen in geval van hervestiging in Kaboel. In de mate

dat aangenomen wordt dat dergelijke connecties inderdaad niet volstaan om verzoeker al dan niet

tijdelijk op te vangen, waarvan het tegendeel door verwerende partij overigens ook niet wordt beweerd,

kan niet worden ontkend dat verzoeker toch enige connecties heeft in de Afghaanse hoofdstad, een

positief element dat alleen maar kan bijdragen tot het uitbouwen van een bestaan in Kaboel. Daar waar

verzoeker in het verzoekschrift herhaalt nooit enig onderwijs te hebben genoten, en niet te kunnen lezen

en schrijven, wijst de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op dat dit voor

verzoeker in het verleden geen hinderpaal vormde om een winkel uit te baten en dat een lage
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scholingsgraad in Afghanistan niet uitzonderlijk is. Dat verzoeker geen beroep zal kunnen doen op

financiële steun van zijn familie is in casu irrelevant daar hij, gelet op voorgaande, in staat is in zijn eigen

levensonderhoud te voorzien.

Verzoeker voert nog aan dat hij gehoorproblemen en maagproblemen heeft en legt hiertoe medische

documenten neer. Uit niets echter blijkt – en verzoeker toont niet aan – dat deze gezondheidsproblemen

een vestiging in Kaboel in de weg staan. Hetzelfde dient te worden gezegd inzake verzoekers beweerde

psychologische problemen, waarvan verzoeker overigens geen enkel begin van bewijs neerlegt.

De Raad besluit dat van verzoeker, als getrouwde jonge man zonder kinderen, met ruime werkervaring

en die tevens vertrouwd is met de stad Kaboel en er connecties heeft, redelijkerwijze kan worden

verwacht dat hij zich in Kaboel vestigt.

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. In casu maakt verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aannemelijk.

2.3.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de

bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige

stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin wordt een beoordelingsfout aangetoond.

2.3.7. Waar verzoeker in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat

voorafgaat, toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend negentien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


