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nr. 230 517 van 18 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 11 september 2019

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

van 8 augustus 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 29 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DHONDT loco advocaat

K. VERHAEGEN, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 27 september 2017 België is binnengekomen in het bezit

van een paspoort met een visum type D, diende op 11 september 2018 een verzoek om internationale

bescherming in.

1.2. Op 8 augustus 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekende brief van 8 augustus 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 11/09/2018
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Overdracht CGVS: 05/06/2019

U werd gehoord op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 11 juli 2019

van 13u45 tot 17u. Uw advocaat, meester HABIYAMBERE (loco meester HENDRICK), was aanwezig

van 14u tot 17u.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en werd u op 5 maart 1998 geboren in het

dorp Isa Khel (Ahmadabad district, Paktia provincie). Uw vader is dokter en heeft zijn eigen apotheek in

het dorp, uw moeder is huisvrouw. U bent Pashtoun van etnische origine en soennitisch moslim. Tot de

zevende graad liep u school in uw eigen dorp. Nadien ging u naar een school in het provinciecentrum in

Gardez omdat de kwaliteit van het onderwijs daar beter was. U wilde echter graag in het buitenland

studeren en zocht online naar scholen met een beurs. Op die manier kwam u terecht bij de Eastern

Mediterranean International School (EMIS) in Israël die een internationaal baccalaureaat aanbiedt. U

stelde zich hiervoor kandidaat en werd ook geselecteerd.

Op 2 november 2014 vloog u van Kaboel naar India, waar u het nodige visum voor Israël verkreeg op

de ambassade. Drie dagen later vloog u van India naar Tel Aviv, waar u accommodatie kreeg op de

campus van de school. Aan het einde van het eerste schooljaar, tijdens de zomervakantie, besloot u terug

te keren naar uw familie in Afghanistan. U vloog op 15 augustus 2015 via Istanboel naar Kaboel, waar u

bij aankomst op de luchthaven werd tegengehouden omdat u een visum voor Israël in uw paspoort had.

U werd meegenomen voor ondervraging en moest ook uw documenten van EMIS tonen. De man die u

ondervroeg zei u dat hij een brief naar de politie of inlichtingendiensten (NDS) zou sturen voor verder

onderzoek en liet u weer gaan. Vervolgens keerde u terug naar uw dorp en spendeerde u er de nacht. De

volgende avond kwam de taliban plots naar uw ouderlijk huis. Ze vroegen naar u en zeiden dat ze wisten

dat u naar Israël was gegaan. Uw vader ontkende dat u terugkwam en zei dat hij niet wist waar u was. De

taliban probeerde jullie huis binnen te komen maar werd tegengehouden door andere dorpelingen die op

het lawaai waren afgekomen. Uiteindelijk liet de taliban uw vader zijn erewoord geven en lieten ze uw

familie gerust. De volgende dag ging u samen met uw vader opnieuw naar Kaboel om er een nieuw

paspoort en visum voor India aan te vragen, aangezien u met het andere paspoort (met het

Israëlische visum) niet meer durfde te reizen. Nadat u het paspoort en Indisch visum ontvangen had vloog

u op 31 augustus 2015 opnieuw van Kaboel naar India. U verlengde er uw visum voor Israël met behulp

van EMIS, en vloog op 4 september opnieuw van India naar Tel Aviv. Daar rondde u uw tweede jaar van

uw baccalaureaat succesvol af, waarop u zich kandidaat stelde bij Israëlische universiteiten maar nooit

een volledige beurs kreeg. Omdat u uw studies zelf niet kon financieren hielp uw toenmalige Spaanse

vriendin u aan een opleiding in Spanje. Op basis van die opleiding kreeg u een studentenvisum waarmee

u op 13 september 2016 van Israël naar Spanje vloog. U werd er onderhouden door de familie van uw

vriendin en studeerde er een jaar lang Spaanse taal en cultuur. Vervolgens schreef u zich in bij de KU

Leuven en werd u toegelaten tot de opleiding Bachelor Business Administration. De ouders van uw

Spaanse vriendin stonden borg voor u en namen opnieuw alle kosten op zich. Op die manier verkreeg u

een studentenvisum waarmee u op 27 september 2017 naar België kwam en aan deze opleiding begon.

De relatie met uw Spaanse vriendin liep echter stuk, en uw studentenvisum ging vervallen op 18

september 2018. Op 11 september 2018 wendde u zich tot de Belgische asielautoriteiten en diende u

een verzoek om internationale bescherming in.

Ter ondersteuning van dit verzoek legt u volgende documenten neer: uw paspoorten, uw taskara

(Afghaans identiteitsbewijs), uw visum voor Israël voor het schooljaar 2015-2016, de toelatingsbrief van

de KU Leuven, uw visumdossier van de Belgische ambassade in Madrid, uw verblijfskaart van Spanje,

een stuk van de boardingspass van uw vlucht van Tel Aviv naar Madrid, uw Afghaans geboortecertificaat,

een aantal diploma’s die u behaalde in Afghanistan, uw diploma, puntenlijst en een aanbevelingsbrief van

EMIS, artikels over de relatie tussen Afghanistan en Israël alsook over de zaak Farkhunda, certificaten

van uw studie in Spanje en twee elektronische vliegtuigtickets van India naar Israël.

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.
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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.

Verder dient er te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

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

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

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw beweerde problemen met de taliban, noch aan de

gegrondheid van uw problemen met de Afghaanse autoriteiten.

Zo verklaart u dat u tijdens de zomervakantie terugkeerde van Israël naar Afghanistan om er uw familie

te gaan bezoeken en dat de tweede avond de taliban voor de deur van uw ouderlijk huis stond (CGVS

p.13). U stelt dat ze zeiden ontdekt te hebben dat u naar Israël was gegaan, dat ze u een spion noemden

en u zelfs van apostasie beschuldigden (CGVS p.13). Bovendien geeft u hierbij aan dat de taliban mensen

vermoordt enkel en alleen omdat ze voor de regering werken, dus dat het feit dat u naar Israël was gegaan

”een grote zaak” was (CGVS p.13). Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat de taliban in dit geval

genoegen zou nemen met uw vaders bewering dat u helemaal niet terugkwam en dat hij niet wist waar u

was (CGVS p.13). U verklaart zelfs dat ze hierop reageerden met de woorden “Ok, als het zo is, dan is

het zo, maar als we hem vinden of vangen zal hij geëxecuteerd worden op basis van de sharia wet” (CGVS

p.13). Tot zo ver in elk geval het verhaal tijdens uw spontane relaas, dat eindige met uw vertrek uit het

dorp de dag na dit incident (CGVS p.13). Wanneer u wat later tijdens uw persoonlijk onderhoud op het

CGVS echter de vraag gesteld werd wat er gebeurde nadat uw vader de taliban had gezegd dat hij niets

van u wist, voegt u nog opmerkelijke feiten toe aan uw verhaal. Zo verklaart u immers plots dat de

taliban ook jullie huis probeerde binnen te komen maar hier door de tussenkomst van uw ooms en andere

dorpelingen niet in slaagden (CGVS p.14). Eerst en vooral is het merkwaardig dat u deze, indien werkelijk

gebeurd toch wel essentiële feiten, geenszins vermeldde tijdens uw spontane relaas. Ten tweede is het

twijfelachtig dat de taliban, indien zij u (zoals u zelf aangaf) werkelijk zo graag dood wilden zien, zich door

uw ooms en een paar dorpelingen liet tegengehouden om uw huis te betreden en genoegen zou nemen

met een erewoord van uw vader (CGVS p.14).

Gevraagd of u naast deze bedreiging nog effectieve problemen kende met de taliban tijdens uw verblijf in

uw dorp, stelt u dat dit niet het geval is (CGVS p.14) en verklaart u zelfs in eerste instantie dat ook uw

familie geen problemen meer heeft gekend (CGVS p.15). Wanneer ter bevestiging herhaald wordt dat uw

familie geen problemen meer kende, wijzigt u echter plots opnieuw uw verklaringen en stelt u dat de

taliban soms nog kwam kijken of u er was, en hier pas mee ophield toen jullie dorpshoofd hen vroeg om

uw familie met rust te laten (CGVS p.15). Op de vraag of ze ook uw huis binnenkwamen die keren, is uw

antwoord trouwens noemenswaardig. Zo stelt u dat ze dit niet deden en vertelt u spontaan dat er een

soort gedragscode heerst in de dorpen die inhoudt dat niemands huis zomaar kan binnengegaan worden

omdat er vrouwen en families aanwezig zijn. Iemands huis binnengaan wordt naar uw zeggen als extreem

beschouwd, maar, zo geeft u ook aan, wordt natuurlijk in sommige situaties of gevallen wel gedaan (CGVS

p.15). De reden waarom ze dit in uw geval niet deden is volgens u het feit dat ze enkel u moesten vinden

en niets te maken hadden met uw familie en vader (CGVS p.15), hetgeen echter niet kan overtuigen.

Indien uw terugkeer uit Israël immers werkelijk, zoals u zelf aangaf, ”een grote zaak” was en de taliban u

van spionage en apostasie beschuldigen (CGVS p.13), is het weinig geloofwaardig dat ze wel meermaals

naar uw huis zouden komen maar uw huis vervolgens niet met macht zouden betreden louter en alleen

om uw familie te sparen.

Bovendien slaagde u er merkwaardig genoeg ook in om uw dorp zonder problemen samen met uw vader

te verlaten, en dit de dag nadat de taliban de eerste maal voor jullie deur stond (CGVS p.4, 13). U bleef

vervolgens zelfs nog 14 dagen in Kaboel om uw nieuwe paspoort en visum voor India in orde te maken

(CGVS p.4-5), en ondervond ook gedurende die periode geen problemen meer met de taliban.

Voorts kunnen ook de door u voorgehouden problemen met de Afghaans autoriteiten niet overtuigen. U

verklaart in deze context dat u problemen had op de luchthaven van Kaboel toen u terugkeerde van Israël

naar Afghanistan voor de zomervakantie (CGVS p.4). U stelt dat u er ondervraagd werd over uw verblijf

in Israël, wat u daar deed, wat u opnieuw in Afghanistan kwam doen, of u nog ging terugkeren naar Israël,

enzovoort (CGVS p.5). Dit zijn echter standaardvragen die bij elke paspoortcontrole kunnen gesteld

worden, zeker wanneer er politieke of andere spanningen zijn tussen bepaalde landen, en waarvan u

geen uniek slachtoffer bent. Daarenboven liet men u na deze ondervraging gewoon gaan (CGVS p.15),

althans volgens uw verklaringen bij het CGVS.
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Men gaf u enkel de boodschap dat uw dossier naar de politie of de Afghaanse inlichtingendiensten zou

gestuurd worden voor verder onderzoek (CGVS p.15), maar tot op heden hebt u hier opvallend genoeg

geen gevolgen van ondervonden. Integendeel, u was zelfs in staat om zonder problemen een nieuw

paspoort en visum voor India aan te vragen in Kaboel (CGVS p.4, 15-16), hetgeen uw problemen met de

Afghaanse autoriteiten ondermijnt of op zijn minst minimaliseert. Uw verklaring dat een onderzoek in

Afghanistan openen lange tijd duurt, en dat het geen top prioriteit was (CGVS p.16), bevestigt deze

bevinding alleen maar, net zoals het feit dat u geen andere problemen met de Afghaanse autoriteiten hebt

gehad naast die éne ondervraging op de luchthaven (CGVS p.16). Daarnaast wenst het CGVS er nog op

te wijzen dat uw verklaringen over dit incident op de luchthaven anders klonken bij de Dienst

Vreemdelingenzaken. Daar stelde u immers dat u op de luchthaven moest wachten op de politie,

maar met wat geluk uw paspoort kon terugnemen en ervandoor kon gaan (zie vragen CGVS ingevuld

door de DVZ vraag 5). Toen u nochtans gevraagd werd op het CGVS of u normaal gezien moest blijven

op de luchthaven antwoordde u “nee de politie ging niet komen” (CGVS p.15). Een dergelijk flagrante

tegenstrijdigheid ondermijnt de geloofwaardigheid van deze gebeurtenissen.

Wat betreft uw verklaringen over de onbestaande diplomatieke relaties tussen Afghanistan en Israël, de

onderlinge vijandigheid, en het feit dat het raar is voor een Afghaan om daar te gaan studeren, dient verder

opgemerkt te worden dat het weinig geloofwaardig is dat u dit niet zou geweten hebben voor uw vertrek

naar Israël (CGVS p.5). U stelde zich immers online kandidaat voor deze internationale school (CGVS

p.3), en had met andere woorden toegang tot een wereldwijd web aan informatie over Israël. Gevraagd

of niemand u dan waarschuwde voor eventuele problemen, stelt u bovendien dat uw school (EMIS) dit

wel deed, maar dat ze zeiden dat het wel zou meevallen omdat u er gewoon student was (CGVS p.5).

Dat u destijds toch besloot om tijdens de zomervakantie even terug te keren naar Afghanistan, wijst er

met andere woorden op dat u eigenlijk weinig te vrezen had (en hebt) in Afghanistan omwille van uw

studies in Israël. Toen u uw ouders vertelde dat u toegelaten was tot deze school reageerden zij

daarenboven normaal, ze zeiden dat het een goede kans was voor uw hoger onderwijs en toekomst

(CGVS p.17). Indien het, zoals u op dit ogenblik beweert, een dermate risicovolle kwestie was om

naar Israël te reizen, kan er enigszins verwacht worden dat uw ouders anders gereageerd zouden hebben.

Uw vader is immers dokter, in bezit van een bachelor en master diploma (CGVS p.8, 17), en bijgevolg

geen onopgeleid of onwetend persoon. Op de vraag of uw ouders verrast of bezorgd waren toen u hen

vertelde dat u in Israël ging studeren, is uw antwoord trouwens opmerkelijk. U stelt namelijk dat in

Afghanistan “mensen zich er niet zo van bewust zijn” … ”ze praten niet over Israël, mijn ouders waren

zich hier dus ook niet van bewust, ze hadden wel enig idee dat Israël als een slecht land wordt beschouwd,

maar niet dat het mij zo’n grote problemen zou geven” . Ook dit toont opnieuw aan dat een reis naar of

verblijf in Israël eigenlijk helemaal niet zo’n grote zaak is in Afghanistan, net zoals het verloop van de gang

van zaken toen u werd tegengehouden op de luchthaven.

Verder wenst het CGVS op te merken dat u zeer laattijdig een verzoek om internationale bescherming

indiende. Uw problemen met de taliban en de overheid vonden immers plaats ten tijde van uw terugkeer

van Israël naar Afghanistan in augustus 2015 (CGVS p.4, 13). Nadien reisde u opnieuw naar Tel Aviv,

waar u nog gedurende één jaar uw studies aan de internationale school afmaakte (CGVS p.6) maar op

geen enkel ogenblik een verzoek om internationale bescherming indiende bij de Israëlische autoriteiten.

Nochtans gaf u zelf aan dat u naar Israël ging om uw problemen in Afghanistan te ontvluchten en dat u

“nergens anders naartoe kon” (CGVS p.6). Dat u destijds niet vooruitdacht aan wat u zou doen na afloop

van uw studies, visum en beurs is weinig aannemelijk, en ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van

de door u voorgehouden problemen met de taliban en vrees ten opzichte van de Afghaanse overheid.

Vervolgens trok u in september 2016 met behulp van uw intussen ex-vriendin naar Spanje waar u

gedurende één jaar studeerde aan een universiteit (CGVS p.6), maar u opvallend genoeg evenmin tot de

Spaanse asielautoriteiten wendde om de onmogelijkheid van uw terugkeer naar Afghanistan aan te

geven. Nadat u toegelaten werd aan de KU Leuven trok u, opnieuw met de hulp van uw ex-vriendin en

haar ouders, in september 2017 van Spanje naar België om hier te studeren (CGVS p.7), maar diende u

hier nog steeds niet meteen een verzoek om internationale bescherming in. Gevraagd om welke reden u

hiermee wachtte tot september 2018, verklaart u dat men u zei dat u geen asiel kon aanvragen tenzij uw

visum voor België verviel (CGVS p.18), hetgeen echter onlogisch en absoluut niet waar is. Daarbij wenst

het CGVS aan te stippen dat u uw verzoek om internationale bescherming indiende op 11 september

2018, terwijl uw Belgisch visum geldig was tot 18 september 2018 (zie paspoort). U diende uw verzoek

met andere woorden in vóór het vervallen van het visum, hetgeen haaks staat op uw verklaring dat men

u zei dat dit onmogelijk was. Het lijkt er dus veeleer op dat u gewacht heeft met dit verzoek in te dienen

tot u werkelijk geen andere keuze meer had. U vermeldde immers eveneens dat de ouders van uw

Spaanse vriendin uw verblijf en studies in België bekostigden maar dat jullie relatie op een gegeven

ogenblik stukliep (CGVS p.7).
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Gevraagd hoe u nadien overleefde in België antwoordde u dat u vervolgens asiel hebt aangevraagd

(CGVS p.7). Deze asielaanvraag was met andere woorden uw laatste redmiddel nadat u geen andere

manier zag om uw verblijf hier nog legaal te verlengen, hetgeen de geloofwaardigheid en gegrondheid

van uw asielmotieven volledig op de helling brengt.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat u vermeldde niet erg religieus te zijn, maar dat u wel in God en in

de islam gelooft en zich ook nog steeds als moslim beschouwt (CGVS p.16). U geeft enkel aan de islam

niet echt te praktiseren, hoewel u soms nog meedoet aan de Ramadan en ook het Suikerfeest en

Offerfeest nog viert. U verklaart hierover dat u er geen verplichting van maakt en het doet wanneer u er

zin in heeft (CGVS p.16). Gevraagd of u hier openlijk voor zou uitkomen indien u zou terugkeren naar

Afghanistan stelt u dat u dit niet zou doen omdat religie belangrijk is om aanvaard te worden in die

maatschappij (CGVS p.18). Het feit dat u een wat minder effectief praktiserend moslim bent maar dit niet

openlijk uit, zal u bijgevolg geen problemen opleveren in Afghanistan, zeker daar u nog steeds in God en

de islam gelooft en bepaalde aspecten van de religie wel nog praktiseert.

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 juni 2019 beschikbaar op

https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.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.



RvV X - Pagina 6

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

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

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

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de 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; 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_cit

y_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl); en het EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), 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.



RvV X - Pagina 7

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. 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.

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 stad Kabul vestigt.

U bent immers een gezonde en opgeleide jongeman, die naast het Pashtou ook zeer vlot het Engels

beheerst en zelfs Spaans spreekt dankzij uw studies in Israël en Spanje. Uit de door u voorgelegde

certificaten en uw eigen verklaringen blijkt bovendien dat u een prima student bent, en over heel wat

verschillende vaardigheden beschikt. Zo bent u blijkbaar sportief, hebt u zelfs acteerervaring, en won u

een gouden medaille voor biologie tijdens een onderwijswedstrijd (zie inventaris documenten nummer

10). Ook veranderde u van school in Afghanistan om een betere kwaliteit van onderwijs te genieten

(CGVS p.7-8) en volgde u op eigen initiatief extra Engelse en computerlessen in Afghanistan (CGVS p.4).

Het feit dat u in Israël ging studeren en er ook studentenjobs deed om in uw onderhoud te voorzien (CGVS

p.6), toont bovendien aan dat u in staat bent om uw plan te trekken en voor uzelf te zorgen, en dit zelfs in

een vreemd land met een u vreemde cultuur. Dat u zich op eigen houtje online kandidaat stelde voor deze

internationale school geeft daarenboven blijk van de nodige onafhankelijkheid, ambitie, intelligentie en

een zeker doorzettingsvermogen, capaciteiten die de redelijkheid van een intern vluchtalternatief alleen

maar onderstrepen. Hoewel uw familie (naar eigen zeggen) in Paktia verblijft (CGVS p.9), doet dit

geen afbreuk aan deze redelijkheid gelet op de opleiding, ervaring en capaciteiten waarover u beschikt.

Daarenboven is uw vader als dokter actief (CGVS p.8), studeerde hij aan zowel Nangarhar als Paktia

University (CGVS p.17) en runt hij zijn eigen apotheek (CGVS p.8). Bijgevolg kan er aangenomen worden

dat hij, zelfs vanuit Paktia, mogelijk enige steun voor u kan betekenen, bijvoorbeeld onder de vorm van

contacten in Kaboel, of het verstrekken van enige financiële middelen. Uw verklaring dat u in Afghanistan

uw studies niet zou kunnen doen en dat u er niet zou kunnen werken of overleven, louter en alleen omdat

u in Israël gestudeerd heeft (CGVS p. 18), is niet aannemelijk. Uit niets blijkt immers dat u zich niet

opnieuw op een school zou kunnen inschrijven in Afghanistan, noch dat u geen werk zou kunnen vinden.

Daarenboven bent u niet verplicht om informatie over uw studies in Israël vrij te geven in geval van een

terugkeer naar Afghanistan, en zou u zich ook los daarvan verder (of opnieuw) kunnen laten opleiden in

Kaboel en / of er een job kunnen vinden.

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 mogelijks 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 heel uw

leven in uw eigen dorp gewoond heeft en nergens anders iemand kent waar u bij zou kunnen leven. Ook

verwees u naar het feit dat de Afghaanse autoriteiten problemen met u zouden kunnen hebben en u

mogelijks opnieuw tegengehouden zou worden door hen als u terugkeert naar Afghanistan. Zoals eerder

in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake

de problemen die u met de Afghaanse autoriteiten, noch met de Taliban overigens, 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.

De documenten die u neerlegt ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming

kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen.
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Zij bevestigen immers louter uw identiteit, herkomst en reisweg, maar tonen op geen enkele manier uw

persoonlijke problemen met de Afghaanse autoriteiten of met de taliban aan. Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier) blijkt

bovendien dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verspreid

bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen

onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse

documenten hebben daarom een zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de identiteit van de

Afghaanse asielzoeker of bij het ondersteunen van het asielrelaas. Documenten kunnen enkel een

bevestigende aanvulling vormen op een geloofwaardig asielrelaas, hetgeen in casu niet het geval is.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“artikelen 48/3 t.e.m. 48/7 en artikel 50 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ('Vreemdelingenwet'),en

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

('Vluchtelingenconventie'), schending van artikel 3 EVRM”.

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing geen inschatting maakt van het risico voor verzoeker om bij

terugkeer naar Afghanistan wegens zijn verblijf in Israël vervolgd te worden door de taliban.

Verder geeft hij aan kritiek te hebben op de motieven van de bestreden beslissing, waarbij hij meent dat

“verzoekers vluchtrelaas en het risico dat hij loopt bij terugkeer voldoende goed gekaderd [dient] te

worden”.

Vooreerst wordt ingegaan op verzoekers profiel. Verzoeker is als minderjarige, op vijftienjarige leeftijd,

vertrokken uit Afghanistan en heeft zich sindsdien niet meer gesocialiseerd met Afghanistan. Bovendien

is hij afkomstig uit een bijzonder conservatief gebied in Afghanistan dat voor tachtig procent in handen is

van de taliban. Verzoeker citeert uit informatie van EASO met betrekking tot de veiligheidssituatie in zijn

provincie, Paktia (verzoekschrift, stuk 3). Verder benadrukt hij, onder verwijzing naar zijn verklaringen

tijdens het persoonlijk onderhoud, dat zijn voltallig netwerk en familie in het district Ahmabad in Paktia

verblijft en dat zijn gezin niet bemiddeld is. Verzoeker geeft verder aan dat hij niet religieus is, zijn geloof

in eigen termen definieert en niet weet of hij er in zou slagen om zijn scepsis over de islam te verbergen

indien hij in een discussie vervat geraakt. Bovendien heeft verzoeker 2 jaar in Israël gestudeerd en er

verbleven en heeft hij diploma’s in het Hebreeuws die herkenbaar zijn als Israëlisch documenten. Hij heeft

ook verbleven in Spanje en België. Verder heeft hij tevens een langdurige relatie gehad met een katholieke

Spaanse vrouw en ging hij met haar en haar katholieke gezin naar de erediensten.

Verzoeker geeft verder aan dat de commissaris-generaal over geen enkele landeninformatie beschikt die

toelaat om “in te schatten wat de perceptie is van een verblijf in Israël door de Afghaanse overheid,

maatschappij en gewapende opstandelingen.” Verzoeker acht dergelijke informatie cruciaal om de

geloofwaardigheid van zijn relaas te beoordelen en het risico bij een terugkeer in te schatten. Hij wijst erop

dat de commissaris-generaal verplicht is om te voorzien in relevante landeninformatie en de mogelijkheid

heeft om zich te informeren bij experten. Dit is echter niet gebeurd. Verder benadrukt verzoeker dat er

geen diplomatieke relaties zijn tussen Israël en Afghanistan en dat de commissaris-generaal zelf aangeeft

er van uit te gaan dat de verhouding tussen beide staten er één is van politiek conflict. Verzoeker wijst er

dan ook op dat er bijna geen betrouwbare informatie te vinden is over de risico’s bij een terugkeer naar

Afghanistan wegens een verblijf in Israël. Hij meent echt dat “Het is evenwel meer dan waarschijnlijk dat

gelet op de activiteiten van de Islamitische Staat in Afghanistan en de kennis die zij meebrengen vanuit

hun activiteiten in de buurlanden van Israël, en gelet op de anti-islamistische standpunten van de

Israëlische staat en de strijd tegen terreurgroepen en salafistische groepen, en gelet op het

bondgenootschap tussen Israël en de Verenigde Staten, Israël niet enkel door de Afghaanse overheid

maar ook door Anti-overheidselementen aanzien wordt als een vijandige staat.”
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Tegelijkertijd acht verzoeker het aannemelijk dat hij als vijftienjarige niet kon inschatten wat de gevolgen

zouden zijn van een verblijf in Israël bij een terugkeer naar Afghanistan. Bovendien kan de commissaris-

generaal dit zelf ook niet inschatten bij gebrek aan objectieve bronnen. Hij meent dan ook dat “waar

verwerende partij stelt twijfels te hebben over verzoekers vrees omdat hij het risico na terugkeer uit Israël

voordat hij de beurs aanvaard heeft niet goed kon inschatten, dient er opgemerkt te worden dat de kwaliteit

van de risico-inschatting die verzoeker gemaakt of zijn omgeving gemaakt heeft geen verband vertoont

met de geloofwaardigheid van zijn verblijf in Israël en het eigenlijke risico dat hiermee gepaard gaat na

terugkeer.”

Verzoeker wijst er evenwel op dat uit informatie blijkt dat de taliban iedereen viseert die verdacht wordt

van spionage voor de overheid of buitenlandse mogendheden. De beschuldiging van spionage kan

gebaseerd zijn op geruchten, een verblijf in overheidsgebied of in het buitenland, contacten met de

overheid, het dragen van buitenlandse documenten, … aldus verzoeker. Hij citeert hierbij uit informatie

van EASO, UNHCR en Landinfo (verzoekschrift, stukken 4-6) en meent dat de kans om beschuldigd te

worden van spionage door Anti-Gouvernementele Elementen (AGE’s) reëel is voor Afghanen die

terugkeren uit het buitenland. Verzoeker meent dan ook dat hij “door het feit dat hij sinds 2014 in westerse

landen en een vijandige staat verbleven heeft en noodgedwongen rondloopt met documenten in het

Hebreeuws het risico [loopt] om vervolgd te worden door anti-overheidselementen, maar ook, zij het

mogelijks in mindere mate door de Afghaanse overheid.

Verzoeker stelt dat de taliban Israël als vijand beschouwt, dat ze hem zouden zien als een spion en

iemand die zich van zijn religie gekeerd heeft (CGVS gehoorverslag pg. 13).”

Verzoeker voert verder aan dat de commissaris-generaal “een resem veronderstellingen” maakt, doch

zich niet op objectieve informatie baseert om de geloofwaardigheid van zijn problemen met de taliban bij

zijn terugkeer naar Afghanistan in 2015 te betwisten.

Hij wijst er vooreerst op, waar de commissaris-generaal stelt dat de taliban geen belang hecht aan het

erewoord van een dorpeling, dat “het alternatief” van de commissaris-generaal dat “de taliban harde

bewijzen nodig heeft bij een eerste huisbezoek dat diegene die ze zoekt niet aanwezig is”, geen steun

vindt in landeninformatie (verzoekschrift, stukken 6-8) met betrekking tot de werkwijze van taliban.

Integendeel blijkt het dat de lokale taliban in gebieden onder hun controle “op goede voet” met de

bevolking wil staan en een “strikte regelgeving” volgt waarbij zij eerst verschillende waarschuwingen

geven en mensen ondervragen, doch normaliter niet tot huiszoeking overgaan.

Verzoeker voert tevens aan dat de commissaris-generaal zich niet op objectieve informatie baseert om

zijn stelling dat de taliban zich niet zou laten tegenhouden door dorpelingen te staven. Hij geeft aan dat

de ‘layeha’, de gedragscode van de taliban (verzoekschrift, stuk 8) stelt dat “onder punt 16 en 72 dat het

zonder meer betreden om te doorzoeken van huizen van burgers uit den boze is, en punt 21 verbindt daar

zelfs een straf aan.” Hij meent dat de door hem gegeven verklaring, dat het een lokale taliban betrof en

zij “niet zomaar binnen kan vallen in een woonruimte waar verschillende vrouwen van de familie

ongesluierd zitten in een erg conservatieve regio zonder steun te verliezen onder de bevolking” een

redelijke verklaring is die overeenstemt met de beschikbare objectieve informatie. Hij verwijst nog naar

een rapport van Landinfo (verzoekschrift, stuk 7) waaruit blijkt dat de taliban zowel dwang als co-optatie

gebruikt om lokale steun te verwerven en dat zij een gesystematiseerde procedure hebben om mensen

te viseren, waarbij zij eerst identificeren en lokaliseren, dan twee waarschuwingen geven en eventueel

ondervragen bij het gerecht en dan pas opnemen op de zwarte lijst en executeren. Bovendien hangt hun

macht af van de steun van de dorpsouderen en kiest de lokale taliban soms de kant van de dorpelingen

tegenover niet-lokale taliban, waarbij deze lokale verankering vooral sterk is bij stammen in Loya Paktia.

Verzoeker besluit hier dan ook uit dat “Dat de taliban zich laat 'tegenhouden' door hun eigen regels, en

door dorpelingen, ligt in de lijn van wat men kan verwachten van lokale taliban. Ze hebben immers lokale

steun nodig, moeten zich aan bepaalde regels houden en hebben een overleg en bemiddelingscultuur

met lokale dorpsoudsten.” Hij verwijst verder nog naar informatie van EASO (verzoekschrift, stuk 2).

Verder stelt verzoeker dat het algemeen geweten was dat hij in Israël verbleven heeft en dat de taliban

hier ook van op de hoogte was, gelet op “de positie van zijn vader in het dorp, gelet op zijn neven, gelet

op de connectie van dorpelingen met de taliban”. Bovendien blijkt uit objectieve informatie van Landinfo

(verzoekschrift, stuk 6) dat de taliban controleert wie Afghanistan binnenkomt via hun contacten op de

luchthaven en dat zij tevens controleren wie dorpen die onder controle staan van de taliban binnenkomt

en wie naar overheidsgebied reist. Aldus toont verzoeker aan dat het “logisch” is dat de taliban op de

hoogte is van zijn verblijf in en terugkeer uit Israël.
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Verder toont verzoeker aan dat de taliban tot ondervraging zou overgaan bij personen die verbleven

hebben in het buitenland, zeker in een vijandige staat. Hij toont tevens aan dat het “normaal” is dat de

taliban zich eerst naar verzoekers woning begeeft, doch deze niet betreedt.

Verzoeker meent verder dat het niet “opmerkelijk” is, zoals de commissaris-generaal beweert, dat hij in

zijn relaas niet vermeldde dat de taliban binnenging in zijn huis, doch dit later tijdens het persoonlijk

onderhoud wel deed. Hij benadrukt dat hij dit spontaan heeft opgebracht en dat de taliban “in beide

gevallen” zijn woning niet heeft betreden. Hij meent dan ook dat hij louter, “uit zichzelf nota bene”, meer

uitleg heeft gegeven bij het incident.

Verzoeker stelt tevens dat zijn verklaringen enerzijds dat zijn familie geen problemen meer gekend heeft

en anderzijds dat de taliban wel nog langskwamen bij zijn familie, niet als tegenstrijdig kunnen worden

beschouwd. Hij licht toe dat: “Ahmadabad is voor 80 procent in handen van de taliban en lokale taliban

leeft in het dorp. Dat ze komen informeren bij verzoekers ouders naar zijn verblijfplaats zonder hen te

bedreigen in een of andere zin zal weliswaar niet prettig zijn, maar maakt ook geen 'probleem' uit in de

zin van een asielrelaas. Zeker niet gezien de lokale malek een eind aan die praktijk gemaakt heeft wat

opnieuw aantoont hoe ingebed de lokale taliban precies is.”

Verder acht verzoeker het evenmin “opmerkelijk” dat hij de volgende dag met zijn vader het dorp kon

verlaten, gezien “[d]e taliban vooral 's nachts actief [is] en ze waren nog maar één keer aan verzoekers

huis langs geweest. Verzoeker heeft geen beleg moeten doorbreken om overdag met zijn vader zijn dorp

te verlaten.”

Verzoeker besluit dan ook dat zijn verklaringen over zijn problemen bij zijn terugkeer vanuit Israël

gedetailleerd, doorleefd, ingetogen en geloofwaardig zijn. Hij merkt bovendien nog op dat hij “zich

genoodzaakt zag terug te reizen naar Afghanistan omdat zijn campus was gesloten, en hij gepland had

om de ganse schoolvakantie in Afghanistan te blijven, maar hij na 2 dagen al uit zijn dorp diende te

vertrekken en na twee weken, zodra hij legaal kon, Afghanistan ontvlucht is.”

Wat verzoekers problemen in de luchthaven met de overheid betreft, wijst hij er vooreerst op dat “Het is

aan verwerende partij en aan uw Raad om in te schatten wat het risico is dat verzoeker loopt t.o.v. de

Afghaanse overheid of delen ervan.” Hij meent dat niet wordt betwist dat er spanningen zijn tussen

Afghanistan en Israël, dat verzoeker als minderjarige werd ondervraagd over zijn verblijf in Israël, geen

entry-stempel kreeg en dat een onderzoek werd gestart waar hij tot zijn vertrek niets van gehoord heeft.

Hij stelt dan ook dat hij “verder niets [probeert] te insinueren, maar vond de gang van zaken absoluut niet

geruststellen. Hij heeft ook niet verzwegen dat hij een nieuw paspoort verkregen heeft.”

Verzoeker benadrukt verder dat de commissaris-generaal geen objectieve informatie heeft bijgebracht die

toelaat om het risico voor verzoeker in te schatten. Hij licht verder toe dat “Wat verwerende partij verder

'flagrant' verschillend vind tussen verzoekers verklaringen op de DVZ en die op het CGVS moet in

perspectief geplaatst worden. Verzoeker kon meer uitleg geven op het CGVS, en daar heeft hij

aangegeven dat er een onderzoek zou volgen. Hij mocht beschikken maar zijn vader heeft zich borg

moeten stellen. Zijn vader is dokter, wat een respectabel beroep is in Afghanistan.

Of verzoeker een 'uniek slachtoffer' zou zijn of niet doet uiteraard niets af aan de gegrondheid van zijn

vrees voor vervolging.

Verzoeker meent verder dat, gezien zijn verblijf in Israël niet in twijfel wordt getrokken, hij niet in ziet hoe

het feit dat hij “1) beter nooit gegaan was naar Israël, 2) beter niet teruggekeerd was tijdens het

zomerreces en 3) zijn ouders hem beter belet hadden te gaan”, afbreuk doet aan de risico’s verbonden

aan zijn langdurig verblijf in Israël. Het gaat immers om objectieve risico’s die voortkomen uit de perceptie

van dorpelingen, taliban en de overheid en die geen verband tonen met verzoekers eigen perceptie of die

van zijn ouders van dit risico, aldus verzoeker. Hij meent dan ook dat “Verwerende partij probeert een

waas van ongeloofwaardigheid op te trekken, maar gezien de aanleiding van het risico zelf niet in twijfel

getrokken wordt doet de geloofwaardigheid van verzoekers handelingen er in deze niets toe. Al wat telt is

of het risico objectief gegrond is of niet. En verwerende partij heeft daar geen enkele objectieve informatie

over.”

Wat de laattijdigheid van zijn verzoek om internationale bescherming betreft, wijst verzoeker erop dat hij

legaal verbleef in Israël, Spanje en België en zich niet in een situatie bevond waarin hij diende terug te

keren naar Afghanistan.
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Hij wijst op de bepaling van artikel 50, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet dat stelt dat de

vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden of om er zich te vestigen en die

de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus wenst te verkrijgen, binnen de acht dagen na

beëindiging of intrekking van zijn verblijf een verzoek om internationale bescherming moet doen. Hij

benadrukt hierbij dat hij zestien dagen “voordat hij de aanvraag diende te doen” een verzoek om

internationale bescherming deed. Aldus meent verzoeker dat “Verwerende partij niet [kan] bijgetreden

worden dat dit ook maar iets van verzoekers geloofwaardigheid of vrees op de helling zou zetten, laat

staan dat het dit 'volledig' zou doen.”

Wat zijn opvattingen over religie betreft, licht verzoeker toe dat: “Verzoeker heeft aangegeven nog te

geloven in God, maar geen religie te praktiseren. Hij stelt open-minded te zijn en dat religie mensen dingen

laat doen die niet logisch zijn. Hij stelt dat hij ook veranderd is, dat hij vroeger wél religieus was. Hij neemt

niet altijd deel aan Ramadan maar soms wel (CGVS gehoorverslag pg 16). Verzoeker stelt dat zijn familie

het waarschijnlijk erg moeilijk zou vinden om te weten wat zijn positie over geloof is, maar dat hij hoopt

dat ze hem zouden aanvaarden (CGVS gehoorverslag pg 17). Zijn vrienden in België kennen zijn

overtuigingen en hij drinkt ook met hen.

Als je verzoeker vraagt of de hadith een historisch document is dat getrouw de handelingen van de profeet

weergeeft dan antwoordt hij daar ontkennend op. Verzoeker definieert zijn geloof in zijn eigen termen. Hij

weet niet als hij ooit tot een discussie zou verleid worden of hij er altijd in alle omstandigheden in zou

slagen zijn scepsis over islam te verbergen.

Verzoeker heeft twee jaar gespendeerd in een staat die gezien wordt als vijandig en joods is qua identiteit.

Hij heeft een langdurige relatie gehad met een katholiek Spaans meisje en is verschillende malen mee

geweest met haar gezin naar de eucharistie. Verzoekers huidige opvattingen over islam, over de rol van

religie, wie of wat ongelovigen zijn verschilt van wat de Afghaanse norm is.”

Verzoeker meent dat het “een erg optimistische inschatting” is van de commissaris-generaal waar deze

stelt dat verzoeker op zich wel gelooft en dat hij het feit dat hij niet praktiseert niet openlijk zal uiten, zodat

hij geen problemen zal krijgen in Afghanistan. De commissaris-generaal houdt er geen rekening mee dat

verzoeker na zijn jarenlange verblijf in het buitenland zal bevraagd worden over “hoe hij veranderd is, of

hij wel nog Afghaan is, of hij nog voldoet aan het beeld van de Afghaanse moslim of niet” en op argwaan

en achterdocht zal onthaald worden, aldus verzoeker. Verzoeker heeft zich sinds zijn vijftiende niet meer

moeten houden aan Afghaanse normen en verwachtingen op dat vlak en zijn wereldbeeld is fundamenteel

veranderd. Hij acht het aldus “een kwestie van tijd voor hij door de man valt met alle risico’s die dat met

zich meebrengt”. Verzoeker citeert hierbij uit informatie van EASO en UNHCR en meent dat hij “met zijn

religieuze vertwijfeling, ervaringen met zijn vroegere vriendin en verblijf in Israël” een doelwit zou vormen

voor de taliban in zijn regio van herkomst.

Verzoeker wijst er verder op dat op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie en de EASO “Guidance

note” niet kan worden betwist dat niet van verzoeker kan gevraagd worden dat hij discreet blijft over zijn

religieuze overtuigingen. Hij meent dan ook dat hij “riskeert vervolgd te worden door talibanleden en door

de bredere maatschappij in geval van een terugkeer naar Ahmadabaddistrict, Paktia, Afghanistan,

vanwege zijn verblijf in Israël, vanwege zijn verblijf in westerse landen, vanwege zijn veranderde visie op

religie en het feit dat hij niet praktiseert. Verzoeker zou ervan beschuldigd worden een afvallige te zijn, of

een spion te zijn. En in beide gevallen zou hij zich niet kunnen verdedigen tegen de geruchtenmolen en

het optreden van de taliban. Hij riskeert om buitengerechtelijk terechtgesteld te worden.”

Verzoeker benadrukt dat de commissaris-generaal van oordeel is dat de veiligheidssituatie in zijn regio

van herkomst, het district Ahmadabad in de provincie Paktia, de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus rechtvaardigt, doch dat voor verzoeker een intern vestigingsalternatief naar de stad

Kabul veilig en redelijk wordt geacht. Hij citeert uit artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet en geeft

een theoretische toelichting over het concept intern vestigingsalternatief. Verzoeker citeert tevens uit de

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

Afghanistan” van 30 augustus 2018 met betrekking tot de mogelijkheid van een intern vestigingsalternatief

in Afghanistan en de stad Kabul en voert aan dat hieruit blijkt dat de stad Kabul slechts in “uiterst

uitzonderlijke gevallen” kan beschouwd worden als een redelijk intern vestigingsalternatief, zodat de

bewijslast voor de commissaris-generaal bijgevolg “erg groot” is.

Hij wijst op een “gebrek aan basisvoorzieningen” en het feit dat uit de UNHCR “Guidelines” blijkt dat de

actuele socio-economische omstandigheden in Kabul recent erg verslechterd zijn. Hij citeert verder uit

informatie van UNOCHA, IOM en Famine Early Warning Systems Netwerk (verzoekschrift, stukken 11-

15) en de COI Focus, “Afghanistan. Security situation in Kabul city” van Cedoca van 15 mei 2019 die



RvV X - Pagina 13

volgens hem bevestigen dat Kabul niet als een redelijk intern vestigingsalternatief kan worden beschouwd.

Hij meent dan ook dat deze informatie “een volledig ander beeld schetst” van de situatie in Kabul dan

deze ten tijde van de bestreden beslissing en besluit dat “Zowel de COI Focus als de rapporten die

verzoeker voorlegde, tonen aan dat verzoeker een reële kans loopt om bij terugkeer naar Kabul geen

toegang te hebben tot menswaardige basisvoorzieningen. Nochtans stelt het UNHCR dit uitdrukkelijk als

voorwaarde voor de toepassing van een IVA in Kabul en ligt de bewijslast hiervan bij verwerende partij.”

Verder gaat verzoeker nog in op zijn persoonlijke omstandigheden. Hij licht hierbij toe dat “Verzoeker heeft

geen enkel sociaal netwerk in Kabul. Er wonen geen familieleden en hij heeft er geen vrienden. Hij heeft

nog nooit in Kabul verbleven en heeft Afghanistan in 2014 verlaten. In zijn hele leven is hij enkel heel kort

in Kabul geweest met zijn vader op hotel op doorreis naar Israël.

Verwerende partij stelt dat er aangenomen kan worden dat verzoekers vader mogelijks steun kan bieden,

bijvoorbeeld door contacten in Kaboel of financiële middelen.

Verwerende partij dient uit te gaan van de situatie zoals hij is, en niet haar wensen voor lief te nemen.

Verzoekers vader heeft geen netwerk in Kaboel (dat wordt ook nergens aangehaald of aangetoond) en

verzoekers familie beschikt niet over de middelen om verzoeker financieel te steunen. Dit blijkt ook uit het

gehoorverslag. Verzoeker zijn voltallige netwerk en familie woont in Ahmadabad, Paktia. Hij heeft

niemand buiten zijn district (CGVS, gehoorverslag pg. 9). Verzoeker zijn gezin (twee ouders, verzoeker,

een broer en drie zussen) woont samen met de gezinnen van de broers van zijn vader. Verzoeker

zijn gezin is niet bemiddeld. Verzoeker volgde gratis lessen (CGVS, gehoorverslag pg 4). Verzoeker zijn

gezin bezit geen land en heeft geen eigendom. Zijn vader huurt een apotheek van waaruit hij werkt

(CGVS, gehoorverslag pg. 8). Verzoeker zijn gezin heeft niet kunnen instaan voor verzoekers studies en

zijn onkosten (CGVS, gehoorverslag pg. 6). Verzoeker kon een volledige beurs genieten (CGVS,

gehoorverslag pg. 3) en de ouders van zijn ex-vriendin hebben zijn leven in Israël, in Spanje én in België

gefinancierd (CGVS, gehoorverslag pg 7).

Een IVA is uiteraard alleen maar beschikbaar wanneer verzoeker zich op een duurzame manier in Kaboel

kan vestigen.

Bij terugkeer naar Kabul zal verzoeker dus zonder financiële buffer op zoek moeten naar werk en

huisvesting. Uit bovenstaande informatie blijkt dat hij hiertoe geen toegang zal hebben.”

Verzoeker betwist verder de stelling in de bestreden beslissing dat uit de UNHCR “Eligibility Guidelines”

van 30 augustus 2018 blijkt dat verzoeker zich ook zonder enige ondersteuning van familieleden kan

vestigen in Kabul. Hij citeert uit de UNHCR “Guidelines” en meent dat deze een restrictief te interpreteren

uitzondering bevat op de algemene regel dat een familiaal netwerk onontbeerlijk is bij een hervestiging.

De vereiste restrictieve interpretatie houdt in dat alle voorwaarden die aan deze hypothese worden gesteld

zijn voldaan, en dat dit in concreto wordt aangetoond door commissaris-generaal. Dit doet zij echter niet,

aldus verzoeker. Hij herhaalt dat “Hieruit blijkt dus dat de algemene regel volgens het UNHCR is dat moet

worden aangetoond dat er een (familiaal) netwerk aanwezig is dat bereid en bekwaam is om werkelijke

steun te bieden, terwijl slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden van een redelijk IVA kan worden

gesproken bij gebrek aan zo'n netwerk.” Hij verwijst verder naar voormelde COI Focus van Cedoca waaruit

blijkt dat een netwerk essentieel is voor nieuwkomers en dat zij een beroep doen op hun netwerk om zich

in Kabul te vestigen.

Verzoeker meent verder dat hij in Kabul geen toegang zal krijgen tot de arbeidsmarkt. Hij heeft immers

Israëlische diploma’s en zal aldus moeten kenbaar maken dat hij in Israël heeft verbleven, “met alle

gevolgen en risico’s van dien.” Verzoeker heeft bovendien geen werkervaring in Kabul of Afghanistan.

Verder acht hij de werkervaring die hij opdeed in België “niet automatisch relevant” om werk te vinden in

Afghanistan, gelet op de verschillende context waarbij niet kan worden aangenomen dat dezelfde “know

how” nuttig is. Verzoeker verwijst verder naar informatie van Asylos (verzoekschrift, stuk 16) waaruit blijkt

dat vaardigheden opgedaan in het buitenland niet nuttig zijn om in Afghanistan werk te vinden en een

netwerk relevant is.

Verzoeker benadrukt dat hij Afghanistan verliet in 2014, toen hij vijftien jaar oud was, en meent dat zijn

langdurig verblijf in Israël, Spanje en België relevant is “in die zin dat hij hierdoor bij terugkeer naar

Afghanistan kan gepercipieerd worden als 'afvallige' (omwille van zijn verblijf in een joodse staat) en

verwesterd en 'besmet' met de westerse normen en waarden.” Hij meent dat dit een impact zal hebben

om de contacten die hij dient te leggen in Kabul om werk en huisvesting te vinden en aldus op zijn

capaciteiten om zich in Kabul te vestigen. Verzoeker citeert uit de UNHCR “Guidelines” van 30 augustus

2018 waaruit blijkt dat individuen die beschouwd worden als verwesterd een risicoprofiel hebben en meent

tevens dat UNHCR uitdrukkelijk stelt dat een langdurig verblijf relevant is in de beoordeling van een intern

vestigingsalternatief.
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Verzoeker besluit dan ook dat zijn “jarenlange verblijf in Israël, zijn verblijf in Spanje en België, zijn gebrek

aan vertrouwdheid met Afghaanse omgangsvormen en codes, het feit dat duidelijk blijkt uit zijn relevante

documenten dat hij in Israël verbleven heeft, zijn veranderde religieuze ingesteldheid een grote impact

[heeft] op de mogelijkheid om zich met een graad van veiligheid in Kaboel te vestigen, een job te vinden,

onderdak te krijgen, een eventueel steunnetwerk te kunnen aanspreken.

Voor iemand die op erg jonge leeftijd vrijwillig vertrokken is naar een vijandige staat die expliciet niet

islamitisch is, een langdurige relatie heeft gehad met een katholiek westers meisje, en nog drie jaar

gespendeerd heeft in Spanje en België, die zichzelf omschrijft als niet-praktiserend op religieus vlak, en

zonder enig netwerk in Kaboel zou belanden is het risico dat hij op openlijke wantrouwen en vijandigheid

zal onthaal worden erg groot, hij zal ervan verdacht worden zich bekeerd te hebben, geen moslim meer

te zijn, en hij zal geen enkele bescherming genieten door familie of anderen”. Verzoeker citeert hierbij uit

informatie van EASO (verzoekschrift, stuk 9) en voert aan dat “[d]e kans op een veilig intern

vestigingsalternatief wordt zo tot nul herleid.”

Verzoeker wijst er verder nog op dat zijn advocaat Dr. L. Schuster heeft gecontacteerd om te informeren

over de “perceptie van een verblijf in Israël” en citeert uit diens antwoord (verzoekschrift, stuk 17). Hij

citeert tevens nog uit informatie van EASO waaruit blijkt dat een intern vestigingsalternatief niet mogelijk

is indien de religieuze opvatting van verzoeker niet strookt met de heersende opvattingen in Afghanistan

en herhaalt andermaal dat EASO, onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie, stelt dat

niet van verzoeker kan worden verwacht dat hij zijn religieuze overtuigingen verbergt om vervolging of

ernstige schade te vermijden.

Verzoeker besluit dan ook dat Kabul geen redelijk intern vestigingsalternatief vormt in zijn hoofde.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van juni 2019 (stuk 2);

- EASO-rapport “Country Guidance Afghanistan” van juni 2019 (stuk 3);

- EASO-rapport “Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict” van december 2017

(stukken 4 en 8);

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

Afghanistan” van 30 augustus 2018 (stuk 5);

- het rapport “Afghanistan: Taliban’s organization and structure” van Landinfo van 23 augustus 2017 (stuk

6);

- het rapport “The Layha. Calling the Taleban to account” van Afghanistan Analysts Network van 4 juli

2011 (stuk 8);

- EASO-rapport “Afghanistan Individuals targeted under societal and legal norms” van december 2017

(stuk 9);

- UNHCR “Guidelines on international protection: “International flight or relocation alternative” within the

context of article 1A(2à of the 1951 Covnention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”

van 23 juli 2003 (stuk 10);

- het rapport “Humanitarian needs overview 2018 – Afghanistan” van UNOCHA van december 2017

(stuk 11);

- het rapport “Humanitarian needs overview 2019 – Afghanistan” van UNOCHA van november 2018 (stuk

12);

- het “Weekly situation report – Return of undocumented Afghans” van IOM van 11-17 november 2018

(stuk 13);

- het “Weekly situation report – Return of undocumented Afghans” van IOM van 19-25 mei 2019 (stuk 14);

- het rapport “Afghanistan Food security outlook- October 2018 to May 2019” van Famine Early Warning

Systems Network (stuk 15);

- het rapport “Afghanistan: Situation of young male ‘Westernised’ returnees to Kabul” van Asylos van

augustus 2017 (stuk 16);

- mailverkeer tussen verzoekers raadsman en dr. L. Schuster van 10 september 2019 (stuk 17).

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken.
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Verzoekers verweer in het verzoekschrift dat zijn verklaringen over de problemen die hij ondervond met

de taliban bij zijn terugkeer uit Israël in 2015 gedetailleerd, doorleefd en geloofwaardig zijn kan niet worden

aanvaard. De Raad is van oordeel dat de bestreden beslissing terecht oordeelde dat de geloofwaardigheid

van verzoekers verklaringen wordt ondermijnd door verschillende inconsistenties en

ongeloofwaardigheden in zijn verklaringen. De bestreden beslissing stelde immers terecht dat (i) het niet

aannemelijk is dat verzoeker in zijn spontaan relaas tijdens het persoonlijk onderhoud niet vermeldde dat

de taliban zijn woning wou binnendringen, (ii) het evenmin aannemelijk is dat, indien de taliban verzoeker

werkelijk dood wilde, zij zich door verzoekers ooms en dorpelingen zouden tegenhouden om het huis te

betreden en genoegen zouden nemen met het erewoord van zijn vader, (iii) verzoeker tegenstrijdige

verklaringen aflegde op de vraag of zijn familie nog problemen had na zijn vertrek uit Afghanistan en (iv)

het evenmin geloofwaardig is dat zij verzoekers huis niet zouden proberen te betreden wanneer zij

meermaals naar verzoekers huis gingen, (v) verzoekers vrees wordt gerelativeerd doordat hij de volgende

dag probleemloos zijn dorp kon verlaten en nog twee weken zonder problemen in Kabul heeft

doorgebracht.

Verzoeker kan niet gevolgd worden in zoverre hij in het verzoekschrift voorhoudt geen tegenstrijdige

verklaringen te hebben afgelegd over het feit of de taliban zijn woning wou binnendringen bij het bezoek

van de taliban aan zijn huis. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt immers dat verzoeker dit

niet vermeldde toen hem gevraagd werd om zijn problemen uiteen te zetten (Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 7, p. 13), terwijl hij later, toen werd doorgevraagd over zijn problemen, verklaarde dat de

taliban zijn huis probeerde binnen te komen (Ibid., p. 14). Verzoekers verweer dat in beide gevallen de

taliban de woning niet heeft betreden, dat verzoeker dit spontaan vermeldde en louter meer uitleg

verschafte bij het incident, biedt geen afdoende verschoning voor verzoekers inconsistente verklaringen

hierover, gezien de bestreden beslissing terecht oordeelde dat het niet aannemelijk is dat verzoeker

dergelijke essentiële elementen van zijn relaas niet zou vermelden toen hij tijdens het persoonlijk

onderhoud de kans kreeg om zijn problemen uiteen te zetten. De Raad benadrukt dat van verzoeker mag

worden verwacht dat hij voor de asielinstanties (in staat is om voldoende) coherente, gedetailleerde en

volledige verklaringen af te leggen en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land

van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn verzoek om internationale

bescherming, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het

onderzoek. Gelet op de vaststellingen van de bestreden beslissing is dit echter niet het geval.

Waar verzoeker verder aanvoert dat hij geen tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over problemen

van zijn familie met de taliban na zijn vertrek omdat hij de bezoeken van de taliban niet als een echt

probleem beschouwt, wijst de Raad erop dat dergelijk verweer geenszins overeenstemt met wat verzoeker

verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud. Hij stelde zelf dat “Hoe reageerde uw familie na dit incident

met de taliban? Ze waren natuurlijk bang, ze waren erg bang. Niet enkel voor mij maar ook voor zichzelf.

Het is erg duidelijk dat je bang moet zijn.” (Ibid., p. 14). De Raad acht het dan ook volstrekt niet aannemelijk

dat verzoeker thans zou stellen dat zijn familie, noch verzoeker meerdere bezoeken van de taliban aan

zijn huis niet als een probleem zouden beschouwen. Dergelijk ongeloofwaardig post factum verweer biedt

dan ook geenszins een afdoende verklaring voor verzoekers tegenstrijdige verklaringen tijdens het

persoonlijk onderhoud, waar verzoeker eerst verklaarde dat “Maar mijn familie heeft geen problemen meer

gekend”, om vervolgens te verklaren dat de taliban nog meermaals naar zijn woning is gekomen om te

kijken of verzoeker aanwezig was (Ibid., p. 15).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat uit de gedragscode van de taliban blijkt dat deze niet

zomaar huiszoekingen mogen uitvoeren, stelt de Raad vooreerst vast dat uit de bij het verzoekschrift ter

kennis gebrachte informatie (verzoekschrift stuk 8) blijkt dat de regels van deze gedragscode niet altijd

nageleefd worden in de praktijk, zodat dit geen voldoende grond vormt ter staving van verzoekers

verklaringen over het gedrag van de taliban. Hoe dan ook wijst de Raad erop dat het, indien aanvaard

kan worden dat bovenstaande een algemene regel betreft binnen de taliban, het niet aannemelijk is dat

verzoeker verklaarde dat zij zijn woning wouden binnendringen tijdens hun eerste bezoek (Notities van

het persoonlijk onderhoud, stuk 7, p. 14). De door verzoeker toegevoegde informatie dat de taliban eerst

waarschuwingen geeft is tevens niet in overeenstemming met verzoekers verklaring dat de taliban zijn

woning wou binnendringen op zoek naar verzoeker.

Uit de door verzoeker toegevoegde informatie blijkt verder niet op afdoende wijze dat het aannemelijk zou

zijn dat de taliban zich zou laten tegenhouden door dorpelingen en het erewoord van zijn vader bij het

betreden van zijn woonst indien zij verzoeker daadwerkelijk zouden willen doden omdat ze hem als een

spion beschouwen.
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De Raad wijst er immers andermaal op dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat zij diens woning wouden

binnendringen, hetgeen niet in overeenstemming is met de informatie waaruit blijkt dat zij eerst

verschillende waarschuwingen geven. Verzoeker geeft in het verzoekschrift bovendien zelf aan dat de

taliban hard optreedt tegen personen die zij als spion voor buitenlandse mogendheden beschouwen.

Gelet op hun hardhandige optreden zoals beschreven door verzoeker, acht de Raad het dan ook niet

aannemelijk dat zij zich zouden laten tegenhouden door dorpelingen en het erewoord van verzoekers

vader.

De Raad wijst er verder nog op dat, zelfs indien wordt aanvaard dat het een algemene regel betreft dat

huiszoekingen niet zomaar mogen worden uitgevoerd, toch redelijkerwijze kan worden verwacht dat een

gewelddadige en georganiseerde groepering als de taliban zijn bedreigingen wel degelijk ernstig neemt

en deze ten gepaste tijde ten uitvoer tracht te brengen. De Raad wijst er hierbij op dat verzoeker niet

aantoont dat de taliban de in zijn eigen gedragscode voorgeschreven toestemmingen en vereisten voor

een huiszoeking niet zou kunnen bekomen om de woning van verzoekers familie te betreden om diens

aanwezigheid vast te stellen. In de bestreden beslissing werd hierbij terecht geoordeeld dat “Zo stelt u dat

ze dit niet deden en vertelt u spontaan dat er een soort gedragscode heerst in de dorpen die inhoudt dat

niemands huis zomaar kan binnengegaan worden omdat er vrouwen en families aanwezig zijn. Iemands

huis binnengaan wordt naar uw zeggen als extreem beschouwd, maar, zo geeft u ook aan, wordt natuurlijk

in sommige situaties of gevallen wel gedaan (CGVS p.15). De reden waarom ze dit in uw geval niet deden

is volgens u het feit dat ze enkel u moesten vinden en niets te maken hadden met uw familie en vader

(CGVS p.15), hetgeen echter niet kan overtuigen. Indien uw terugkeer uit Israël immers werkelijk, zoals u

zelf aangaf, ”een grote zaak” was en de taliban u van spionage en apostasie beschuldigen (CGVS p.13),

is het weinig geloofwaardig dat ze wel meermaals naar uw huis zouden komen maar uw huis vervolgens

niet met macht zouden betreden louter en alleen om uw familie te sparen.” Verzoeker toont met de door

hem toegevoegde informatie bovendien evenmin aan dat het aannemelijk zou zijn dat de malek van het

dorp hen zou kunnen overtuigen om het huis van verzoeker, die zij volgens zijn verklaringen willen doden

omdat ze hem als spion in het buitenland beschouwen, niet langer te viseren. Minstens kan in dergelijke

context worden aangenomen dat verzoeker zich tevens tot deze malek zou kunnen gewend hebben om

een oplossing te bekomen voor zijn problemen met de taliban.

Verzoekers verweer in het verzoekschrift dat de taliban ’s nachts actief zijn, nog maar één keer bij zijn

huis waren langsgekomen en dat hij geen beleg diende te doorbreken, biedt geen afdoende verklaring

voor de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker zonder problemen zijn dorp kon

verlaten de dag nadien. De Raad wijst er hierbij op dat verzoeker in zijn verzoekschrift zelf aangeeft dat

de taliban nauw controleert wie de gebieden onder hun controle binnen- en buitengaat en overal

informanten heeft. Aldus is het niet aannemelijk dat verzoeker aangeeft dat hij zijn regio van herkomst,

die onder controle staat van de taliban, zonder problemen kon verlaten.

Met betrekking tot verzoekers verweer in het verzoekschrift dat het “logisch” is dat de taliban op de hoogte

was van zijn verblijf in Israël, wijst de Raad erop dat dergelijk verweer geen afbreuk doet aan het

voorgaande waaruit genoegzaam blijkt dat verzoekers problemen met de taliban niet geloofwaardig zijn.

De Raad wijst er dan ook op dat, indien de taliban daadwerkelijk op de hoogte is dat verzoeker in Israël

heeft verbleven, het feit dat hij gedurende de zomervakantie in 2015 zonder problemen is teruggekeerd

naar zijn regio van herkomst afbreuk doet aan de ernst van zijn vrees dat hij door de taliban zou worden

geviseerd omwille van zijn problemen met de taliban. Dat verzoeker slechts twee dagen in zijn dorp kon

doorbrengen door problemen met de taliban betreft immers een blote bewering die omwille van hetgeen

voorafgaat als ongeloofwaardig kan worden beschouwd. Verzoeker toont dan ook allerminst in concreto

aan dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan een gegronde vrees voor vervolging zal hebben door de

taliban omwille van zijn verblijf in Israël.

Het verweer in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal zich niet baseert op objectieve informatie

hierover, doet verder geen afbreuk aan de pertinente en correcte motieven van de bestreden beslissing

waaruit blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft door

de Afghaanse overheid omwille van zijn verblijf en studies in Israël. Verzoeker dient zulke vrees immers

in concreto aannemelijk te maken, quod non in casu. De bestreden beslissing oordeelde terecht dat

“Voorts kunnen ook de door u voorgehouden problemen met de Afghaans autoriteiten niet overtuigen. U

verklaart in deze context dat u problemen had op de luchthaven van Kaboel toen u terugkeerde van Israël

naar Afghanistan voor de zomervakantie (CGVS p.4).

U stelt dat u er ondervraagd werd over uw verblijf in Israël, wat u daar deed, wat u opnieuw in Afghanistan

kwam doen, of u nog ging terugkeren naar Israël, enzovoort (CGVS p.5).
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Dit zijn echter standaardvragen die bij elke paspoortcontrole kunnen gesteld worden, zeker wanneer er

politieke of andere spanningen zijn tussen bepaalde landen, en waarvan u geen uniek slachtoffer bent.

Daarenboven liet men u na deze ondervraging gewoon gaan (CGVS p.15), althans volgens uw

verklaringen bij het CGVS. Men gaf u enkel de boodschap dat uw dossier naar de politie of de Afghaanse

inlichtingendiensten zou gestuurd worden voor verder onderzoek (CGVS p.15), maar tot op heden hebt u

hier opvallend genoeg geen gevolgen van ondervonden. Integendeel, u was zelfs in staat om zonder

problemen een nieuw paspoort en visum voor India aan te vragen in Kaboel (CGVS p.4, 15-16), hetgeen

uw problemen met de Afghaanse autoriteiten ondermijnt of op zijn minst minimaliseert. Uw verklaring dat

een onderzoek in Afghanistan openen lange tijd duurt, en dat het geen top prioriteit was (CGVS p.16),

bevestigt deze bevinding alleen maar, net zoals het feit dat u geen andere problemen met de Afghaanse

autoriteiten hebt gehad naast die éne ondervraging op de luchthaven (CGVS p.16). Daarnaast wenst het

CGVS er nog op te wijzen dat uw verklaringen over dit incident op de luchthaven anders klonken bij de

Dienst Vreemdelingenzaken. Daar stelde u immers dat u op de luchthaven moest wachten op de politie,

maar met wat geluk uw paspoort kon terugnemen en ervandoor kon gaan (zie vragen CGVS ingevuld

door de DVZ vraag 5). Toen u nochtans gevraagd werd op het CGVS of u normaal gezien moest blijven

op de luchthaven antwoordde u “nee de politie ging niet komen” (CGVS p.15). Een dergelijk flagrante

tegenstrijdigheid ondermijnt de geloofwaardigheid van deze gebeurtenissen.”

Het verweer in het verzoekschrift dat verzoekers “verschillende” verklaringen bij aanvang van de

procedure en tijdens het persoonlijk onderhoud in perspectief moeten geplaatst worden en dat hij meer

uitleg heeft gegeven tijdens het persoonlijk onderhoud, namelijk dat er een onderzoek ging volgen maar

dat hij mocht beschikken omdat zijn vader borg betaalde, wordt niet aanvaard ter verklaring van de

vastgestelde tegenstrijdigheid. Het zich louter scharen achter één der tegenstrijdige verklaringen, zonder

elementen aan te voeren waarom die verklaringen de juiste zouden zijn, volstaat immers niet om de

vastgestelde tegenstrijdigheid op te heffen. De Raad ziet namelijk niet in hoe verzoekers verklaringen bij

aanvang van de procedure dat hij moest wachten op de politie, maar zijn paspoort kon nemen en er

vandoor kon gaan (CGVS-vragenlijst, stuk 19, p. 2-3) in overeenstemming te brengen is met zijn

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud dat de politie niet ging komen en dat hij mocht beschikken

(Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 7, p. 15). Verzoekers voormelde verklaringen zijn duidelijk

en niet voor interpretatie vatbaar. Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen die verzoeker post factum

tracht aan te brengen.

Het verweer in het verzoekschrift dat het feit of verzoeker een uniek slachtoffer is geen afbreuk doet aan

zijn gegronde vrees voor vervolging, kan geen afbreuk doen aan de pertinente en correcte motivering van

de bestreden beslissing dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat hem bij de paspoortcontrole op de

luchthaven standaardvragen werden gesteld die bij elke paspoortcontrole kunnen worden gesteld, zodat

verzoeker louter op basis van het feit dat hij werd ondervraagd door de autoriteiten over zijn verblijf met

Israël niet aannemelijk maakt dat hij hierdoor daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd door

de Afghaanse overheid. Deze bewering wordt immers ondergraven door de vaststelling dat verzoeker in

staat was om zonder problemen een nieuw paspoort en visum voor India aan te vragen in Kabul en

opnieuw te vertrekken uit het land (Ibid, p. 15-16). De Raad is dan ook van oordeel dat de vaststelling dat

verzoeker op legale wijze, met zijn eigen paspoort en een visum voor India, Afghanistan kon verlaten, op

zich reeds afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen een vrees voor vervolging te

hebben door de Afghaanse autoriteiten.

De Raad treedt de bestreden beslissing niet bij dat het verzoek om internationale bescherming laattijdig

werd ingediend. Waar verzoeker verwijst naar artikel 50, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet, stelt

de Raad echter vast dat desbetreffende motivering in de bestreden beslissing niet is gesteund op dit

artikel, doch wel op de vaststelling dat verzoeker sinds zijn vermeende problemen met de taliban in

augustus 2015 achtereenvolgens verbleef in India, Israël, Spanje en België zonder hier onmiddellijk een

verzoek om internationale bescherming in te dienen en dat hij geen gegronde reden aangeeft voor deze

nalatigheid. De Raad wijst erop dat van iemand die zijn land ontvlucht omdat hij nood heeft aan

internationale bescherming redelijkerwijze verwacht kan worden dat hij zo snel mogelijk een verzoek om

internationale bescherming indient. Het feit dat verzoeker de kans had om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen in een ander land, maar dit heeft nagelaten, om andere redenen dan overmacht,

vormt dan ook een indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte, hetgeen

als dusdanig de ernst van zijn vrees voor vervolging relativeert.

Waar verzoeker andermaal aanvoert dat de commissaris-generaal geen objectieve informatie bijbrengt

over de risico’s voor verzoeker bij een terugkeer naar Afghanistan omwille van zijn verblijf in Israël, wijst

de Raad erop dat verzoeker zelf nalaat om aan te tonen dat hij louter omwille van zijn profiel van student
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in Israël het risico zou lopen op vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of een reëel

risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. Dat het waarschijnlijk is dat

Israël niet enkel door de overheid, maar ook door AGE’s als vijandige staat wordt beschouwd kan hieraan

geen afbreuk doen. Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift wel naar informatie waaruit blijkt dat de taliban

personen viseert die ervan verdacht worden te spioneren voor de Afghaanse overheid of buitenlandse

mogelijkheden, doch deze informatie volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker bij zijn terugkeer naar

Afghanistan zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd omwille van zijn verblijf in Israël. Verzoeker dient

de door hem aangevoerde vrees voor vervolging dan ook in concreto aannemelijk te maken, quod non in

casu. Uit hetgeen voorafgaat blijkt immers dat verzoeker geen concrete, recente, geloofwaardige en

ernstige, aan zijn profiel van student in Israël gelinkte problemen aanhaalt, noch omwille van de taliban,

noch omwille van de Afghaanse overheid. De bestreden beslissing stelde bovendien terecht, in

tegenstelling tot wat verzoeker beweert in zijn verzoekschrift, dat de pertinente en correcte vaststellingen

in de bestreden beslissing dat (i) verzoeker besloot om een kandidatuur in te dienen bij een Israëlische

school, (ii) hij tijdens de zomervakantie vanuit Israël terugkeerde naar Afghanistan en (iii) zijn ouders geen

probleem maakten van verzoekers inschrijving op een Israëlische school de ernst van zijn vrees voor

vervolging op dit punt ernstig relativeren. Dat rekening moet worden gehouden met de perceptie van

dorpelingen, de taliban en de overheid doet geen afbreuk aan deze vaststelling. Indien dergelijk verblijf in

Israël immers een dusdanig groot risico vanwege dorpelingen, de overheid of AGE’s zou inhouden voor

verzoeker bij een terugkeer naar Afghanistan, kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker en zijn

familie niet dusdanig lichtzinnig zouden omgaan met verzoekers keuze om in Israël te studeren. Dat

verzoeker als vijftienjarige jongen niet op de hoogte zou geweest zijn dat een verblijf in Israël risico’s met

zich mee kan brengen, werpt geen ander licht op voorgaande vaststelling.

Waar verzoeker aanvoert dat hij bij een terugkeer omwille van zijn verblijf in Israël vragen zou krijgen over

zijn geloofsovertuiging en hij het moeilijk zou hebben om zijn scepsis over de islam te verbergen, wijst de

Raad erop dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde dat hij nog steeds moslim is en in

God gelooft (Ibid., p. 16). Verzoeker gaf wel aan dat hij de islam niet echt praktiseert en alcohol drinkt,

doch wel soms nog meedoet aan de Ramadan en het Suikerfeest en Offerfeest nog viert (Ibid., p. 16-17).

Het loutere feit dat verzoeker niet praktiseert en sceptisch staat over de islam impliceert niet dat hij zijn

geloof niet meer zou aanhangen, zeker niet nu hij zelf nog verklaart moslim te zijn. Verzoeker toont

evenmin aan dat hij door het feit dat hij bepaalde regels van de islam niet praktiseert en sceptisch staat

over de islam als ongelovige zal worden beschouwd bij een terugkeer in Afghanistan en dienvolgens een

gegronde vrees voor vervolging zou hebben, temeer nu verzoeker zelf stelde dat hij niet openlijk zou

uitkomen voor het feit dat hij niet praktiseert (Ibid., p. 18). Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar

rechtspraak van het Europese Hof voor Justitie waaruit blijkt dat niet van verzoeker kan worden verwacht

dat hij zijn geloofsovertuiging verbergt, doch de Raad wijst erop dat dergelijke rechtspraak niet van

toepassing is op verzoeker, aangezien hij volgens zijn verklaringen nog steeds de islamitische

geloofsovertuiging aanhangt. De Raad is dan ook van oordeel dat verzoeker zich, zelfs indien hij vragen

krijgt over zijn geloofsovertuiging omwille van zijn verblijf in Israël en zijn gematigde opvattingen over de

te volgen islam, kan vrijwaren van enige problemen met betrekking tot zijn religieuze geloofsovertuiging.

Verzoeker geeft immers op zich een voldoende blijk dat hij zich in Afghanistan weet te onthouden van

enige kritiek op de islam en wenst te voldoen aan de religieuze en culturele gedragsverwachtingen van

zijn lokale omgeving. Rekening houdende met verzoekers verklaringen over zijn geloofsbelijdenis, is de

Raad van oordeel dat dit geen onredelijke verwachting betreft. Verzoeker toont immers niet aan dat hij

omwille van zijn langdurig verblijf in het buitenland zich niet meer zou willen of kunnen schikken naar de

in Afghanistan vigerende wetten, regels of gebruiken.

In zoverre verzoeker verder nog aanvoert dat hij als ongelovige zal worden beschouwd omdat hij een

Spaanse vriendin had die het katholieke geloof aanhangig was, wijst de Raad erop dat verzoeker dit nog

niet eerder tijdens zijn verzoek om internationale bescherming heeft aangehaald als grond voor

vervolging, hetgeen de ernst van deze vrees reeds relativeert. Verzoeker toont bovendien niet met

concrete elementen aan dat men in Afghanistan op de hoogte is van deze relatie, die thans beëindigd

werd. De Raad is bijgevolg van oordeel dat verzoeker hieromtrent geen problemen met een voldoende

ernst aannemelijk maakt.

Verzoeker toont verder niet aan dat hij omwille van zijn langdurig verblijf in het buitenland zich niet meer

zou willen of kunnen schikken naar de in Afghanistan vigerende wetten, regels of gebruiken of dat hij

omwille van zijn opvattingen vervolging riskeert of een reëel risico op ernstige schade loopt.

Verzoeker toont dan ook niet in concreto aan dat hij thans bij een terugkeer naar Afghanistan omwille van

zijn langdurig verblijf in Europa een doelwit zal vormen voor de taliban of andere gewapende

groeperingen, noch dat hij enigszins een reëel risico op ernstige schade zou lopen hierdoor.
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Verzoeker toont dan ook niet in concreto aan dat hij thans bij een terugkeer naar Afghanistan omwille van

zijn langdurig verblijf in Israël en Europa of zijn geloofsovertuiging een doelwit zal vormen voor de taliban

of andere gewapende groeperingen, noch dat hij enigszins een reëel risico op ernstige schade zou lopen

hierdoor. Verzoekers verwijzing naar algemene informatie is dan ook niet voldoende om afbreuk te doen

aan het voorgaande. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken, quod

non in casu.

In zoverre verzoeker in het verzoekschrift nog verwijst naar zijn profiel van iemand die als minderjarige,

op de leeftijd van vijftien jaar Afghanistan heeft verlaten en afkomstig is uit en zijn netwerk heeft in de

provincie Paktia, niet religieus is en langdurig in Israël, Spanje en België heeft verbleven, is de Raad van

mening dat verzoekers leeftijd waarop hij Afghanistan verliet, zelfs samen beoordeeld met de hierboven

besproken elementen, niet volstaat om aan te tonen dat hij bij zijn terugkeer naar Afghanistan zou dreigen

te worden geviseerd of vervolgd. De Raad wijst er verder op dat algemene informatie met betrekking tot

de veiligheidssituatie in de provincie Paktia evenmin volstaat om aan te tonen dat verzoeker er een

persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging loopt. Bovendien blijkt uit het hetgeen hieronder volgt dat

verzoeker geacht wordt over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief te beschikken in de stad

Kabul.

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

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

“Verder dient er te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

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

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

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw beweerde problemen met de taliban, noch aan de

gegrondheid van uw problemen met de Afghaanse autoriteiten.

Zo verklaart u dat u tijdens de zomervakantie terugkeerde van Israël naar Afghanistan om er uw familie

te gaan bezoeken en dat de tweede avond de taliban voor de deur van uw ouderlijk huis stond (CGVS

p.13). U stelt dat ze zeiden ontdekt te hebben dat u naar Israël was gegaan, dat ze u een spion noemden

en u zelfs van apostasie beschuldigden (CGVS p.13). Bovendien geeft u hierbij aan dat de taliban mensen

vermoordt enkel en alleen omdat ze voor de regering werken, dus dat het feit dat u naar Israël was gegaan

”een grote zaak” was (CGVS p.13). Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat de taliban in dit geval

genoegen zou nemen met uw vaders bewering dat u helemaal niet terugkwam en dat hij niet wist waar u

was (CGVS p.13). U verklaart zelfs dat ze hierop reageerden met de woorden “Ok, als het zo is, dan is

het zo, maar als we hem vinden of vangen zal hij geëxecuteerd worden op basis van de sharia wet” (CGVS

p.13). Tot zo ver in elk geval het verhaal tijdens uw spontane relaas, dat eindige met uw vertrek uit het

dorp de dag na dit incident (CGVS p.13). Wanneer u wat later tijdens uw persoonlijk onderhoud op het

CGVS echter de vraag gesteld werd wat er gebeurde nadat uw vader de taliban had gezegd dat hij niets

van u wist, voegt u nog opmerkelijke feiten toe aan uw verhaal. Zo verklaart u immers plots dat de taliban

ook jullie huis probeerde binnen te komen maar hier door de tussenkomst van uw ooms en andere

dorpelingen niet in slaagden (CGVS p.14). Eerst en vooral is het merkwaardig dat u deze, indien werkelijk

gebeurd toch wel essentiële feiten, geenszins vermeldde tijdens uw spontane relaas. Ten tweede is het

twijfelachtig dat de taliban, indien zij u (zoals u zelf aangaf) werkelijk zo graag dood wilden zien, zich door

uw ooms en een paar dorpelingen liet tegengehouden om uw huis te betreden en genoegen zou nemen

met een erewoord van uw vader (CGVS p.14).

Gevraagd of u naast deze bedreiging nog effectieve problemen kende met de taliban tijdens uw verblijf in

uw dorp, stelt u dat dit niet het geval is (CGVS p.14) en verklaart u zelfs in eerste instantie dat ook uw

familie geen problemen meer heeft gekend (CGVS p.15). Wanneer ter bevestiging herhaald wordt dat uw

familie geen problemen meer kende, wijzigt u echter plots opnieuw uw verklaringen en stelt u dat de

taliban soms nog kwam kijken of u er was, en hier pas mee ophield toen jullie dorpshoofd hen vroeg om

uw familie met rust te laten (CGVS p.15). Op de vraag of ze ook uw huis binnenkwamen die keren, is uw

antwoord trouwens noemenswaardig. Zo stelt u dat ze dit niet deden en vertelt u spontaan dat er een

soort gedragscode heerst in de dorpen die inhoudt dat niemands huis zomaar kan binnengegaan worden

omdat er vrouwen en families aanwezig zijn. Iemands huis binnengaan wordt naar uw zeggen als extreem

beschouwd, maar, zo geeft u ook aan, wordt natuurlijk in sommige situaties of gevallen wel gedaan (CGVS

p.15). De reden waarom ze dit in uw geval niet deden is volgens u het feit dat ze enkel u moesten vinden

en niets te maken hadden met uw familie en vader (CGVS p.15), hetgeen echter niet kan overtuigen.

Indien uw terugkeer uit Israël immers werkelijk, zoals u zelf aangaf, ”een grote zaak” was en de taliban u

van spionage en apostasie beschuldigen (CGVS p.13), is het weinig geloofwaardig dat ze wel meermaals
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naar uw huis zouden komen maar uw huis vervolgens niet met macht zouden betreden louter en alleen

om uw familie te sparen.

Bovendien slaagde u er merkwaardig genoeg ook in om uw dorp zonder problemen samen met uw vader

te verlaten, en dit de dag nadat de taliban de eerste maal voor jullie deur stond (CGVS p.4, 13). U bleef

vervolgens zelfs nog 14 dagen in Kaboel om uw nieuwe paspoort en visum voor India in orde te maken

(CGVS p.4-5), en ondervond ook gedurende die periode geen problemen meer met de taliban.

Voorts kunnen ook de door u voorgehouden problemen met de Afghaans autoriteiten niet overtuigen. U

verklaart in deze context dat u problemen had op de luchthaven van Kaboel toen u terugkeerde van Israël

naar Afghanistan voor de zomervakantie (CGVS p.4). U stelt dat u er ondervraagd werd over uw verblijf

in Israël, wat u daar deed, wat u opnieuw in Afghanistan kwam doen, of u nog ging terugkeren naar Israël,

enzovoort (CGVS p.5). Dit zijn echter standaardvragen die bij elke paspoortcontrole kunnen gesteld

worden, zeker wanneer er politieke of andere spanningen zijn tussen bepaalde landen, en waarvan u

geen uniek slachtoffer bent. Daarenboven liet men u na deze ondervraging gewoon gaan (CGVS p.15),

althans volgens uw verklaringen bij het CGVS. Men gaf u enkel de boodschap dat uw dossier naar de

politie of de Afghaanse inlichtingendiensten zou gestuurd worden voor verder onderzoek (CGVS p.15),

maar tot op heden hebt u hier opvallend genoeg geen gevolgen van ondervonden. Integendeel, u was

zelfs in staat om zonder problemen een nieuw paspoort en visum voor India aan te vragen in Kaboel

(CGVS p.4, 15-16), hetgeen uw problemen met de Afghaanse autoriteiten ondermijnt of op zijn minst

minimaliseert. Uw verklaring dat een onderzoek in Afghanistan openen lange tijd duurt, en dat het geen

top prioriteit was (CGVS p.16), bevestigt deze bevinding alleen maar, net zoals het feit dat u geen andere

problemen met de Afghaanse autoriteiten hebt gehad naast die éne ondervraging op de luchthaven

(CGVS p.16). Daarnaast wenst het CGVS er nog op te wijzen dat uw verklaringen over dit incident op de

luchthaven anders klonken bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar stelde u immers dat u op de

luchthaven moest wachten op de politie, maar met wat geluk uw paspoort kon terugnemen en ervandoor

kon gaan (zie vragen CGVS ingevuld door de DVZ vraag 5). Toen u nochtans gevraagd werd op het

CGVS of u normaal gezien moest blijven op de luchthaven antwoordde u “nee de politie ging niet komen”

(CGVS p.15). Een dergelijk flagrante tegenstrijdigheid ondermijnt de geloofwaardigheid van deze

gebeurtenissen.

Wat betreft uw verklaringen over de onbestaande diplomatieke relaties tussen Afghanistan en Israël, de

onderlinge vijandigheid, en het feit dat het raar is voor een Afghaan om daar te gaan studeren, dient verder

opgemerkt te worden dat het weinig geloofwaardig is dat u dit niet zou geweten hebben voor uw vertrek

naar Israël (CGVS p.5). U stelde zich immers online kandidaat voor deze internationale school (CGVS

p.3), en had met andere woorden toegang tot een wereldwijd web aan informatie over Israël. Gevraagd

of niemand u dan waarschuwde voor eventuele problemen, stelt u bovendien dat uw school (EMIS) dit

wel deed, maar dat ze zeiden dat het wel zou meevallen omdat u er gewoon student was (CGVS p.5).

Dat u destijds toch besloot om tijdens de zomervakantie even terug te keren naar Afghanistan, wijst er

met andere woorden op dat u eigenlijk weinig te vrezen had (en hebt) in Afghanistan omwille van uw

studies in Israël. Toen u uw ouders vertelde dat u toegelaten was tot deze school reageerden zij

daarenboven normaal, ze zeiden dat het een goede kans was voor uw hoger onderwijs en toekomst

(CGVS p.17). Indien het, zoals u op dit ogenblik beweert, een dermate risicovolle kwestie was om naar

Israël te reizen, kan er enigszins verwacht worden dat uw ouders anders gereageerd zouden hebben. Uw

vader is immers dokter, in bezit van een bachelor en master diploma (CGVS p.8, 17), en bijgevolg geen

onopgeleid of onwetend persoon. Op de vraag of uw ouders verrast of bezorgd waren toen u hen vertelde

dat u in Israël ging studeren, is uw antwoord trouwens opmerkelijk. U stelt namelijk dat in Afghanistan

“mensen zich er niet zo van bewust zijn” … ”ze praten niet over Israël, mijn ouders waren zich hier dus

ook niet van bewust, ze hadden wel enig idee dat Israël als een slecht land wordt beschouwd, maar niet

dat het mij zo’n grote problemen zou geven” . Ook dit toont opnieuw aan dat een reis naar of verblijf in

Israël eigenlijk helemaal niet zo’n grote zaak is in Afghanistan, net zoals het verloop van de gang van

zaken toen u werd tegengehouden op de luchthaven.”

“Uw problemen met de taliban en de overheid vonden immers plaats ten tijde van uw terugkeer van Israël

naar Afghanistan in augustus 2015 (CGVS p.4, 13). Nadien reisde u opnieuw naar Tel Aviv, waar u nog

gedurende één jaar uw studies aan de internationale school afmaakte (CGVS p.6) maar op geen enkel

ogenblik een verzoek om internationale bescherming indiende bij de Israëlische autoriteiten. Nochtans

gaf u zelf aan dat u naar Israël ging om uw problemen in Afghanistan te ontvluchten en dat u “nergens

anders naartoe kon” (CGVS p.6).
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Dat u destijds niet vooruitdacht aan wat u zou doen na afloop van uw studies, visum en beurs is weinig

aannemelijk, en ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van de door u voorgehouden problemen met

de taliban en vrees ten opzichte van de Afghaanse overheid. Vervolgens trok u in september 2016 met

behulp van uw intussen ex-vriendin naar Spanje waar u gedurende één jaar studeerde aan een universiteit

(CGVS p.6), maar u opvallend genoeg evenmin tot de Spaanse asielautoriteiten wendde om de

onmogelijkheid van uw terugkeer naar Afghanistan aan te geven. Nadat u toegelaten werd aan de KU

Leuven trok u, opnieuw met de hulp van uw ex-vriendin en haar ouders, in september 2017 van Spanje

naar België om hier te studeren (CGVS p.7), maar diende u hier nog steeds niet meteen een verzoek om

internationale bescherming in. Gevraagd om welke reden u hiermee wachtte tot september 2018, verklaart

u dat men u zei dat u geen asiel kon aanvragen tenzij uw visum voor België verviel (CGVS p.18), hetgeen

echter onlogisch en absoluut niet waar is. Daarbij wenst het CGVS aan te stippen dat u uw verzoek om

internationale bescherming indiende op 11 september 2018, terwijl uw Belgisch visum geldig was tot 18

september 2018 (zie paspoort). U diende uw verzoek met andere woorden in vóór het vervallen van het

visum, hetgeen haaks staat op uw verklaring dat men u zei dat dit onmogelijk was. Het lijkt er dus veeleer

op dat u gewacht heeft met dit verzoek in te dienen tot u werkelijk geen andere keuze meer had. U

vermeldde immers eveneens dat de ouders van uw Spaanse vriendin uw verblijf en studies in België

bekostigden maar dat jullie relatie op een gegeven ogenblik stukliep (CGVS p.7). Gevraagd hoe u nadien

overleefde in België antwoordde u dat u vervolgens asiel hebt aangevraagd (CGVS p.7). Deze

asielaanvraag was met andere woorden uw laatste redmiddel nadat u geen andere manier zag om uw

verblijf hier nog legaal te verlengen, hetgeen de geloofwaardigheid en gegrondheid van uw asielmotieven

volledig op de helling brengt.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat u vermeldde niet erg religieus te zijn, maar dat u wel in God en in

de islam gelooft en zich ook nog steeds als moslim beschouwt (CGVS p.16). U geeft enkel aan de islam

niet echt te praktiseren, hoewel u soms nog meedoet aan de Ramadan en ook het Suikerfeest en

Offerfeest nog viert. U verklaart hierover dat u er geen verplichting van maakt en het doet wanneer u er

zin in heeft (CGVS p.16). Gevraagd of u hier openlijk voor zou uitkomen indien u zou terugkeren naar

Afghanistan stelt u dat u dit niet zou doen omdat religie belangrijk is om aanvaard te worden in die

maatschappij (CGVS p.18). Het feit dat u een wat minder effectief praktiserend moslim bent maar dit niet

openlijk uit, zal u bijgevolg geen problemen opleveren in Afghanistan, zeker daar u nog steeds in God en

de islam gelooft en bepaalde aspecten van de religie wel nog praktiseert.”

De door verzoeker neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij de geloofwaardigheid van

verzoekers relaas vermogen te herstellen. Verzoekers taskara, paspoorten, geboortecertificaat,

verblijfsdocumenten voor Israël, Spanje en België, diploma’s, brieven van de universiteit en vliegtickets

kunnen louter verzoekers identiteit, herkomst, verblijfplaatsen, scholing en reisweg bevestigen, die in de

huidige stand van het onderzoek niet worden betwist, doch kunnen niet volstaan ter staving van de door

verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten. De Raad stelt vast dat de door verzoeker neergelegde brief

van Dr. Rose van 2 juli 2016 stelt dat verzoeker een groot persoonlijk risico op de dood liep door zijn

aanmelding op de Israëlische school EMIS, doch hierbij dient te worden vastgesteld dat deze brief een

gesolliciteerd karakter vertoont en dat hieruit niet blijkt op welke informatie Dr. Rose zich baseerde om

dergelijke stelling te poneren. Aldus volstaat dit niet om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar

Afghanistan zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd omwille van zijn studies in Israël. Het

neergelegde artikel van IUVM-press over de afwezigheid van diplomatieke banden tussen Israël en

Afghanistan kan hiertoe evenmin volstaan. Wat het neergelegde artikel betreft van BBC World News van

11 augustus 2015 over de aanval op een vrouw die ervan verdacht werd de Koran te verbranden, wijst de

Raad erop dat dit geen betrekking heeft op verzoekers persoonlijke problemen en dat uit het voorgaande

blijkt dat hij niet aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan als afvallige zal worden

beschouwd. De Raad wijst er andermaal op dat verzoeker de door hem aangevoerde vrees voor

vervolging in concreto aannemelijk dienen te maken, quod non.

De door verzoeker aan het verzoekschrift toegevoegde landeninformatie (verzoekschrift, stukken 2-16)

kan dan ook niet dienstig in rekening worden gebracht, nu verzoeker in gebreke blijft zijn persoonlijke

problemen aannemelijk te maken en deze aldus aan de algemene informatie te verbinden.

Wat de mail van Dr. Schuster aan verzoekers advocaat betreft (verzoekschrift, stuk 17), stelt de Raad

vast dat dit dient te worden beschouwd een louter persoonlijke mening van deze persoon. Dit geldt temeer

nu zij zelf aangeeft dat zij nog nooit gehoord heeft van een Afghaan die in Israël is gaan studeren en aldus

geen concrete bewijzen kan aanhalen. Bovendien stelt Dr. Schuster dat verzoeker voornamelijk zal

ondervraagd worden over zijn geloof, doch de Raad wijst erop dat hierboven reeds werd vastgesteld dat

verzoeker nog steeds moslim is en er dus geen voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat hij als
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ongelovige en afvallige zal worden beschouwd. Deze mail doet dan ook geen afbreuk doet aan

voorgaande beoordeling, gezien verzoeker zijn vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade in

concreto aannemelijk dient te maken, quod non. De persoonlijke mening van Dr. Schuster kan bovendien

niet volstaan om de beoordeling dat verzoeker over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief

beschikt in de stad Kabul te weerleggen.

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

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

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

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

2.4. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

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

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

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

Wat de beoordeling in zin van artikel 48/4, § 2, c), betreft, wijst de Raad erop dat uit artikel 48/5, § 3, van

de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van het land

van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat en

indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij

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

kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan de bedreiging

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

door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief

beschikt.

Uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier, ter kennis gebracht door de commissaris-

generaal, blijkt dat Kabul over een internationale luchthaven beschikt en dat de wegen van de luchthaven

naar de stad Kabul overdag in het algemeen als veilig worden beschouwd, zodat kan worden aangenomen

dat verzoeker zich op een veilige manier toegang kan verschaffen tot deze stad.

In de meest recente “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis”, van juni

2019, waarbij de periode van 1 januari 2018 tot 28 februari 2019 als algemene referentieperiode geldt,

kwalificeerde EASO de provincie Kabul en de hoofdstad Kabul, als een gebied waar de mate van

willekeurig geweld niet zodanig hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een

burger, wanneer deze terugkeert naar deze provincie, louter op basis van zijn aanwezigheid op het

grondgebied van deze provincie een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven of

vrijheid (p. 102: “that indiscriminate violence is taking place in the province of Kabul and in Kabul City,

however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to

show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of

serious harm within the meaning of Article 15(c) QD.”).

De Raad bevestigt het standpunt van de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat de

veiligheidssituatie in de stad Kabul, alles in acht genomen, geen dermate willekeurig geweld kent dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de betrokken regio,

louter door zijn aanwezigheid op het grondgebied aldaar, een reëel risico loopt om een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon te ondergaan.

De door verzoeker aan het verzoekschrift toegevoegde informatie is niet van die aard dat het afbreuk kan

doen aan het voorgaande. Deze informatie is immers dezelfde en ligt voor het overige in dezelfde lijn als

deze waarop voorgaande analyse van de veiligheidssituatie in de stad Kabul is gesteund.

Verzoeker brengt geen andere elementen aan die kunnen leiden tot een andere oordeelsvorming.

De bestreden beslissing oordeelde bovendien terecht dat, rekening houdend met zijn persoonlijke

omstandigheden, redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker zich in de stad Kabul vestigt. Deze

motiveerde immers terecht als volgt:

“U bent immers een gezonde en opgeleide jongeman, die naast het Pashtou ook zeer vlot het Engels

beheerst en zelfs Spaans spreekt dankzij uw studies in Israël en Spanje.
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Uit de door u voorgelegde certificaten en uw eigen verklaringen blijkt bovendien dat u een prima student

bent, en over heel wat verschillende vaardigheden beschikt. Zo bent u blijkbaar sportief, hebt u zelfs

acteerervaring, en won u een gouden medaille voor biologie tijdens een onderwijswedstrijd (zie inventaris

documenten nummer 10). Ook veranderde u van school in Afghanistan om een betere kwaliteit van

onderwijs te genieten (CGVS p.7-8) en volgde u op eigen initiatief extra Engelse en computerlessen in

Afghanistan (CGVS p.4). Het feit dat u in Israël ging studeren en er ook studentenjobs deed om in uw

onderhoud te voorzien (CGVS p.6), toont bovendien aan dat u in staat bent om uw plan te trekken en voor

uzelf te zorgen, en dit zelfs in een vreemd land met een u vreemde cultuur. Dat u zich op eigen houtje

online kandidaat stelde voor deze internationale school geeft daarenboven blijk van de nodige

onafhankelijkheid, ambitie, intelligentie en een zeker doorzettingsvermogen, capaciteiten die de

redelijkheid van een intern vluchtalternatief alleen maar onderstrepen. Hoewel uw familie (naar eigen

zeggen) in Paktia verblijft (CGVS p.9), doet dit geen afbreuk aan deze redelijkheid gelet op de opleiding,

ervaring en capaciteiten waarover u beschikt. Daarenboven is uw vader als dokter actief (CGVS p.8),

studeerde hij aan zowel Nangarhar als Paktia University (CGVS p.17) en runt hij zijn eigen apotheek

(CGVS p.8). Bijgevolg kan er aangenomen worden dat hij, zelfs vanuit Paktia, mogelijk enige steun voor

u kan betekenen, bijvoorbeeld onder de vorm van contacten in Kaboel, of het verstrekken van enige

financiële middelen. Uw verklaring dat u in Afghanistan uw studies niet zou kunnen doen en dat u er niet

zou kunnen werken of overleven, louter en alleen omdat u in Israël gestudeerd heeft (CGVS p. 18), is niet

aannemelijk. Uit niets blijkt immers dat u zich niet opnieuw op een school zou kunnen inschrijven in

Afghanistan, noch dat u geen werk zou kunnen vinden. Daarenboven bent u niet verplicht om informatie

over uw studies in Israël vrij te geven in geval van een terugkeer naar Afghanistan, en zou u zich ook los

daarvan verder (of opnieuw) kunnen laten opleiden in Kaboel en / of er een job kunnen vinden.

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 mogelijks 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 heel uw

leven in uw eigen dorp gewoond heeft en nergens anders iemand kent waar u bij zou kunnen leven. Ook

verwees u naar het feit dat de Afghaanse autoriteiten problemen met u zouden kunnen hebben en u

mogelijks opnieuw tegengehouden zou worden door hen als u terugkeert naar Afghanistan. Zoals eerder

in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake

de problemen die u met de Afghaanse autoriteiten, noch met de Taliban overigens, gekend zou hebben

zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst kunnen

worden beschouwd.”

De bestreden beslissing oordeelde terecht dat, gelet op het profiel van zijn vader, redelijkerwijze kan

worden verwacht dat hij over voldoende contacten en financiële middelen beschikt om verzoeker te

ondersteunen bij zijn hervestiging naar de stad Kabul. Verzoekers verweer dat zijn hele familie in Paktia

woont, hij gratis onderwijs volgde in Afghanistan en zijn vader zijn apotheek huurde volstaat niet om aan

het voorgaande afbreuk te doen. Integendeel, toont het feit dat zijn vader zijn apotheek huurt aan dat deze

over financiële middelen beschikt die eventueel kunnen aangewend worden bij een hervestiging in Kabul.

De Raad wijst er verder nog op dat, waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekers studies

in Israël, Spanje en België door derden gefinancierd werden, kan worden aangenomen dat de kost van

dergelijke studies in het buitenland de kost die een eventuele hervestiging in de stad Kabul zou vereisen

overschrijdt, zodat uit dit feit geenszins kan worden afgeleid dat verzoekers familie hem niet financieel

zou kunnen ondersteunen in Kabul, nog daargelaten de vaststelling dat verzoeker in principe zelfstandig

zijn bestaan er kan uitbouwen.

Waar verzoeker aanvoert dat hij niet over een netwerk beschikt in de stad Kabul, benadrukt de Raad dat,

zoals verzoeker tevens zelf aangeeft in het verzoekschrift, UNHCR aanvaardt dat jongemannen met

verzoekers profiel ook zonder ondersteuning van familie kunnen leven in steden die onder controle van

de Afghaanse overheid vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in

de nodige levensbehoeften, hetgeen het geval is voor de stad Kabul. Het loutere feit dat verzoeker niet

over een familiaal of sociaal netwerk beschikt in de stad is dan ook niet bepalend voor verzoekers

hervestiging. Uit niets blijkt bovendien dat dit principe restrictief dient te worden geïnterpreteerd en enkel

in uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast, zoals verzoeker beweert in zijn verzoekschrift. Hoe dan

ook wijst de Raad erop dat uit verzoekers persoonlijke omstandigheden genoegzaam blijkt dat hij over de

nodige scholing, capaciteiten en talenkennis beschikt om in de stad Kabul werk te vinden en in zijn

levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat niet wordt aangetoond dat de afwezigheid van een familiaal

of sociaal netwerk in zijn hoofde zijn hervestiging in de stad Kabul in de weg staat.
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Waar verzoeker aanvoert dat hij in Kabul geen toegang zal krijgen tot de arbeidsmarkt en dat hij er zijn

Israëlische diploma’s zal moeten tonen, stelt de Raad vast dat hij voorbijgaat aan de motivering in de

bestreden beslissing dat “Uw verklaring dat u in Afghanistan uw studies niet zou kunnen doen en dat u er

niet zou kunnen werken of overleven, louter en alleen omdat u in Israël gestudeerd heeft (CGVS p. 18),

is niet aannemelijk. Uit niets blijkt immers dat u zich niet opnieuw op een school zou kunnen inschrijven

in Afghanistan, noch dat u geen werk zou kunnen vinden. Daarenboven bent u niet verplicht om informatie

over uw studies in Israël vrij te geven in geval van een terugkeer naar Afghanistan, en zou u zich ook los

daarvan verder (of opnieuw) kunnen laten opleiden in Kaboel en / of er een job kunnen vinden.” Verzoeker

brengt geen informatie bij waaruit het tegendeel kan blijken.

Bovendien stelt de Raad vast dat, waar verzoeker aanvoert dat vaardigheden verworven in het buitenland

niet volstaan om in Kabul werk te vinden (verzoekschrift, stuk 16), de bestreden beslissing er tevens

terecht op wijst dat verzoeker verschillende certificaten neerlegde van vaardigheden die hij heeft

opgedaan bij zijn studies in Afghanistan. Verzoeker toont bovendien niet aan dat hij niet over de nodige

contacten zou beschikken in Afghanistan bij een terugkeer naar Kabul, gelet op het profiel van zijn vader.

Daar waar UNHCR stelt dat een intern vestigingsalternatief in het algemeen niet beschikbaar is in

Kabul (“UNHCR considers that an IFA/IRA is generally not available in Kabul”), dient erop gewezen dat

uit het geheel van de richtlijnen van UNHCR van 30 augustus 2018, alsook uit de informatie van EASO

blijkt dat een intern vestigingsalternatief in de stad Kabul geenszins wordt uitgesloten voor iedere

verzoeker, zoals verzoeker tevens zelf aangeeft in zijn verzoekschrift. Er dient benadrukt te worden dat in

de richtlijnen van UNHCR onder meer wordt gesteld als volgt: “[…] an assessment of the possibility of

relocation to Kabul requires an assessment of both the relevance and the reasonableness of this proposed

area of relocation. In addition, if an IFA/IRA to Kabul is considered in asylum procedures, all relevant

general and personal circumstances regarding the relevance and reasonableness of Kabul as a proposed

area of relocation for the particular applicant must be established to the extent possible and must duly be

taken into account.” (vrije vertaling: de beoordeling van de mogelijkheid van hervestiging naar Kabul

vereist een beoordeling van zowel de relevantie als de redelijkheid van deze vooropgestelde regio van

hervestiging. Bovendien, wanneer een intern vestigingsalternatief naar Kabul wordt overwogen in

asielprocedures, moeten alle relevante algemene en persoonlijke omstandigheden betreffende de

relevantie en de redelijkheid van Kabul als een vooropgestelde regio van hervestiging voor de concrete

verzoeker zoveel als mogelijk worden vastgesteld en moet hiermee terdege rekening worden gehouden.)

Hieruit blijkt genoegzaam dat toepassing kan worden gemaakt van een intern vestigingsalternatief naar

de stad Kabul, rekening houdend met de relevante algemene en persoonlijke omstandigheden. Inzake de

algemene omstandigheden kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hoger reeds werd gesteld in

verband met de veiligheidssituatie in en de bereikbaarheid van de stad Kabul. Met betrekking tot de

persoonlijke omstandigheden dient vastgesteld dat uit de hiervoor aangehaalde motivering blijkt dat in

casu een intern vestigingsalternatief in hoofde van verzoeker redelijk kan worden geacht.

De door verzoeker aan het verzoekschrift toegevoegde informatie is niet van die aard dat het afbreuk kan

doen aan de beoordeling van UNHCR en EASO met betrekking tot de redelijkheid van een intern

vestigingsalternatief in de stad Kabul. Deze informatie is immers dezelfde en ligt voor het overige in

dezelfde lijn als deze waarop voorgaande analyse is gesteund.

Verzoeker maakt met zijn algemene, theoretische betoog over de verslechterde socio-economische

omstandigheden in de stad Kabul dan ook niet aannemelijk dat hij, gelet op zijn persoonlijke

omstandigheden die volgens de objectieve informatie bepalend zijn voor een hervestiging in de stad, niet

aannemelijk dat hij in mensonwaardige omstandigheden zal terechtkomen. Gelet op hetgeen voorafgaat,

acht de Raad het voldoende aannemelijk dat verzoeker in de stad Kabul in zijn basisnoden, zoals voedsel,

hygiëne en huisvesting, zal kunnen voorzien. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de verzoeker in de

stad Kabul zal worden geconfronteerd met socio-economische moeilijkheden die een zodanig niveau van

hardheid bereiken dat zij zouden oplopen tot een mensonterende behandeling in de zin van artikel 48/4,

§ 2, van de Vreemdelingenwet.

In zoverre verzoeker nog verwijst naar zijn langdurig verblijf in het buitenland, zijn verwestering en het feit

dat hij als afvallige van de islam zal worden beschouwd, wijst de Raad erop dat hierboven reeds is

gebleken dat verzoeker niet aantoont zijn verblijf in Israël, Spanje en België van hem een dusdanig

verwesterde man zou hebben gemaakt dat hij zijn leven niet opnieuw zou kunnen opnemen of zal worden

beschouwd als ongelovige of afvallige van de islam en hierdoor een doelwit zal vormen voor de

maatschappij, de overheid, de taliban of andere gewapende groeperingen.
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Evenmin toont verzoeker aan dat hij specifiek zal worden getroffen door het willekeurig geweld dat in

Kabul plaatsvindt om redenen die te maken hebben met zijn langdurig verblijf in Europa, noch dat dit

verblijf een invloed zou hebben op verzoekers mogelijkheden om huisvesting en werk te vinden in Kabul.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar de stad Kabul een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


