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 nr. 238 542 van 14 juli 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 8 november 

2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen van 7 oktober 2019. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. FONTIGNIE, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de 

verzoekende partijen, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoekers die volgens hun verklaringen België binnenkwamen op 17 november 2015, verklaren er 

zich op 7 december 2015 een eerste maal vluchteling. 

 

Op 31 januari 2018 werd door de commissaris-generaal ten aanzien van elk van hen een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Bij 

’s Raads arrest nr. X van 16 juli 2018 werden deze weigeringsbeslissingen bevestigd. 

 

1.2. Op 31 juli 2018 verklaren verzoekers zich een tweede maal vluchteling. 
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Op 21 september 2019 werd door de commissaris-generaal ten aanzien van elke van hen een 

beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) genomen. Bij ’s Raads arrest nr. 221 188 van 15 

mei 2019 werden deze niet-ontvankelijkheidsbeslissingen vernietigd en werd de zaak teruggezonden 

naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Vervolgens verklaarde de 

commissaris-generaal het tweede (volgend) verzoek om internationale bescherming van verzoekers 

ontvankelijk. 

 

1.3. Op 7 oktober 2019 werd door de commissaris-generaal ten aanzien van elk van hen een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

die per aangetekend schrijven op 8 oktober 2019 naar verzoekers werd gestuurd. 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen die luiden als volgt:  

 

1.3.1. Ten aanzien van H.J. (hierna: verzoeker): 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn in het dorp Arezo, district Ghazni, 

provincie Ghazni. U verklaart geboren te zijn in 1967. U bent van Tadjiekse origine. Op uw twaalfde 

stuurde uw broer u naar Pakistan. U bleef vijf jaar in Pakistan en ging vervolgens naar Iran in 1983. U 

woonde en werkte in de stad Shiraz. U bent gehuwd met L.T. (O.V. X) en heeft drie kinderen: S.H., M.H. 

(O.V. X) en F.H. (O.V. X).  

Enkele maanden na uw aankomst in Iran werd u gedwongen te vechten aan Iraanse zijde in de oorlog 

tegen Irak. U stuurde een brief en een foto van uzelf in uniform naar uw Afghaanse kennissenkring in 

Yazd. Via de Afghaanse gemeenschap kwam uw familie en stam te weten dat u aan sjiitische zijde had 

deelgenomen in een oorlog tegen soennieten. Na anderhalve maand deelgenomen te hebben aan de 

oorlog op het Iraakse eiland Majnoon, raakte u gewond en werd u opgenomen in een ziekenhuis in 

Shiraz. Uw broer keerde in het jaar 1388 van de Perzische kalender (PK), ofwel 2009-2010 volgens de 

Gregoriaanse kalender (GK), terug naar Afghanistan en werd er vermoord door ene Sa. omwille van uw 

deelname aan de oorlog aan Iraanse zijde. Uw zus belde u op om u te waarschuwen dat u nooit meer 

naar Afghanistan moest terugkeren, daar uw leven in gevaar zou verkeren bij een terugkeer naar 

Afghanistan. In hetzelfde jaar besloot u daarop zich tot het sjiisme te bekeren omdat u geen toekomst 

voor u en uw kinderen zag in Afghanistan. Daarnaast had men u verteld dat u zo een permanente 

verblijfsvergunning kon verkrijgen in Iran voor u en uw gezin.  

U verliet Iran op 24 september 2015 met uw echtgenote, uw zoon en uw jongste dochter naar aanleiding 

van pogingen van de Iraanse autoriteiten om uw zoon te rekruteren voor de oorlog in Syrië. Jullie 

betraden het Belgisch grondgebied op 17 november 2015. Uw echtgenote en u verzochten 

internationale bescherming op 7 december 2015. Uw oudste dochter S.H. verblijft nog in Iran. Bij 

terugkeer naar Afghanistan vreesde u gedood te worden door de mensen van uw regio, de taliban, Al-

Qaeda en Daesh omwille van uw bekering tot het sjiisme en uw deelname aan de Iran-Irak oorlog. U 

vreesde ook beschuldigd te zullen worden van spionage voor de Iraanse autoriteiten naar aanleiding 

van uw jarenlang verblijf in Iran. U vreesde eveneens de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan.  

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legde u uw originele tijdelijke 

verblijfstitel als Afghaans vluchteling in Iran neer. Daarnaast legde u kopieën neer van uw 

werkvergunning in Iran, van vijf documenten betreffende uw deelname aan de Iran-Irak oorlog, van een 

foto van uw broer en uzelf, van een foto van een poster van uw vermoorde broer en van een attest dat 

uw bekering tot het sjiisme bevestigde.  

In het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming nam het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 31 januari 2018 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voor u en uw echtgenote en 

kinderen omdat er geen geloof gehecht kon worden aan uw bekering tot het sjiisme, u, gelet op uw vele 

vage verklaringen, er niet in slaagde uw vrees voor vervolging in Afghanistan omwille van uw deelname 

aan de Iran-Irak-oorlog in 1985 aan Iraanse zijde te concretiseren, u het causaal verband tussen de 

moord op uw broer en uw deelname aan de Iran-Irakoorlog niet aantoonde en uw vrees te zullen 

worden beschuldigd van spionage voor de Iraanse autoriteiten slechts een blote bewering betrof. 

Tevens oordeelde het CGVS dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de 

veiligheidssituatie in uw regio van herkomst te kunnen onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te 

vestigen, waar u over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt. U tekende beroep aan 

tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In haar arrest van 16 juli 

2018 bevestigde de RvV de beslissing van het CGVS.  

Op 31 juli 2018 diende u een volgend verzoek om internationale bescherming in. U verklaart niet 

teruggekeerd te zijn naar Afghanistan.  
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U verklaart niemand te hebben in Afghanistan, niet te kunnen terugkeren naar Afghanistan en nergens 

over gelogen te hebben. U vreest bij terugkeer naar Afghanistan onterecht beschuldigd te zullen worden 

door de Afghaanse regering van spionage omwille van uw deelname aan de Iran-Irak oorlog, tevens de 

reden waarom uw broer vermoord werd. U verklaart u niet te kunnen vestigen in Kabul omdat u er nooit 

gewoond heeft en er nooit geweest bent. Omwille van uw deelname aan de Iran-Irak oorlog namen de 

mensen in Afghanistan geen contact meer met u. Zeven maanden geleden bekeerde u zich tot het 

christendom. Toen u in Luik woonde ging u met Iraniërs mee naar een kerk van Jehova. Toen u van 

opvangcentrum veranderde, brachten Iraniërs u naar een protestantse kerk in Waterloo, waar u lid van 

bent geworden. U verklaart zich volgende maand te zullen laten dopen. Op 22 april overleed uw moeder 

aan een hartaanval nadat ze het nieuws over uw negatieve beslissing vernomen had.  

Ter ondersteuning van uw tweede verzoek om internationale bescherming legt u kopieën neer van de 

volgende documenten: drie foto’s van uw overleden moeder, de overlijdensakte van uw moeder 

opgesteld door het ziekenhuis, twee overlijdensberichten van uw moeder, uw amayashkaart, een attest 

van uw tewerkstelling als leerkracht in Iran, een affiche van uw broer en terugbetalingsbewijzen van het 

taxivervoer van uw echtgenote naar een medische afspraak bij Savoir-être op 30 augustus 2018.  

Op 21 september 2018 verklaarde het CGVS uw volgend verzoek niet-ontvankelijk omdat uw 

verklaringen over uw bekering getuigen van een bijzonder opportunistisch karakter, uw bekering niet 

gestoeld blijkt te zijn op een diepgewortelde persoonlijke overtuiging, er geen geloof gehecht kan 

worden aan het christelijk geloof van uw echtgenote en jullie over een veilig en redelijk 

vestigingsalternatief in de stad Kabul beschikken. In haar beschikking van 27 maart 2019 bevestigde de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de argumentatie van het CGVS. In haar arrest van 15 mei 2019 

wijzigde zij haar standpunt zoals uiteengezet in de beschikking en vernietigde zij de beslissing van het 

CGVS omdat u en uw echtgenote originele stukken neerlegden waaruit bleek dat jullie gedoopt zijn en 

omdat uw kinderen M.H. (O.V. X) en F.H. (O.V. X) op 22 februari 2019 erkend werden als vluchteling 

door het CGVS en dit mogelijks op basis van onder andere hun bekering. De RvV oordeelde dat de 

stelling van het CGVS dat de bekering van u en uw echtgenote veeleer is ingegeven door opportunisme, 

niet voldoende is om te oordelen dat jullie bij een terugkeer niet als bekeerd zouden (kunnen) worden 

beschouwd, temeer jullie kinderen als vluchteling zijn erkend. De RvV voert aan dat onderzocht dient te 

worden of u en uw echtgenote als bekeerd zouden kunnen worden gepercipieerd bij terugkeer naar 

Afghanistan.  

Het CGVS verklaarde daarop uw tweede verzoek om internationale bescherming ontvankelijk en 

nodigde u uit voor een persoonlijk onderhoud.  

U verklaart dat iedereen in het opvangcentrum weet dat u bekeerd bent tot het christendom, waaronder 

de Afghaanse nachtwaker F.R., die afkomstig is uit uw dorp, en die jullie soms naar het treinstation 

bracht. U bent ervan overtuigd dat F. het nieuws dat u, uw echtgenote, uw zoon en dochter bekeerd zijn 

aan zijn familie in Afghanistan verteld heeft. Een dikke tien maanden geleden leende u F. 150 euro, die 

hij binnen de vier dagen moest teruggeven. Hij gaf de som geld echter niet terug. Na negen maanden 

stapte u naar de centrumdirecteur en gaf F. de som geld terug. Sindsdien hebben F. en u geen contact 

meer. U verklaart dat de ophef rond de 150 euro misschien tot het ontslag van F. geleid heeft, omdat het 

verboden is voor centrumwerknemers om geld te lenen van de centrumbewoners, en dat F. zich 

misschien wilt wreken op u. F. gaat regelmatig terug naar Ghazni. U en F. hebben vele 

gemeenschappelijke kennissen. Sinds één à twee maanden nadat u op 27 juli 2018 christen werd, heeft 

u christelijke profielfoto’s op uw Imo-, WhatsApp-, Viber- en Telegramprofielen. Via deze sociale media 

houdt u contact met vele kennissen uit Iran, waaronder Afghanen die in Iran verblijven.  

Ter ondersteuning van uw tweede verzoek om internationale bescherming leggen u en uw echtgenote 

bijkomend jullie doopcertificaten, twee brieven ondertekend door pastoor D.C. d.d. 05.11.2018 en 

17.02.2019, drie christelijke folders en een aanvraag voor een onderzoek medische beeldvorming i.v.m. 

de artrose van uw echtgenote neer. Tevens toont u een video van het doopsel van u en uw echtgenote 

tijdens het persoonlijk onderhoud. Jullie advocate stuurde na jullie persoonlijk onderhoud zeven foto’s 

van kerkvieringen, een screenshot van uw Viberprofiel, een screenshot van uw Telegramprofiel, een 

screenshot van uw Instagramprofiel, de christelijke foto’s die u op uw sociale mediaprofielen plaatste en 

een attest van psychiater dr. G.B. waarin zij stelt dat uw echtgenote tijdens de consultaties met haar 

melding maakte van angstig getob, dyssomnie, hypothymie (duurzame depressie) en tegen pijnstillers 

resistente hoofdpijnen, dat uw echtgenote vertraagd en hyposyntoon is, dat zij uw echtgenote een 

medische behandeling tegen haar depressie voorschreef en dat uw echtgenotes angstigheid sinds de 

erkenning van jullie kinderen verminderd was.  

B. Motivering  

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst 

worden opgemerkt dat het CGVS naar aanleiding van uw eerste verzoek om internationale bescherming 

géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen die het nemen van bepaalde 

specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.  
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Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan 

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt 

die hier een ander licht op werpen.  

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure 

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven 

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.  

Er dient 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 of 

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming loopt.  

In uw huidig verzoek herhaalt u de asielmotieven die u in uw eerste verzoek uiteenzette. In dit verband 

moet worden benadrukt dat het CGVS in het kader van uw eerste verzoek om internationale 

bescherming een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus nam omdat uw verklaringen ongeloofwaardig werden geacht. De RvV bevestigde 

de beslissing van het CGVS inzake uw eerste verzoek.  

Met betrekking tot de verklaringen die u en uw echtgenote afleggen met betrekking tot uw bekering tot 

het christendom zeven maanden geleden d.d. 29.08.2018 (verklaring volgend verzoek J., d.d. 

29.08.2018, vraag 9), moet immers worden benadrukt dat deze niet overtuigen. Indien u zich werkelijk 

zeven maanden geleden bekeerd zou hebben tot het christendom en u ten gevolge van uw bekering tot 

het christendom een persoonlijke vrees voor vervolging zou hebben bij terugkeer naar Afghanistan, 

mag, gelet op de Afghaanse context, verwacht worden dat u dit meteen gesignaleerd zou hebben aan 

uw advocaat. Deze maakte echter geen melding van uw bekering in zijn verzoekschrift d.d. 02.03.2018 

tot schorsing en nietigverklaring van de beslissing van het CGVS, noch tijdens de zitting van 23 mei 

2018 in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming. Gelet op uw eerdere 

ongeloofwaardig bevonden verklaringen over uw bekering tot het sjiisme in het kader van uw eerste 

verzoek om internationale bescherming, vertonen uw verklaringen over uw bekering tot het christendom 

een bijzonder opportunistisch karakter. Zo situeert u uw bekering tot het christendom amper twee weken 

na uw persoonlijk onderhoud op het CGVS d.d. 16.01.2018, waarin u het CGVS probeerde te overtuigen 

van uw bekering tot het sjiisme, die, zoals reeds aangehaald, ongeloofwaardig bevonden werd. Het is 

eveneens opvallend dat u uw bekering precies op het moment dat het CGVS een negatieve beslissing 

nam in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming situeert. Uw echtgenote situeert 

uw bekering evenals de aanvang van uw kerkbezoeken dan weer een maand voor jullie interview bij de 

DVZ (verklaring volgend verzoek L., d.d. 29.08.2018, vraag 16), hetgeen niet strookt met uw 

verklaringen bij de DVZ over wanneer u zich bekeerd zou hebben tot het christendom. Tijdens uw 

persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart u dan weer heel precies op 27 juli 2018 voor het eerst 

naar de kerk gegaan te zijn en diezelfde dag tevens bekeerd te zijn (CGVS J., p. 7, 13), hetgeen strijdig 

is met uw eerdere verklaringen d.d. 29.08.2018 zeven maanden geleden u bekeerd te hebben tot het 

christendom.  

Overigens blijkt uw bekering evenmin te zijn gestoeld op een diepgewortelde persoonlijke overtuiging. 

Getuige daarvan uw overstap van de kerk van Jehova naar het protestantisme naar aanleiding van uw 

verhuis van opvangcentrum en uw oppervlakkige verklaringen over waarom u zich bekeerde tot het 

protestantisme, met name dat het een religie is ‘waarin mensen vrij zijn’ en dat er ‘veel verschil’ is 

tussen het protestantisme en de islam. Gevraagd naar wat dat verschil dan precies inhoudt voor u, 

citeert u Khomeini die stelt dat alle niet-moslims gedood moeten worden terwijl in Europese landen wel 

godsdienstvrijheid bestaat (verklaring DVZ J., d.d. 29.08.2018, vraag 15-16). i Zulke stereotiepe 

verklaringen die voorbij gaan aan alle niet-radicale strekkingen binnen de islam kunnen niet overtuigen. 

Tijdens uw persoonlijk onderhoud haalt u dan weer aan dat de eerste kerk waar u naartoe ging een 

katholieke kerk was, waar u gewoon naartoe gegaan was met Belgische vrienden omdat zij u vroegen 

om eens mee te gaan en omdat u met vragen zat over het verschil tussen de islam en het christendom, 

de islam volgens u niet volledig was en de islam vele vragen niet beantwoordt (CGVS J., p. 8). Uit 

dergelijke, vage en weinig concrete bewoordingen spreekt vanzelfsprekend weinig overtuigingskracht. 

Daarnaast is uw verklaring dat u en uw echtgenote na Pasen gedoopt zijn tegenstrijdig met de datum 

vermeld op jullie doopcertificaten, die stellen dat jullie op 31 maart 2019 gedoopt werden. Pasen vond in 

2019 namelijk plaats op zondag 21 april (zie administratief dossier), drie weken na jullie doopsel. De 

vaststelling dat u uw toetreding tot de christelijke geloofsgemeenschap via het doopsel niet op correcte 

wijze kunt situeren ten opzichte van de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar, doet andermaal 

afbreuk aan uw bewering dat uw bekering tot het christendom gestoeld zou zijn op een diepgewortelde 

persoonlijke overtuiging. Uw verklaringen dat u in Afghanistan niet zou kunnen ontkennen dat u een 

christen bent, dat u zich als christen moet kunnen uiten, dat u uw nieuwe geloofsovertuiging niet 

verborgen zou kunnen houden, niet meer zou kunnen vasten en niet meer zou kunnen meedoen aan 

het dagelijks gebed kunnen dan ook niet weerhouden worden (CGVS J., p. 5, 10).  
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Evenmin kan enig geloof gehecht worden aan het christelijke geloof van uw echtgenote (verklaring 

volgend verzoek L., vraag 9). Ze verklaart niet mee te gaan naar de kerk met u en jullie dochter omdat 

ze in een rolstoel zit (verklaring volgend verzoek L., vraag 9), hetgeen echter geen afdoende verklaring 

is om niet te weten tot welke religie zij, u en uw dochter zich bekeerd zouden hebben (verklaring 

volgend verzoek L., vraag 16). Gevraagd naar op basis van welke nieuwe elementen zij een tweede 

verzoek om internationale bescherming indient, stelt zij bovendien dat haar familie bekeerd is, doch 

vermeldt zij niet zelf bekeerd te zijn (verklaring volgend verzoek L., vraag 15). Bij iemand die verklaart 

niet te weten tot welke religie zij en haar familieleden bekeerd zouden zijn, kan van een oprechte 

bekering hoe dan ook geen sprake zijn. Daarnaast dient vastgesteld te worden dat de verklaringen van 

uw echtgenote d.d. 29.08.2018 zelf niet mee te gaan naar de kerk samen met u en jullie dochter strijdig 

zijn met uw verklaringen dat uw echtgenote eerder dan uw zoon en uw dochter naar de kerk begon te 

gaan (CGVS J., p. 9).  

Met betrekking tot de vraag of u en uw echtgenote bij terugkeer naar Afghanistan als bekeerd 

gepercipieerd zouden kunnen worden ten gevolge van jullie doopsel en kerkbezoeken in België en ten 

gevolge van de bekering van jullie zoon en dochter, dient vastgesteld te worden dat jullie er allerminst in 

slagen in concreto aan te tonen dat u en uw echtgenote bij terugkeer naar Afghanistan als bekeerd 

gepercipieerd zullen worden. Uw echtgenote verklaart dat er momenteel niemand in Afghanistan op de 

hoogte is van jullie bekering of van de bekering van jullie kinderen (CGVS L., p. 10). Haar verklaringen 

dat wanneer één Afghaan het te weten zou komen, deze het zou verder vertellen, waarop heel 

Afghanistan het te weten zou komen (CGVS L., p. 10), zijn niet voldoende om in concreto aan te tonen 

dat u en uw echtgenote bij terugkeer naar Afghanistan als bekeerd gepercipieerd zouden worden. 

Wanneer u gevraagd wordt of er mensen in Afghanistan op de hoogte zijn van uw bekering of van de 

bekering van uw gezinsleden, verwijst u naar de bewoners van uw opvangcentrum, die allen op de 

hoogte zijn dat u bekeerd bent, en naar de christelijke foto’s die u op uw sociale mediaprofielen plaatste. 

Uw verklaring dat Afghanen met mekaar spreken en naar hun land bellen (CGVS J., p. 11) is evenmin 

voldoende om te kunnen aannemen dat deze Afghanen in uw centrum niet alleen op de hoogte zijn van 

de bekering van uw kinderen en de vermeende bekering van u en uw echtgenote, maar ook hun familie 

zouden inlichten over de bekering van hun verder volkomen onbekende medeburgers en dat hun 

families in Afghanistan dermate geboeid zouden geraken door dit nieuws over deze onbekende mensen 

dat ze dit nieuws in die mate en met vermelding van jullie identiteitsgegevens zouden doorvertellen dat 

u en uw echtgenote omwille van jullie onoprecht bevonden bekering vervolgd zouden worden. U dient in 

concreto aan te tonen dat u en uw echtgenote bij terugkeer naar Afghanistan als bekeerd gepercipieerd 

zouden worden hetgeen u door uw algemene stelling nalaat te doen. U bent overtuigd dat F.R., de 

nachtwaker van uw opvangcentrum, die afkomstig is uit Espanda, een dorp dat op 10 minuten van uw 

dorp in Ghazni ligt, zijn kennissenkring in Ghazni ingelicht heeft over uw bekering (CGVS J., p. 11). Uw 

verklaringen hierover kunnen echter evenmin overtuigen. U baseert zich voor uw stelling dat F.R. zijn 

kennissenkring in Ghazni inlichtte over uw bekering op het feit dat u tegen de regels van het 

opvangcentrum in F. 150 euro leende en dat dit ‘misschien’ tot zijn ontslag leidde en dat hij in dat geval 

wraak op u zou willen nemen door mensen in Afghanistan in te lichten over uw bekering. U voegt toe dat 

u en F. gemeenschappelijke kennissen hebben in Afghanistan (CGVS J., p. 11). Er dient vastgesteld te 

worden dat uw stellingname dat F. ten gevolge van het lenen van 150 euro van u ontslagen werd en 

zich zou willen wreken op u volstrekt tegenstrijdig is aan de verklaringen van uw echtgenote. Uw 

echtgenote verklaart hierover dan weer dat F. het geleende geld teruggaf toen jullie naar een sociale 

woning verhuisden, dat jullie verder met hem geen problemen kenden en dat hij nog steeds in het 

opvangcentrum werkt. Zij heeft voorts geen idee van waar uit Afghanistan F. afkomstig is (CGVS L., p. 

11), hetgeen het geloof in uw verklaringen dat F. uit uw regio komt en dat jullie gemeenschappelijke 

kennissen hebben, onderuithaalt.  

Met betrekking tot uw verklaring dat men in Afghanistan weet dat u bekeerd bent omwille van uw 

christelijke foto’s op uw sociale media dient vooreerst vastgesteld te worden dat u via deze sociale 

media enkel contact houdt met mensen van uw kerk, een paar jongens uit het opvangcentrum en 

mensen die in Iran wonen (CGVS J., p. 13), dat u volgens uw verklaringen met niemand in Afghanistan 

in contact bent (CGVS J., p. 7) en dat uw echtgenote naar eigen zeggen enkel contact onderhoudt met 

haar moeder, die inwoont bij de broer van uw echtgenote (CGVS L., p. 6). Hoewel u deze profielen 

onder uw eigen naam, J.H., houdt, dient vastgesteld te worden dat u een veelvoorkomende naam heeft, 

getuige de talrijke facebookaccounts die onder uw naam of onder een licht afwijkende versie van uw 

naam geregistreerd werden, en aangezien u nergens op uw sociale media herkenbaar afgebeeld wordt 

kunnen deze profielen aldus niet individueel aan u gelinkt kunnen worden. Uit uw verklaringen over hoe 

uw uitgebreide netwerk van Afghanen die in Iran wonen reageerde op uw christelijke profielfoto’s, die u 

één à twee maanden na 27 juli 2018 plaatste, blijkt overigens niet dat uw in Iran wonende 

kennissenkring uw bekering ernstig neemt.  
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Gevraagd of u reacties gekregen heeft sinds u deze christelijke foto’s publiceerde, blijft u even stil 

waarna u aanhaalt dat ene R. en H. u vroegen of u een foto van Jezus Christus geplaatst had, hetgeen 

u beaamde, waarop ze zouden gezegd hebben: ‘we praten met jou, we kennen jouw stem, we zien jouw 

nummer, maar we zien jouw foto niet. Er is de foto van iemand anders’. Ze zouden daarnaast niets 

anders gezegd hebben, onderhouden momenteel nog steeds contacten met u en veroorzaakten geen 

problemen voor u (CGVS, p. 13). In het licht van uw en uw echtgenotes verklaringen dat het gevaarlijk is 

voor bekeerlingen in Afghanistan, dat het voor moslims een schandaal is wanneer een moslim zich 

bekeert tot het christendom, dat Afghanen afvallige moslims als een vijand beschouwen en de omgang 

met hen vermijden en dat het niet normaal en niet aanvaardbaar is voor Afghanen dat iemand zich 

afkeert van de islam (CGVS J., p. 10-11; CGVS L., p. 9-10) is het erg onaannemelijk dat uw Afghaanse 

vrienden en kennissen hier helemaal geen punt van blijken te maken. Gevraagd hoe het komt dat uw 

Afghaanse kennissen geen probleem maken van uw bekering, stelt u dat zij via de telefoon er niets van 

kunnen zeggen of niet met u kunnen ruziën via de telefoon, hetgeen weinig steek houdt, en oppert u dat 

zij er misschien niets van zeggen omdat zij wachten tot zij u opnieuw zien om u dan te doden opdat ze 

in het paradijs zouden terechtkomen (CGVS J., p. 14-15). Dergelijke verklaringen zijn erg onaannemelijk 

en vergezocht. Uit haar verklaringen blijkt voorts dat uw echtgenote haar gedrag in België aanpast om 

binnen de Afghaanse gemeenschap niet als bekeerd gepercipieerd te worden: zo draagt zij een 

hoofddoek wanneer zij zich bij andere Afghanen bevindt. Zij verklaart dit te doen omdat zij zich anders 

genoodzaakt zou zien om iets te verzinnen of te moeten liegen over waarom zij geen hoofddoek draagt 

gezien het voor Afghanen onaanvaardbaar is dat een vrouw van haar leeftijd zich zou bekeren en 

gezien er geroddeld zou worden (CGVS L., p. 10).  

Hoe dan ook, zelfs indien er aangenomen zou kunnen worden dat u en uw echtgenote in Afghanistan 

als bekeerd zouden worden gepercipieerd, quod non, dient er op gewezen te worden dat uit de 

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat iemand die daadwerkelijk bekeerd is, aan vervolging 

kan ontsnappen louter door zijn bekering te herroepen, mocht hij dit willen. Aangezien u en uw 

echtgenote niet daadwerkelijk bekeerd zijn, volstaat met andere woorden een bevestiging dat jullie nog 

steeds moslim zijn om aan vervolging te ontkomen, mochten jullie ooit effectief beschuldigd worden van 

apostasie.  

Met betrekking tot de verklaring van uw echtgenote dat zij in Afghanistan haar hoofddoek zou moeten 

dragen en dat zij sinds zij naar de kerk gaat, haar hoofddoek niet langer draagt (CGVS L., p. 9), dient 

vastgesteld te worden dat het feit dat uw echtgenote in België haar hoofddoek wel draagt wanneer zij 

zich in de buurt van Afghanen bevindt omdat zij geen zin heeft om zich te verantwoorden voor het niet 

dragen van een hoofddoek (CGVS L., p. 10), echter aantoont dat het moeten dragen van een hoofddoek 

in Afghanistan voor uw echtgenote geenszins als een onoverkomelijke aanpassing beschouwd kan 

worden die gelijkgesteld kan worden aan vervolging of ernstige schade.  

Uit dit alles blijkt dat u en uw echtgenote niet aannemelijk hebben gemaakt dat jullie bij terugkeer 

naar Afghanistan een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou hebben, 

of dat u bij een eventuele terugkeer een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.  

De documenten die u neerlegt, vermogen de appreciatie van het CGVS niet veranderen. De 

amayashkaart, de poster van uw broer en uw tewerkstellingsattest werden door u al aangebracht in uw 

eerste verzoek en werden toen door het CGVS en de RvV beoordeeld. De drie foto’s van uw overleden 

moeder, de overlijdensakte van uw moeder opgesteld door het ziekenhuis en de twee 

overlijdensberichten van uw moeder hebben dan weer geen betrekking op uw vrees bij terugkeer naar 

Afghanistan. Jullie doopcertificaten, de twee brieven ondertekend door pastoor D.C. d.d. 05.11.2018 en 

17.02.2019, de drie christelijke folders, de foto’s van jullie tijdens kerkvieringen en de video waarin u en 

uw echtgenote gedoopt worden vermogen de appreciatie van het CGVS omtrent het opportunistische 

karakter van jullie bekering tot het christendom niet om te buigen. De brieven van pastoor D.C. werden 

op jullie verzoek opgesteld met de expliciete doelstelling om jullie verzoek om internationale 

bescherming te ondersteunen. De screenshots van de christelijke foto’s die u op uw sociale 

mediaprofielen plaatste werden reeds besproken in het kader van de onnaannemelijke reacties van uw 

in Iran wonende Afghaanse kennissenkring. De terugbetalingsbewijzen voor taxivervoer van uw 

echtgenote naar Savoir-être op 30 augustus 2018, de aanvraag voor een onderzoek voor medische 

beeldvorming i.v.m. artrose en het attest van psychiater dr. G.B. ondersteunen de medische 

problematieken van uw echtgenote: uw echtgenote maakte tijdens de consultaties melding van angstig 

getob, dyssomnie, hypothymie (duurzame depressie) en tegen pijnstillers resistente hoofdpijnen. Zij 

meldde dat haar angstigheid sinds de erkenning van jullie kinderen verminderd was. Dr. G.B. stelde vast 

dat uw echtgenote vertraagd en hyposyntoon was tijdens de consultaties en schreef uw echtgenote een 

medische behandeling tegen haar depressie voor. Daarnaast herneemt zij in haar rapport de medische 

antecedenten van uw echtgenote: artrose, osteoporose, hartkloppingen, arteriële hypertensie (te hoge 

bloeddruk), hoofdpijn en bloedarmoede.  
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Deze documenten vermogen echter niet bovenstaande appreciatie van het CGVS omtrent het 

opportunistische karakter van jullie bekering tot het christendom om te buigen gezien zij geen 

beperkingen in de cognitieve vaardigheden van uw echtgenote om verklaringen af te leggen aanhalen. 

Tevens werden tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS geen problemen vastgesteld op dat 

vlak.  

Daarbij dient te worden vermeld dat medische problemen geen verband houden met de criteria bepaald 

bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, 

noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. 

Uw echtgenote dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende 

procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn 

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.  

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

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

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

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

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

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

aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan 

gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door 

het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.  

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.  

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

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

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

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

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

verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich 

aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van 

herkomst kan onttrekken door zich in de stad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk 

vestigingsalternatief beschikt.  

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is. Uit een grondige analyse van de 

veiligheidssituatie (zie 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_city_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. 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.  
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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.  

Aldus rijst de vraag of u of uw echtgenote persoonlijke omstandigheden kunnen inroepen die de ernst 

van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kabul in jullie hoofde dermate 

verhogen dat er moet aangenomen dat jullie bij een terugkeer naar de stad Kabul een reëel risico lopen 

op een ernstige bedreiging van jullie leven of persoon. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek 

geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel 

risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul stad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen 

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

loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. In zoverre uw echtgenote verschillende 

medische problematieken zoals artrose, depressie, hartkloppingen, hoofdpijn, hoge bloeddruk en een 

verminderde mobiliteit ten gevolge van de pijn in haar benen aantoont, dient opgemerkt te worden dat 

deze elementen niet bestempeld kunnen worden als persoonlijke omstandigheden die tot gevolg 

hebben dat zij, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt het slachtoffer te 

worden van willekeurig geweld in de stad Kabul. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de 

in het arrest Elgafaji voorgestelde situatie waarbij het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat “hoe meer 

de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken 

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

vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), 

Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). De verhoging van het risico op een ernstige 

bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld als gevolg van haar 

verminderde mobiliteit is evenwel niet dermate groot om, rekening houdend met informatie met 

betrekking tot de mate van willekeurig geweld in de stad Kabul waaruit blijkt dat de gevolgen van de 

veiligheidssituatie op de burgerbevolking relatief beperkt is, te concluderen tot het bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Bovendien 

moet uit de verklaringen van uw echtgenote afgeleid worden dat haar leven zich in hoofdzaak 

binnenshuis afspeelt. Zo verklaart zij in haar leven niet veel meer te zullen doen en omwille van deze 

medische problemen haar huishoudelijke taken niet meer goed te kunnen vervullen wanneer haar 

gevraagd wordt welke impact haar reuma en de pijn in haar leven op haar dagelijks leven hebben 

(CGVS L., p. 6). Ze verklaart ook omwille van haar medische problematiek niet of slechts één keer per 

maand mee te gaan naar de kerk (verklaring volgend verzoek L., vraag 9).  
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Aangezien uw echtgenote aangeeft dat haar leven zich bij terugkeer naar Kabul zo goed als 

binnenshuis zou afspelen en het geweld in de stad Kabul vooral de vorm aanneemt van complexe 

aanslagen en zelfmoordaanslagen zoals hierboven uiteengezet moet er aangenomen worden dat uw 

echtgenote zich in vergelijking met andere burgers in Kabul minder op plaatsen zal begeven die door 

een dergelijke aanslag getroffen kunnen worden. Er moet dan ook worden vastgesteld dat uw 

echtgenote niet aantoont dat zij omwille van haar medische toestand een verhoogd risico loopt op een 

ernstige bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld in de stad Kabul, 

rekening houdend met de mate van willekeurig geweld aldaar aanwezig volgens de landeninfo.  

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.  

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 oordeelde het Commissariaat-generaal in het 

kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming dat van u redelijkerwijs verwacht kon 

worden dat u zich in de stad Kabul vestigde. De RvV bevestigde deze beoordeling. De motivering 

hieromtrent luidde als volgt:  

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote over een uitgebreid en draagkrachtig netwerk 

beschikt in Kabul. Ze is daar geboren (CGVS L., p. 3; verklaring DVZ L., vraag 5) en heeft daar tot haar 

25e gewoond (verklaring DVZ L., vraag 10; CGVS L., p. 5). Bijgevolg kan aangenomen worden dat zij 

een goede kennis heeft van de stad. Hoewel uw echtgenote op het CGVS verklaart dat ze in 

tegenstelling tot haar eerdere verklaringen bij de DVZ op haar 16e of 17 naar Iran gevlucht is, dient uit 

haar verklaringen dat zij vandaag 48 à 49 jaar oud is en dat zij een jaar na aankomst in Iran gehuwd is 

en twee jaar later haar oudste kind geboren is dat vandaag 22 jaar oud is, geconcludeerd te worden dat 

zij wel degelijk tot haar 25e in Kabul gewoond heeft (CGVS L., p. 4-5) zoals ze aanvankelijk ook bij de 

DVZ verklaarde. Na een verblijf van een tiental jaar in Iran zijn uw echtgenotes moeder en haar broer 

Ja. teruggekeerd naar Kabul zo’n 12 à 14 jaar geleden (CGVS J., p. 8-9; CGVS L., p. 6). Hoewel u 

verklaart dat uw schoonbroer en schoonmoeder gedeporteerd geweest zouden zijn (CGVS J., p. 8), 

verklaart uw echtgenote dat haar moeder en broer vrijwillig teruggekeerd zijn naar Kabul omdat het hun 

land is en iedereen zijn land waardeert (CGVS L., p. 6). Uw schoonbroer Ja. woont in het ouderlijke huis 

in de wijk Deh Dana, dat hij heropbouwde en waarvan hij de eigendomstitel bezit (CGVS L., p. 6). Hij 

werkt in de bouwsector, meer specifiek zoals uzelf in beton (CGVS J., p. 10). Hij bouwt gebouwen, 

tekent contracten en wordt betaald op basis van de projecten die hij uitvoert (CGVS L., p. 6). Uw 

echtgenote haalt daarnaast wel aan dat uw schoonbroer niet alle dagen kan werken omwille van 

aanslagen in Kabul. Gezien ze zijn financiële situatie als ‘goed’ omschrijft, kan worden aangenomen dat 

uw schoonbroer deze dagen van technische werkloosheid incalculeert en nadien zijn werkzaamheden 

zoals gewoonlijk opnieuw opneemt zodat zijn projecten tekens worden uitgevoerd. Met haar 

voorbeelden om de aanslagen te kaderen onderschrijft ze bovendien de vaststelling van het CGVS, 

zoals eerder werd verduidelijkt, dat de aanslagen gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de 

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Uit het niets blijkt dat mensen 

werkzaam in de bouw een risico lopen. Ook deze stelling ondersteunt uw echtgenote die aanhaalt dat 

alle mensen van haar familie in de bouwsector werken (CGVS L., p. 8), wanneer wordt gevraagd naar 

de werkzaamheden van de zonen van haar tante.  

Uw schoonzus P. woont eveneens in de wijk Deh Dana, te Kabul (CGVS L., p. 6).  
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Ze is weduwe en heeft vier zonen die voor haar zorgen. Haar oudste zoon is eigenaar van een 

vastgoedwinkel en maakt daarnaast ook bakstenen. Hij heeft een eigen woning. Uw echtgenote 

omschrijft zijn financiële situatie als goed (CGVS L., p. 7). Haar tweede oudste zoon werkt eveneens in 

de bouwsector en heeft zijn eigen huis. Ook haar derde oudste zoon heeft zijn eigen huis en werkt 

samen met zijn broer. Haar vierde zoon studeert aan de universiteit en gaat universiteitsleerkracht 

worden (CGVS L., p. 7). De echtgenoot van de overleden zus van uw echtgenote woont op zijn land in 

de nabijgelegen wijk Doghabad. Hij werkte vroeger als ‘public health officer’. Zijn twee zonen hebben 

een taxi en werken daarnaast af en toe in de bouwsector. Zij hebben hun diploma van de twaalfde graad 

behaald (CGVS L., p. 8).  

Naast de connecties die het familiale netwerk van uw echtgenote in de bouwsector van Kabul heeft, kan 

u steunen op uw ruime expertise in alle takken van de bouwsector om in Kabul aan werk te geraken. U 

bent voornamelijk gespecialiseerd in betonnen skeletbouw. U kan buigen op 15 à 20 jaar ervaring in dit 

veld (CGVS J., p. 12). Ondanks de bewering van uw echtgenote dat jullie lange tijd niet meer in 

Afghanistan zijn geweest en er geen huis hebben (CGVS L., p. 11), mag er worden aangenomen dat u, 

die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg bent om naar Europa te reizen en zich in een vreemde 

gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat bent om 

buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud en dat van uw gezin te voorzien, gezien u over de 

juiste vaardigheden beschikt, maar u en uw gezin er ook over de nodige familiale contacten en familiale 

ondersteuning kunt beschikken.  

De zonen en dochter van uw schoonbroer gaan allen naar school (CGVS L., p. 6-7), hetgeen erop wijst 

dat ook uw kinderen in Kabul onderwijs kunnen volgen. Uw vrees dat uw zoon en dochter, die 

respectievelijk tot de 11e en 10e graad naar school zijn gegaan in Iran (CGVS J., p. 14), niet zullen 

kunnen studeren in Kabul is dan ook ongegrond (CGVS J., p. 24). Naast hun studies en de link met uw 

ongeloofwaardig geachte asielmotieven haalt u geen bijkomende redenen aan waarom uw kinderen zich 

niet in Afghanistan zouden kunnen vestigen (CGVS J., p. 24).  

Tot slot is uw echtgenote nog in contact met haar familie (CGVS L., p. 9) en heeft de broer van uw 

echtgenote haar zelfs in het verleden reeds gevraagd terug te komen naar Afghanistan (CGVS L., p. 9). 

Hieruit blijkt zijn welwillendheid jullie te helpen bij jullie terugkeer naar Afghanistan. Er kan namelijk geen 

geloof gehecht worden aan de verklaarde ruzie tussen de broer van uw echtgenote en uzelf omwille van 

uw bekering naar het sjiisme daar er zoals reeds besproken geen geloof gehecht kan worden aan uw 

bekering.  

In het licht van bovenstaande analyse dient opgemerkt te worden dat uw huidige verklaringen over uw 

netwerk en contacten in Kabul, met name dat u niemand heeft in Kabul en er nooit geweest bent en 32 

jaar geen contacten meer gehad heeft daar (verklaring DVZ, vraag 15), geen nieuw licht werpen op de 

redelijkheid van uw hervestiging binnen uw land van herkomst. De nieuwe verklaring van uw echtgenote 

dat zij reeds 12 jaar geen contact meer heeft met haar broer en zus (verklaring DVZ L., d.d. 29.08.2018, 

vraag 20) is in het licht van haar hierboven aangehaalde uitgebreide en gedetailleerde verklaringen over 

het leven van haar familie in Kabul manifest ongeloofwaardig.  

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

situatie in uw regio van herkomst, u in Kabul stad 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.  

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er voor het volgend verzoek om internationale 

bescherming van uw echtgenote L.T. (O.V. 8.176.092) eveneens wordt overgegaan tot een 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

C. Conclusie  

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

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

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

 

1.3.2. Ten aanzien van T.L. (hierna: verzoekster): 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn in de stad Kabul, provincie Kabul. U 

verklaart geboren te zijn in 1968. U bent van Tadjiekse origine. Tot uw 25e woonde u in de wijk Deh 

Dana in Kabul. Daarna ontvluchtte u Kabul samen met uw moeder, vader, broer en zus. Jullie gingen 

naar Shiraz, Iran, waar u de rest van uw leven woonde. Een jaar na uw aankomst in Shiraz huwde u 

J.H. (O.V. 8.176.081). Uw vader overleed ongeveer 20 jaar geleden. Uw moeder, broer en zus keerden 

tien à twaalf jaar geleden vrijwillig terug naar Kabul. U heeft drie kinderen: S.H., M.H. (O.V. 8.176.092) 

en F.H. (O.V. 8.176.092). U bent analfabeet.  

Enkele maanden na zijn aankomst in Iran werd uw echtgenoot gedwongen te vechten aan Iraanse zijde 

in de oorlog tegen Irak.  
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De broer van uw echtgenoot keerde in het jaar 1388 van de Perzische kalender (PK), ofwel 2009-2010 

volgens de Gregoriaanse kalender (GK), terug naar Afghanistan en werd er vermoord door Sa. omwille 

van de deelname van uw echtgenoot aan de oorlog aan Iraanse zijde. De zus van uw echtgenoot belde 

uw echtgenoot op om hem te waarschuwen dat hij nooit meer naar Afghanistan moest terugkeren, daar 

zijn leven in gevaar zou verkeren bij een terugkeer naar Afghanistan. Een vijf à zestal jaar geleden 

bekeerde uw echtgenoot zich tot het sjiisme.  

U verliet Iran op 24 september 2015 met uw echtgenoot, uw zoon en uw jongste dochter naar aanleiding 

van pogingen van de Iraanse autoriteiten om uw zoon te rekruteren voor de oorlog in Syrië. Jullie 

betraden het Belgisch grondgebied op 17 november 2015. Uw echtgenoot en u verzochten 

internationale bescherming op 7 december 2015. Uw oudste dochter S.H. verblijft nog in Iran. Bij 

terugkeer naar Afghanistan vreesde u dat uw echtgenoot gedood zou worden door zijn familie, de 

taliban, Al-Qaeda en Daesh omwille van zijn bekering tot het sjiisme en zijn deelname aan de Iran-Irak 

oorlog. Uw echtgenoot vreesde ook beschuldigd te zullen worden van spionage voor de Iraanse 

autoriteiten naar aanleiding van zijn jarenlange verblijf in Iran. U vreesde eveneens de algemene 

veiligheidssituatie in Afghanistan.  

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legde u de originele tijdelijke 

verblijfstitel als Afghaans vluchteling in Iran van uw echtgenoot neer. Daarnaast legde u kopieën neer 

van de werkvergunning van uw echtgenoot in Iran, van vijf documenten betreffende zijn deelname aan 

de Iran-Irak oorlog, van een foto van uw echtgenoot en zijn broer, van een foto van een poster van de 

vermoorde broer van uw echtgenoot en van een attest dat zijn bekering tot het sjiisme bevestigde.  

In het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming nam het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 31 januari 2018 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voor u en uw echtgenoot en 

kinderen omdat er geen geloof gehecht kon worden aan de bekering van uw echtgenoot tot het sjiisme, 

hij, gelet op zijn vele vage verklaringen, er niet in slaagde zijn vrees voor vervolging in Afghanistan 

omwille van zijn deelname aan de Iran-Irak-oorlog in 1985 aan Iraanse zijde te concretiseren, hij het 

causaal verband tussen de moord op zijn broer en zijn deelname aan de Iran-Irak-oorlog niet aantoonde 

en zijn vrees te zullen worden beschuldigd van spionage voor de Iraanse autoriteiten slechts een blote 

bewering betrof. Tevens oordeelde het CGVS dat hij zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon 

als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst te kunnen onttrekken door zich in de 

hoofdstad Kabul te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt. U 

tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In haar 

arrest van 16 juli 2018 bevestigde de RvV de beslissing van het CGVS.  

Op 31 juli 2018 diende u een volgend verzoek om internationale bescherming in. U verklaart niet 

teruggekeerd te zijn naar Afghanistan. U verklaart niemand te hebben in Afghanistan en al meer dan 12 

jaar geen contact meer te hebben met uw broer en zus. U verklaart dat uw echtgenoot bij terugkeer naar 

Afghanistan vreest gedood te worden omwille van zijn deelname aan de Iran-Irak oorlog. U verklaart 

christen te zijn en haalt aan dat uw gezin één maand geleden bekeerd is tot het christendom. Uw 

echtgenoot en dochter gaan elke zondag naar een gebedshuis. In hoofde van uw kinderen vreest u dat 

zij vermoord zullen worden omwille van hun vader. U verklaart in behandeling te zijn bij een psycholoog 

in Luik.  

Ter ondersteuning van uw tweede verzoek om internationale bescherming legt u samen met uw 

echtgenoot kopieën neer van de volgende nieuwe documenten: drie foto’s van uw overleden 

schoonmoeder, de overlijdensakte van uw schoonmoeder opgesteld door het ziekenhuis, twee 

overlijdensberichten van uw schoonmoeder, de amayashkaart van uw echtgenoot, het 

tewerkstellingsattest van uw echtgenoot in Iran, een affiche van uw schoonbroer en 

terugbetalingsbewijzen van het taxivervoer naar een medische afspraak bij Savoir-être op 30 augustus 

2018.  

Op 21 september 2018 verklaarde het CGVS uw volgend verzoek niet-ontvankelijk omdat uw 

echtgenoots verklaringen over zijn bekering getuigen van een bijzonder opportunistisch karakter, zijn 

bekering niet gestoeld blijkt te zijn op een diepgewortelde persoonlijke overtuiging, er geen geloof 

gehecht kan worden aan uw christelijk geloof en jullie over een veilig en redelijk vestigingsalternatief in 

de stad Kabul beschikken. In haar beschikking van 27 maart 2019 bevestigde de RvV de argumentatie 

van het CGVS. In haar arrest van 15 mei 2019 wijzigde zij haar standpunt zoals uiteengezet in de 

beschikking en vernietigde zij de beslissing van het CGVS omdat u en uw echtgenoot originele stukken 

neerlegden waaruit bleek dat jullie gedoopt zijn en omdat uw kinderen M.H. (O.V. X) en F.H. (O.V. X) op 

22 februari 2019 erkend werden als vluchteling door het CGVS en dit mogelijks op basis van onder 

andere hun bekering. De RvV oordeelde dat de stelling van het CGVS dat de bekering van u en uw 

echtgenote veeleer is ingegeven door opportunisme, niet voldoende is om te oordelen dat jullie bij een 

terugkeer niet als bekeerd zouden (kunnen) worden beschouwd, temeer jullie kinderen als vluchteling 
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zijn erkend. De RvV voert aan dat onderzocht dient te worden of u en uw echtgenote als bekeerd 

zouden kunnen worden gepercipieerd bij terugkeer naar Afghanistan.  

Het CGVS verklaarde daarop uw tweede verzoek om internationale bescherming ontvankelijk en 

nodigde u uit voor een persoonlijk onderhoud.  

U verklaart sinds zo’n tien maanden naar de kerk te gaan en vier maanden geleden gedoopt te zijn.  

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te zullen worden omwille van uw nieuwe geloof. 

Daarnaast vreest u ook de taliban en IS-aanhangers. U haalt aan dat u in Afghanistan een hoofddoek 

zou moeten dragen.  

Ter ondersteuning van uw tweede verzoek om internationale bescherming leggen u en uw echtgenoot 

bijkomend jullie doopcertificaten, twee brieven ondertekend door pastoor D.C. d.d. 05.11.2018 en 

17.02.2019, drie christelijke folders en een aanvraag voor een onderzoek medische beeldvorming i.v.m. 

uw artrose neer. Tevens toonde uw echtgenoot een video van jullie doopsel tijdens het persoonlijk 

onderhoud. Jullie advocate stuurde na jullie persoonlijk onderhoud zeven foto’s van kerkvieringen, een 

screenshot van het Viberprofiel van uw echtgenoot, een screenshot van zijn Telegramprofiel, een 

screenshot van zijn Instagramprofiel, de christelijke foto’s die hij op zijn sociale mediaprofielen plaatste 

en een attest van psychiater dr. G.B. waarin zij stelt dat u tijdens de consultaties met haar melding 

maakte van angstig getob, dyssomnie, hypothymie (duurzame depressie) en tegen pijnstillers resistente 

hoofdpijnen, dat u vertraagd en hyposyntoon was tijdens de consultaties, dat zij u een medische 

behandeling tegen uw depressie voorschreef en dat uw angstigheid sinds de erkenning van jullie 

kinderen verminderd was.  

B. Motivering  

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u pijn heeft in uw benen. Om hier op passende wijze aan tegemoet 

te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek 

door het Commissariaatgeneraal, en werd u gehoord in een aangepast en voor u toegankelijk 

gehoorlokaal.  

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan 

uw verplichtingen.  

Er dient te worden vastgesteld dat u uw verzoek om internationale bescherming volledig steunt op de 

motieven die door uw echtgenoot J.H. (O.V. X), ter zake werden uiteengezet. In het kader van zijn 

verzoek om internationale bescherming werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus die luidt als volgt:  

[…] 

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

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

C. Conclusie  

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift  

 

2.1.1. Middelen 

 

In een enig middel beroepen verzoekers zich op een appreciatiefout alsook op de schending van artikel 

3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: EVRM), van artikelen 48/3 tot 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “het administratief rechtsbeginsel van de 

zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen” en van “het administratief rechtsbeginsel van 

behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, men recht op een eerlijke administratieve procedure 

heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt”. 

 

Verzoekers betwisten de motieven van de bestreden beslissingen en besluiten dat hun vluchtrelaas wel 

degelijk geloofwaardig is. 
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Verzoekers vragen in hoofdorde om hen als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hen de 

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden 

beslissingen te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen voor verder onderzoek. 

 

2.2. Stukken  

 

Verzoekers voegen bij hun verzoekschrift 14 artikels (stukken 3, 5 en 7) en vier rapporten (stukken 4, 6, 

8 en 9). 

 

Per aangetekend schrijven en per mail brengen verzoekers op 23 juni 2020 samen met een aanvullende 

nota de volgende stukken bij: medische documenten betreffende een knieoperatie van verzoekster, 

getuigenissen van verzoekers’ kinderen en een getuigenis van een pastoor (rechtsplegingsdossier, stuk 

10). 

 

Per drager brengt de commissaris-generaal op 23 juni 2020 samen met een aanvullende nota de 

weblinks bij naar de volgende rapporten: het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the 

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018, de COI 

Focus “Afghanistan – Security situation in Kabul City” van 8 april 2020, het rapport “EASO Country of 

Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation” van juni 2019 en het rapport “EASO Country 

Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2019 (rechtsplegingsdossier, 

stuk 12). 

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. Bevoegdheid 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat hij inzake beslissingen van 

de commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle 

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek 

voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg 

uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 

96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de 

motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop. 

 

2.3.2. Vluchtelingenstatus 

 

2.3.2.1. Op 7 december 2015 dienen verzoekers een eerste verzoek om internationale bescherming in. 

Zij voeren aan dat zij de mensen van hun regio, de taliban, Al-Qaeda en Daesh vrezen omwille van de 

bekering van verzoeker tot het sjiisme, de deelname van verzoeker aan de Iran-Irak-oorlog en de vrees 

voor beschuldiging van spionage voor de Iraanse autoriteiten wegens hun verblijf in Iran. Op 31 januari 

2018 nam de commissaris-generaal in hoofde van beide verzoekers een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof kan worden 

gehecht aan de bekering van verzoeker tot het sjiisme, omdat evenmin geloof kan worden gehecht aan 

hun vrees naar aanleiding van de deelname van verzoeker aan de Iran-Irak-oorlog en de vrees voor 

beschuldiging van spionage voor de Iraanse autoriteiten en omdat zij over een veilig en redelijk intern 

vestigingsalternatief beschikken in de stad Kabul. Bij arrest nr. X van 16 juli 2018 werden deze 

weigeringsbeslissingen door de Raad bevestigd. 

Op 31 juli 2018 dienen verzoekers een tweede (volgend) verzoek om internationale bescherming in. Zij 

volharden in de asielmotieven die zij in het kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming 

uiteenzetten. Zij voeren tevens aan dat zij zich tot het christendom bekeerden. Op 21 september 2018 

nam de commissaris-generaal in hoofde van beide verzoekers een beslissing niet-ontvankelijk verzoek 

(volgend verzoek) omdat geen geloof kan worden gehecht aan het oprecht karakter van de bekering van 

verzoekers tot het christendom. Bij arrest nr. X van 15 mei 2019 vernietigde de Raad deze niet-

ontvankelijkheidsbeslissing. Vervolgens verklaart de commissaris-generaal het tweede (volgend) 

verzoek om internationale bescherming van verzoekers ontvankelijk en worden verzoekers uitgenodigd 

voor een persoonlijk onderhoud. In de bestreden beslissingen wordt verzoekers de vluchtelingenstatus 

geweigerd omdat (i) in zoverre verzoekers volharden in hun asielmotieven uiteengezet in het kader van 

hun eerste verzoek om internationale bescherming deze motieven reeds ongeloofwaardig werden 

bevonden door zowel de commissaris-generaal als de Raad; (ii) verzoekers’ bewering dat zij zich reeds 
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eind januari 2018 (zeven maanden vóór het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 augustus 

2018) bekeerden tot het christendom niet te rijmen valt met de vaststelling dat zij hiervan niet meteen 

melding maakten, ook niet tijdens hun beroepsprocedure bij de Raad in het kader van hun eerste 

verzoek om internationale bescherming, hetgeen des te meer klemt daar toen de bekering van 

verzoeker tot het sjiisme ongeloofwaardig werd bevonden en verzoekers bovendien tegenstrijdige 

verklaringen afleggen over het moment waarop zij zich tot het christendom zouden hebben bekeerd; (iii) 

uit verzoekers’ verklaringen geen diepgewortelde christelijke geloofsovertuiging blijkt gelet op hun vage, 

oppervlakkige en stereotiepe verklaringen over (de reden(en) voor hun bekering tot) het protestantisme, 

hetgeen des te meer klemt daar verzoekers’ verklaring dat zij werden gedoopt na Pasen 2019 niet 

verzoenbaar is met de datum van hun doopsel vermeld op de voorgelegde doopcertificaten (zie map 

'Documenten' in het administratief dossier); (iv) bijkomende tegenstrijdigheden de geloofwaardigheid 

van de bekering van verzoekster tot het christendom verder ondermijnen; (v) zij er niet in slagen in 

concreto aannemelijk te maken dat zij omwille van hun kerkbezoeken, hun doopsel en de bekering van 

hun zoon en dochter ingeval van terugkeer naar Afghanistan als bekeerd tot het christendom zouden 

(kunnen) worden gepercipieerd; (vi) zij evenmin in concreto aannemelijk maken dat de christelijke foto’s 

die verzoeker deelde op zijn sociale media hen ingeval van terugkeer naar Afghanistan in de problemen 

zouden brengen, temeer daar verzoekster verklaarde dat zij haar hoofddoek in België wel draagt indien 

zij in het gezelschap is van andere Afghanen; (vii) uit de beschikbare informatie (zie map 

'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat ingeval van een beschuldiging van apostasie, 

zij aan vervolging kunnen ontkomen door te bevestigen dat zij nog steeds moslim zijn; (viii) het dragen 

van een hoofddoek in hoofde van verzoekster niet kan worden beschouwd als een onoverkomelijke 

aanpassing; (ix) de door verzoekers voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het 

administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen; en (x) zij zich betreffende 

enige medische problemen dienen te wenden tot de hiertoe geëigende procedure voorzien in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.2.2. Er dient vastgesteld dat verzoekers er in hun verzoekschrift niet in slagen op de motieven in de 

bestreden beslissingen een ander licht te werpen. Zij komen immers niet verder dan het herhalen van 

en volharden in hun eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-beweringen en het 

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige 

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen. 

 

2.3.2.3. In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster stelt de commissaris-generaal als volgt: 

 

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u pijn heeft in uw benen. Om hier op passende wijze aan tegemoet 

te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek 

door het Commissariaatgeneraal, en werd u gehoord in een aangepast en voor u toegankelijk 

gehoorlokaal.  

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan 

uw verplichtingen.” 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat onvoldoende rekening werd gehouden met 

verzoeksters geestelijke gezondheidstoestand. Zij wijzen op een door hen voorgelegd psychiatrisch 

attest (zie map 'Documenten' in het administratief dossier). Er dient evenwel te worden vastgesteld dat 

nergens in dit attest wordt vermeld dat verzoekster omwille van haar psychologische problemen niet in 

staat zou zijn tot het op een normale wijze ondergaan van een persoonlijk onderhoud of tot het afleggen 

van geloofwaardige, doorleefde, gedetailleerde en coherente verklaringen. Uit een lezing van de 

verklaringen van verzoekster blijkt dat zij deze op een normale wijze kon afleggen en dat verzoekster de 

vragen begreep. Verzoekers kunnen dan ook niet louter wijzen op verzoeksters psychologische 

problemen teneinde de in de bestreden beslissingen vastgestelde vaagheden, tegenstrijdigheden en 

ongeloofwaardigheden te verschonen. 

 

2.3.2.4. In de bestreden beslissingen motiveert de commissaris-generaal terecht dat in zoverre 

verzoekers volharden in hun asielmotieven uiteengezet in het kader van hun eerste verzoek om 

internationale bescherming deze motieven reeds ongeloofwaardig werden bevonden door zowel de 

commissaris-generaal als de Raad: 
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“In uw huidig verzoek herhaalt u de asielmotieven die u in uw eerste verzoek uiteenzette. In dit verband 

moet worden benadrukt dat het CGVS in het kader van uw eerste verzoek om internationale 

bescherming een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus nam omdat uw verklaringen ongeloofwaardig werden geacht. De RvV bevestigde 

de beslissing van het CGVS inzake uw eerste verzoek.” 

 

Dienaangaande voeren verzoekers geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in hun verzoekschrift, 

zodat deze motivering onverminderd overeind blijft. 

 

2.3.2.5. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen dat verzoekers 

bewering dat zij zich reeds eind januari 2018 (zeven maanden vóór het interview op de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 29 augustus 2018) bekeerden tot het christendom niet te rijmen valt met de 

vaststelling dat zij hiervan niet meteen melding maakten, ook niet tijdens hun beroepsprocedure bij de 

Raad in het kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming, hetgeen des te meer klemt 

daar toen de bekering van verzoeker tot het sjiisme ongeloofwaardig werd bevonden en verzoekers 

bovendien tegenstrijdige verklaringen afleggen over het moment waarop zij zich tot het christendom 

zouden hebben bekeerd. 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat het feit dat zij niet werden geloofd wat betreft de 

bekering van verzoeker tot het sjiisme in het kader van hun eerste verzoek om internationale 

bescherming “geen voldoende reden [is] om hun nieuwe verklaringen omtrent hun bekering tot het 

christendom niet met aandacht en zorg te analyseren, des te meer verzoekers kinderen als 

vluchtelingen werden erkend o.a. op basis van hun bekering tot het christendom”. Hetzelfde geldt 

volgens hen wat betreft het onvermeld laten van hun bekering tot het christendom tijdens hun 

beroepsprocedure in het kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming. Zij merken op 

dat zij toen nog niet per se waren bekeerd: “toen waren ze al in een kerk in Luik gegaan, maar gingen 

ze nog niet op een regelmatige wijze naar de kerk (in Waterloo, zoals ze sinds juli 2018 doen; […])”. Zij 

ontkennen voorts tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd over het moment van hun bekering tot 

het christendom. Zij stellen dat verzoeker nooit heeft gezegd dat zij zich zeven maanden voorafgaand 

aan hun interview op de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 augustus 2018 bekeerden tot het 

christendom, maar dat hij toen voor het eerst naar een kerk in Luik is gegaan om informatie te verkrijgen 

over het christendom. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen verklaarde verzoeker meermaals dat hij sedert 27 juli 2018 is bekeerd 

tot het christendom, “want dat is het moment wanneer hij regelmatig naar de kerk is gegaan en aan het 

christendom heel serieus heeft gedacht”. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers in het kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming 

verklaarden dat verzoeker zich had bekeerd tot het sjiisme, doch dat aan deze bekering door zowel het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen als de Raad geen geloof werd 

gehecht. Tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van onderhavig, volgend 

verzoek om internationale bescherming op 29 augustus 2018 verklaarde verzoeker wel degelijk dat hij 

zeven maanden eerder (dus eind januari 2018) was bekeerd tot het protestantisme (administratief 

dossier verzoeker, stuk 11, stuk 11, verklaring 9). Dat verzoekers reeds zouden zijn bekeerd tot het 

protestantisme eind januari 2018 zonder dat zij of hun advocaat hiervan enige melding maakten tijdens 

hun beroepsprocedure in het kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming terwijl zij 

toen volhardden in de beweerde bekering van verzoeker tot het sjiisme, doet afbreuk aan de ernst en de 

geloofwaardigheid van de bekering van verzoekers tot het christendom, minstens aan de ernst en de 

geloofwaardigheid van het oprecht karakter van deze bekering. Gelet op de op hen rustende 

medewerkingsplicht kan immers redelijkerwijze van hen worden verwacht dat zij een dermate 

ingrijpende gebeurtenis als een bekering tot het christendom zo snel mogelijk kenbaar zouden maken 

aan de asielinstanties. Dat zij van deze bekering echter pas voor het eerst melding maakten bij het 

indienen van onderhavig, tweede (volgend) verzoek om internationale bescherming is dan ook 

onverzoenbaar met voormelde medewerkingsplicht en vormt een indicatie voor het opportunistisch 

karakter van hun bekering tot het christendom. Dit klemt des te meer daar verzoekster op de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 29 augustus 2018 verklaarde dat zij een maand eerder (dus eind juli 2018) 

voor het eerst naar de kerk gingen, terwijl verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelde dat zij op 27 juli 2018 voor het 

eerst naar een kerk gingen en tevens diezelfde dag werden bekeerd hetgeen dan weer niet te rijmen 

valt met zijn eerdere verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij sedert eind januari 2018 

protestants christen is. Wat betreft de erkenning van verzoekers’ zoon en dochter als vluchtelingen dient 

vastgesteld dat nergens uit blijkt dat zij als vluchteling werden erkend omwille van hun bekering tot het 
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christendom. Evenmin zijn er elementen voorhanden die verhinderen aan te nemen dat er andere 

individuele elementen zouden zijn die tot hun erkenning als vluchteling hebben geleid. Ieder dossier 

wordt immers individueel beoordeeld. Het loutere feit dat verzoekers’ zoon en dochter als vluchtelingen 

werden erkend doet dan ook geen enkele afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. 

 

2.3.2.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen terecht dat uit 

verzoekers verklaringen geen diepgewortelde christelijke geloofsovertuiging blijkt gelet op hun vage, 

oppervlakkige en stereotiepe verklaringen over (de reden(en) voor hun bekering tot) het protestantisme, 

hetgeen des te meer klemt daar verzoekers verklaring dat zij werden gedoopt na Pasen 2019 niet 

verzoenbaar is met de datum van hun doopsel vermeld op de voorgelegde doopcertificaten (zie map 

'Documenten' in het administratief dossier): 

 

“Overigens blijkt uw bekering evenmin te zijn gestoeld op een diepgewortelde persoonlijke overtuiging. 

Getuige daarvan uw overstap van de kerk van Jehova naar het protestantisme naar aanleiding van uw 

verhuis van opvangcentrum en uw oppervlakkige verklaringen over waarom u zich bekeerde tot het 

protestantisme, met name dat het een religie is ‘waarin mensen vrij zijn’ en dat er ‘veel verschil’ is 

tussen het protestantisme en de islam. Gevraagd naar wat dat verschil dan precies inhoudt voor u, 

citeert u Khomeini die stelt dat alle niet-moslims gedood moeten worden terwijl in Europese landen wel 

godsdienstvrijheid bestaat (verklaring DVZ J., d.d. 29.08.2018, vraag 15-16). i Zulke stereotiepe 

verklaringen die voorbij gaan aan alle niet-radicale strekkingen binnen de islam kunnen niet overtuigen. 

Tijdens uw persoonlijk onderhoud haalt u dan weer aan dat de eerste kerk waar u naartoe ging een 

katholieke kerk was, waar u gewoon naartoe gegaan was met Belgische vrienden omdat zij u vroegen 

om eens mee te gaan en omdat u met vragen zat over het verschil tussen de islam en het christendom, 

de islam volgens u niet volledig was en de islam vele vragen niet beantwoordt (CGVS J., p. 8). Uit 

dergelijke, vage en weinig concrete bewoordingen spreekt vanzelfsprekend weinig overtuigingskracht. 

Daarnaast is uw verklaring dat u en uw echtgenote na Pasen gedoopt zijn tegenstrijdig met de datum 

vermeld op jullie doopcertificaten, die stellen dat jullie op 31 maart 2019 gedoopt werden. Pasen vond in 

2019 namelijk plaats op zondag 21 april (zie administratief dossier), drie weken na jullie doopsel. De 

vaststelling dat u uw toetreding tot de christelijke geloofsgemeenschap via het doopsel niet op correcte 

wijze kunt situeren ten opzichte van de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar, doet andermaal 

afbreuk aan uw bewering dat uw bekering tot het christendom gestoeld zou zijn op een diepgewortelde 

persoonlijke overtuiging. Uw verklaringen dat u in Afghanistan niet zou kunnen ontkennen dat u een 

christen bent, dat u zich als christen moet kunnen uiten, dat u uw nieuwe geloofsovertuiging niet 

verborgen zou kunnen houden, niet meer zou kunnen vasten en niet meer zou kunnen meedoen aan 

het dagelijks gebed kunnen dan ook niet weerhouden worden (CGVS J., p. 5, 10).” 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat de commissaris-generaal een “totaal subjectieve en 

onvolledige lezing van verzoekers verklaringen” heeft gemaakt. Zij stellen dat meerdere elementen niet 

in acht werden genomen die wel een diepgewortelde, persoonlijke overtuiging aantonen: (i) verzoeker 

verklaarde dat hij zijn twijfels had over de islam en dat hij deze religie paradoxaal vond; (ii) verzoeker 

zette uiteen wat er volgens hem sedert zijn doopsel is veranderd en wat de betekenis van een doopsel 

is; (iii) verzoeker sprak over twee pastoors die hij bij de voornaam noemt en waarvan één hem 

vergeleek met Petrus; (iv) verzoeker verklaarde dat hij een soort test heeft moeten afleggen alvorens hij 

gedoopt kon worden; (v) verzoeker verklaarde dat hij thuis de Bijbel leest en dat hij zich rustig voelt 

wanneer hij dit doet. Zij wijzen er tevens op dat hun kinderen op het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen hebben verklaard dat hun vader een inspiratiebron was en dat zij veel 

van hem hebben geleerd. Zij stellen verder dat verzoeker zich vergiste toen hij verklaarde dat hij na 

Pasen werd gedoopt, doch zij merken op dat hij slecht is in het onthouden van data. Zij menen dat dit 

niet van belang is bij de beoordeling van het oprecht karakter van hun bekering en dat dit geen afbreuk 

doet aan het feit dat zij werden gedoopt. 

 

De Raad wijst erop dat van een verzoeker om internationale bescherming die beweert zich te hebben 

bekeerd, kan worden verwacht dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces 

van bekering is geschied, alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe 

geloofsovertuiging inhoudt. De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde 

verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en, 

indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des 

te meer wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar de 

bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en 

maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en 

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.  
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Uit een lezing van de verklaringen van verzoekers blijkt dat er in casu geen sprake is van doorleefde, 

coherente en gedetailleerde verklaringen over hun bekering tot het christendom waardoor minstens 

geen geloof kan worden gehecht aan het oprecht karakter van deze bekering. Verzoekers komen niet 

verder dan vage en oppervlakkige verklaringen, zoals in de hiervoor uit de bestreden beslissingen 

geciteerde motieven terecht wordt uiteengezet. Dat verzoeker sprak over twijfels die hij had bij de islam, 

dat hij uiteenzette wat er sinds zijn doopsel is veranderd, dat hij twee pastoors bij de voornaam noemde, 

dat hij stelt een soort test te hebben moeten afleggen vooraleer gedoopt te kunnen worden en dat hij 

beweert de Bijbel te lezen en hier rustig van te worden zijn geen elementen waaruit een oprechte, 

diepgewortelde overtuiging blijkt van een Afghaanse onderdaan die zich van de islam tot het 

christendom zou hebben bekeerd. Dit klemt des te meer daar verzoekers verklaring dat hij en 

verzoekster na Pasen 2019 werden gedoopt (blijkens de informatie in het administratief dossier (zie map 

'Landeninformatie') viel Pasen in 2019 op 21 april) onverzoenbaar is met de datum vermeld op de 

voorgelegde doopcertificaten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) waarin wordt gesteld 

dat verzoekers werden gedoopt op 31 maart 2019. Dat verzoeker zich zou hebben vergist omdat “hij 

slecht is met het onthouden van datums” vormt geenszins een afdoende verschoning voor deze 

tegenstrijdigheid. Gelet op het grote belang van Pasen binnen het christendom, kan redelijkerwijze 

worden verwacht dat verzoeker kan aangeven of hij al dan niet voor of na deze feestdag werd gedoopt. 

Dit klemt des te meer daar verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op de vraag welke christelijke feestdag hij het eerst vierde 

sedert zijn doopsel antwoordde dat dit Pinksteren was (notities van het persoonlijk onderhoud 

verzoeker, p. 4). Wat betreft de zoon en dochter van verzoekers, die in België werden erkend als 

vluchteling, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie 

supra), waaruit blijkt dat ieder dossier individueel wordt beoordeeld en dat het geenszins vaststaat dat 

de zoon en dochter van verzoekers omwille van hun bekering tot het christendom als vluchtelingen 

werden erkend. 

 

2.3.2.7. Het voorgaande klemt des te meer daar de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen 

tevens terecht motiveert dat bijkomende tegenstrijdigheden de geloofwaardigheid van de bekering van 

verzoekster tot het christendom verder ondermijnen: 

 

“Evenmin kan enig geloof gehecht worden aan het christelijke geloof van uw echtgenote (verklaring 

volgend verzoek L., vraag 9). Ze verklaart niet mee te gaan naar de kerk met u en jullie dochter omdat 

ze in een rolstoel zit (verklaring volgend verzoek L., vraag 9), hetgeen echter geen afdoende verklaring 

is om niet te weten tot welke religie zij, u en uw dochter zich bekeerd zouden hebben (verklaring 

volgend verzoek L., vraag 16). Gevraagd naar op basis van welke nieuwe elementen zij een tweede 

verzoek om internationale bescherming indient, stelt zij bovendien dat haar familie bekeerd is, doch 

vermeldt zij niet zelf bekeerd te zijn (verklaring volgend verzoek L., vraag 15). Bij iemand die verklaart 

niet te weten tot welke religie zij en haar familieleden bekeerd zouden zijn, kan van een oprechte 

bekering hoe dan ook geen sprake zijn. Daarnaast dient vastgesteld te worden dat de verklaringen van 

uw echtgenote d.d. 29.08.2018 zelf niet mee te gaan naar de kerk samen met u en jullie dochter strijdig 

zijn met uw verklaringen dat uw echtgenote eerder dan uw zoon en uw dochter naar de kerk begon te 

gaan (CGVS J., p. 9).” 

 

In hun verzoekschrift verwijzen verzoekers dienaangaande naar verzoeksters mentale 

gezondheidstoestand. Hoger is echter reeds komen vast te staan dat verzoekers niet louter kunnen 

wijzen op verzoeksters psychologische problemen teneinde de in de bestreden beslissingen 

vastgestelde vaagheden, tegenstrijdigheden en ongeloofwaardigheden te verschonen (zie supra). Aldus 

blijft de hiervoor uit de bestreden beslissingen geciteerde motivering onverminderd overeind. 

 

2.3.2.8. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen terecht dat (i) 

verzoekers er niet in slagen in concreto aannemelijk te maken dat zij omwille van hun kerkbezoeken, 

hun doopsel en de bekering van hun zoon en dochter ingeval van terugkeer naar Afghanistan als 

bekeerd tot het christendom zouden (kunnen) worden gepercipieerd; (ii) verzoekers evenmin in concreto 

aannemelijk maken dat de christelijke foto’s die verzoeker deelde op zijn sociale media hen ingeval van 

terugkeer naar Afghanistan in de problemen zouden brengen, temeer daar verzoekster verklaarde dat 

zij haar hoofddoek in België wel draagt indien zij in het gezelschap is van andere Afghanen; (iii) uit de 

beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat ingeval van 

een beschuldiging van apostasie, verzoekers aan vervolging kunnen ontkomen door te bevestigen dat 

zij nog steeds moslim zijn; en (iv) het dragen van een hoofddoek in hoofde van verzoekster niet kan 

worden beschouwd als een onoverkomelijke aanpassing: 
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In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat hun bekering tot het christendom is gestoeld op een 

diepgewortelde, persoonlijk overtuiging en een “regelmatige religieuze leertijd en praktijk (naar de kerk 

gaan, de bijbel thuis lezen, contact onderhouden met de gemeenschap, …)”. Zij stellen dat zij zich als 

christenen moeten kunnen uiten. Verzoeker zette ook christelijke foto’s op zijn sociale media, “wat naast 

de rest hem een doelprofiel maakt”. Verzoekster draagt haar hoofddoek niet altijd sinds zij naar de kerk 

gaat. Zij wijzen ook op de erkenning als vluchteling in hoofde van hun kinderen “precies omwille van hun 

bekering tot het christendom”. Zij stellen dat zij hun bekering niet willen herroepen en dat er van 

verzoekster niet kan worden verwacht dat zij elke dag tegen haar wil een hoofddoek zou dragen terwijl 

zij in België de vrije keuze heeft om haar hoofddoek te dragen in sommige omstandigheden. Verzoekers 

verwijzen naar en citeren uit algemene informatie betreffende de vervolging van christenen in 

Afghanistan. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers er geenszins in slagen in concreto aannemelijk te maken dat zij 

ingeval van terugkeer naar Afghanistan vervolging zouden dienen te vrezen omdat zij zouden worden 

gepercipieerd als bekeerd tot het christendom. Verzoekers komen dienaangaande immers niet verder 

dan vage, tegenstrijdige en blote beweringen, zoals in de bestreden beslissingen op pertinente wijze 

wordt uiteengezet. Zo verklaart verzoekster dat er momenteel niemand in Afghanistan op de hoogte is 

van hun bekering of deze van hun kinderen. Verzoeker verwijst dan weer naar de Afghaanse bewoners 

van het opvangcentrum, maar hij maakt geen melding van concrete elementen waaruit blijkt dat deze 

bewoners op de hoogte zijn van hun bekering en/of dat zij van deze bekering melding zouden hebben 

gemaakt in Afghanistan. Ook betreffende F.H., de nachtbewaker van het opvangcentrum, zijn de 

verklaringen van verzoeker geenszins geloofwaardig en bovendien tegenstrijdig met hetgeen 

verzoekster over deze persoon verklaarde. Verder blijkt de reactie van mensen op sociale media op de 

christelijke foto’s die verzoeker op zijn sociale media plaatste dermate beperkt te zijn dat hieruit evenmin 

kan worden afgeleid dat verzoekers ingeval van terugkeer naar Afghanistan zouden worden 

gepercipieerd als bekeerd tot het christendom. Dit klemt des te meer daar uit de beschikbare informatie 

(zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat indien verzoekers zouden worden 

beschuldigd van apostasie, zij aan eventuele vervolging kunnen ontkomen door te bevestigen dat zij 

nog steeds moslim zijn. Uit het voorgaande is immers reeds gebleken dat aan het oprecht karakter van 

hun bekering tot het christendom geen geloof kan worden gehecht. Het louter herhalen van hun eerdere 

verklaringen dat zij zich als christenen willen uiten, dat verzoeker christelijke foto’s op sociale media 

heeft geplaatst, dat verzoekster niet altijd haar hoofddoek draagt en dat zij hun bekering niet wensen te 

herroepen, doet hieraan geen enkele afbreuk. Dat verzoekster bovendien haar hoofddoek wel nog 

draagt wanneer zij in het gezelschap is van andere Afghanen, toont bovendien wel degelijk aan dat het 

dragen van een hoofddoek niet als een onoverkomelijke aanpassing in haar hoofde kan worden 

beschouwd. Tevens doet dit afbreuk aan het oprecht karakter van haar bekering tot het christendom 

vermits redelijkerwijze kan worden verwacht dat een Afghaanse vrouw die zich in België heeft bekeerd 

van de islam naar het christendom niet langer bepaalde islamitische gebruiken, zoals het dragen van 

een hoofddoek, toepast. Wat betreft de zoon en dochter van verzoekers, die in België werden erkend 

als vluchteling, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld. De 

algemene informatie betreffende de situatie van christenen in Afghanistan (verzoekschrift, stukken 5-7) 

is in casu niet relevant aangezien geen geloof kan worden gehecht aan het oprecht karakter van de 

bekering van verzoekers tot het christendom. Bovendien betreft dit louter algemene informatie die geen 

betrekking heeft op hun persoon en die dan ook niet volstaat teneinde alsnog een gegronde vrees voor 

vervolging in concreto aannemelijk te maken. 

 

2.3.2.9. Met betrekking tot de door verzoekers voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het 

administratief dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen terecht als volgt: 

 

“De documenten die u neerlegt, vermogen de appreciatie van het CGVS niet veranderen. De 

amayashkaart, de poster van uw broer en uw tewerkstellingsattest werden door u al aangebracht in uw 

eerste verzoek en werden toen door het CGVS en de RvV beoordeeld. De drie foto’s van uw overleden 

moeder, de overlijdensakte van uw moeder opgesteld door het ziekenhuis en de twee 

overlijdensberichten van uw moeder hebben dan weer geen betrekking op uw vrees bij terugkeer naar 

Afghanistan. Jullie doopcertificaten, de twee brieven ondertekend door pastoor D.C. d.d. 05.11.2018 en 

17.02.2019, de drie christelijke folders, de foto’s van jullie tijdens kerkvieringen en de video waarin u en 

uw echtgenote gedoopt worden vermogen de appreciatie van het CGVS omtrent het opportunistische 

karakter van jullie bekering tot het christendom niet om te buigen. De brieven van pastoor D.C. werden 

op jullie verzoek opgesteld met de expliciete doelstelling om jullie verzoek om internationale 

bescherming te ondersteunen.  
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De screenshots van de christelijke foto’s die u op uw sociale mediaprofielen plaatste werden reeds 

besproken in het kader van de onnaannemelijke reacties van uw in Iran wonende Afghaanse 

kennissenkring. De terugbetalingsbewijzen voor taxivervoer van uw echtgenote naar Savoir-être op 30 

augustus 2018, de aanvraag voor een onderzoek voor medische beeldvorming i.v.m. artrose en het 

attest van psychiater dr. G.B. ondersteunen de medische problematieken van uw echtgenote: uw 

echtgenote maakte tijdens de consultaties melding van angstig getob, dyssomnie, hypothymie 

(duurzame depressie) en tegen pijnstillers resistente hoofdpijnen. Zij meldde dat haar angstigheid sinds 

de erkenning van jullie kinderen verminderd was. Dr. G.B. stelde vast dat uw echtgenote vertraagd en 

hyposyntoon was tijdens de consultaties en schreef uw echtgenote een medische behandeling tegen 

haar depressie voor. Daarnaast herneemt zij in haar rapport de medische antecedenten van uw 

echtgenote: artrose, osteoporose, hartkloppingen, arteriële hypertensie (te hoge bloeddruk), hoofdpijn 

en bloedarmoede. Deze documenten vermogen echter niet bovenstaande appreciatie van het CGVS 

omtrent het opportunistische karakter van jullie bekering tot het christendom om te buigen gezien zij 

geen beperkingen in de cognitieve vaardigheden van uw echtgenote om verklaringen af te leggen 

aanhalen. Tevens werden tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS geen problemen vastgesteld 

op dat vlak.” 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers dienaangaande aan dat zij niet alleen doopcertificaten hebben 

voorgelegd maar ook andere bewijsstukken “zoals christelijke folders, een video en foto’s, individuele 

getuigenissen van pastoors”. De Raad stelt vast dat deze stukken in de hiervoor uit de bestreden 

beslissingen geciteerde motivering wel degelijk werden opgenomen. Verzoekers laten na in concreto 

uiteen te zetten op welke wijze deze stukken alsnog het oprecht karakter van hun bekering tot het 

christendom zouden kunnen aantonen. Waar verzoekers stellen dat het feit dat de commissaris-

generaal “alleen in laatste instantie de analyse van de bewijsstukken uitvoert” en menen dat dit een 

teken is “dat het CGVS het bewijs slechts als “bijkomstig” ten opzichte van de verklaringen van 

verzoekers beschouwt, terwijl het wel degelijk bewijsstukken zijn die een volledige analyse verdienen”, 

dient erop gewezen dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet 

met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing 

niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is 

immers het geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde motieven die de commissaris-

generaal hebben doen besluiten verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus te weigeren. Het enkele feit dat in de bestreden beslissingen de motivering met 

betrekking tot de door verzoekers voorgelegde documenten volgt na de motivering met betrekking tot 

verzoekers verklaringen, betekent niet dat de commissaris-generaal de voorgelegde documenten als 

ondergeschikt aan de verklaringen van verzoekers zou beschouwen. Wat betreft de zoon en dochter 

van verzoekers, die in België werden erkend als vluchteling, kan weerom dienstig worden verwezen 

naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld. De medische documenten met betrekking tot 

verzoeksters knieoperatie (rechtsplegingsdossier, stuk 10) hebben geen nexus met verzoekers’ 

vluchtrelaas. De getuigenissen van verzoekers’ kinderen en van een pastoor (rechtsplegingsdossier, 

stuk 10) hebben een gesolliciteerd karakter en zijn geenszins afkomstig van een objectieve bron. Aldus 

kunnen deze getuigenissen bezwaarlijk een ander licht werpen op de voorgaande vaststellingen. Voor 

het overige voeren verzoekers geen enkel concreet en inhoudelijk verweer met betrekking tot de 

hiervoor uit de bestreden beslissingen geciteerde motieven, die dan ook onverminderd overeind blijven. 

De overige door verzoekers bijgebrachte informatie (verzoekschrift, stukken 3-9) vermag aan de 

voormelde vaststellingen geen afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft 

geen betrekking op hun persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat zij bij een 

terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk dreigen te worden geviseerd of vervolgd. 

Verzoekers dienen de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijven hier, gelet 

op het voorgaande, in gebreke. 

 

2.3.2.10. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers 

zich met betrekking tot eventuele medische problemen (zie ook rechtsplegingsdossier, stuk 10) dienen 

te wenden tot de hiertoe geëigende procedure voorzien in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.2.11. Gezien het geheel van wat voorafgaat, slagen verzoekers er niet in de motieven in de 

bestreden beslissingen te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn 

pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet. 
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2.3.2.12. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een 

gegronde vrees voor vervolging hebben in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals 

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus 

 

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop zij zich eveneens beroepen 

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad 

meent derhalve dat verzoekers dan ook niet langer kunnen steunen op de elementen aan de basis van 

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoekers aanvoeren dat artikel 3 

van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houden de bestreden beslissingen op zich 

geen verwijderingsmaatregel in.  

 

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat 

verzoekers een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het 

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient erop gewezen dat uit artikel 48/5, 

§ 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van 

het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade 

bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land 

blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en 

zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoekers zich 

aan de bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in hun regio van 

herkomst kunnen onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar zij over een veilig en 

redelijk intern vestigingsalternatief beschikken. 

 

Met betrekking tot de veiligheidssituatie in en de bereikbaarheid van de stad Kabul motiveert de 

commissaris-generaal in de bestreden beslissingen terecht als volgt: 

 

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

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

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

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

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

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.  

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.  

Zowel uit de 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 Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich 

aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van 

herkomst kan onttrekken door zich in de stad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk 

vestigingsalternatief beschikt.  

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is. Uit een grondige analyse van de 

veiligheidssituatie (zie 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_city_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 
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die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een 

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

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

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

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

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

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

dwingt om de stad Kabul te verlaten.  

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 6 miljoen inwoners heeft en dat 

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

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

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

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die 

in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte 

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

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij 

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. In de rapporteringsperiode 

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

de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National 

Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel 

veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder 

burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de 

opstandelingen in Kabul.  

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

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

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid, 

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.  

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde 

plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel 

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomen in de stad, ook tijdens de piek van 

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

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

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde 

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. De impact van de beschreven 

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

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

provincies ontvluchten.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Aldus rijst de vraag of u of uw echtgenote persoonlijke omstandigheden kunnen inroepen die de ernst 

van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kabul in jullie hoofde dermate 

verhogen dat er moet aangenomen dat jullie bij een terugkeer naar de stad Kabul een reëel risico lopen 

op een ernstige bedreiging van jullie leven of persoon. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek 

geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel 

risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul stad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen 

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

loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. In zoverre uw echtgenote verschillende 

medische problematieken zoals artrose, depressie, hartkloppingen, hoofdpijn, hoge bloeddruk en een 

verminderde mobiliteit ten gevolge van de pijn in haar benen aantoont, dient opgemerkt te worden dat 

deze elementen niet bestempeld kunnen worden als persoonlijke omstandigheden die tot gevolg 

hebben dat zij, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt het slachtoffer te 

worden van willekeurig geweld in de stad Kabul. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de 

in het arrest Elgafaji voorgestelde situatie waarbij het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat “hoe meer 

de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken 

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die 
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vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), 

Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). De verhoging van het risico op een ernstige 

bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld als gevolg van haar 

verminderde mobiliteit is evenwel niet dermate groot om, rekening houdend met informatie met 

betrekking tot de mate van willekeurig geweld in de stad Kabul waaruit blijkt dat de gevolgen van de 

veiligheidssituatie op de burgerbevolking relatief beperkt is, te concluderen tot het bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Bovendien 

moet uit de verklaringen van uw echtgenote afgeleid worden dat haar leven zich in hoofdzaak 

binnenshuis afspeelt. Zo verklaart zij in haar leven niet veel meer te zullen doen en omwille van deze 

medische problemen haar huishoudelijke taken niet meer goed te kunnen vervullen wanneer haar 

gevraagd wordt welke impact haar reuma en de pijn in haar leven op haar dagelijks leven hebben 

(CGVS L., p. 6). Ze verklaart ook omwille van haar medische problematiek niet of slechts één keer per 

maand mee te gaan naar de kerk (verklaring volgend verzoek L., vraag 9). Aangezien uw echtgenote 

aangeeft dat haar leven zich bij terugkeer naar Kabul zo goed als binnenshuis zou afspelen en het 

geweld in de stad Kabul vooral de vorm aanneemt van complexe aanslagen en zelfmoordaanslagen 

zoals hierboven uiteengezet moet er aangenomen worden dat uw echtgenote zich in vergelijking met 

andere burgers in Kabul minder op plaatsen zal begeven die door een dergelijke aanslag getroffen 

kunnen worden. Er moet dan ook worden vastgesteld dat uw echtgenote niet aantoont dat zij omwille 

van haar medische toestand een verhoogd risico loopt op een ernstige bedreiging van haar leven of 

persoon als gevolg van het willekeurig geweld in de stad Kabul, rekening houdend met de mate van 

willekeurig geweld aldaar aanwezig volgens de landeninfo.” 

 

De informatie toegevoegd aan het verzoekschrift (stukken 3-4 en 8-9) ligt in dezelfde lijn als de door de 

commissaris-generaal gehanteerde informatie (zie weblinks opgenomen in de bestreden beslissingen 

en in de aanvullende nota van de commissaris-generaal (rechtsplegingsdossier, stuk 12)). Als zodanig 

is deze informatie van verzoekers niet van aard op de hiervoor geciteerde veiligheidsanalyse uit de 

bestreden beslissingen een ander licht te werpen. Uit de informatie opgenomen in de aanvullende nota 

van de commissaris-generaal (rechtsplegingsdossier, stuk 12) blijkt dat de hiervoor uit de bestreden 

beslissing geciteerde motivering heden nog steeds actueel en correct is en dat het aantal 

conflictgerelateerde incidenten in 2019 een daling kende die in eerste maanden van 2020 werd 

bevestigd. 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”, (eigen onderlijning)), 

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. 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 dat 

wel degelijk 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 geciteerde motivering uit de bestreden 

beslissingen blijkt dat in casu een intern vestigingsalternatief in hoofde van verzoekers redelijk kan 

worden geacht. Waar verzoekers met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden wijzen op de 

medische problemen van verzoekster, stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen 

terecht vast dat uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij voornamelijk binnenshuis zou blijven zodat 

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij zich niet dient te begeven naar de plaatsen die blijkens 

de hiervoor geciteerde veiligheidsanalyse een doelwit zijn voor AGE’s. Waar verzoekers wijzen op hun 

leeftijd, dient vastgesteld dat zij geenszins als dermate oud kunnen worden beschouwd (geboortejaren 

1967 (verzoeker) en 1968 (verzoekster)) dat zij louter omwille van hun leeftijd een verhoogd risico lopen 

om het slachtoffer te worden van het willekeurig geweld in de stad Kabul in de zin van artikel 48/4, § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet. 
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Wat betreft vervolgens de redelijkheid van de stad Kabul als intern vestigingsalternatief in hoofde van 

verzoekers motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen vooreerst terecht als volgt: 

 

“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.  

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 oordeelde het Commissariaat-generaal in het 

kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming dat van u redelijkerwijs verwacht kon 

worden dat u zich in de stad Kabul vestigde. De RvV bevestigde deze beoordeling. De motivering 

hieromtrent luidde als volgt:  

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat uw echtgenote over een uitgebreid en draagkrachtig netwerk 

beschikt in Kabul. Ze is daar geboren (CGVS L., p. 3; verklaring DVZ L., vraag 5) en heeft daar tot haar 

25e gewoond (verklaring DVZ L., vraag 10; CGVS L., p. 5). Bijgevolg kan aangenomen worden dat zij 

een goede kennis heeft van de stad. Hoewel uw echtgenote op het CGVS verklaart dat ze in 

tegenstelling tot haar eerdere verklaringen bij de DVZ op haar 16e of 17 naar Iran gevlucht is, dient uit 

haar verklaringen dat zij vandaag 48 à 49 jaar oud is en dat zij een jaar na aankomst in Iran gehuwd is 

en twee jaar later haar oudste kind geboren is dat vandaag 22 jaar oud is, geconcludeerd te worden dat 

zij wel degelijk tot haar 25e in Kabul gewoond heeft (CGVS L., p. 4-5) zoals ze aanvankelijk ook bij de 

DVZ verklaarde. Na een verblijf van een tiental jaar in Iran zijn uw echtgenotes moeder en haar broer 

Ja. teruggekeerd naar Kabul zo’n 12 à 14 jaar geleden (CGVS J., p. 8-9; CGVS L., p. 6). Hoewel u 

verklaart dat uw schoonbroer en schoonmoeder gedeporteerd geweest zouden zijn (CGVS J., p. 8), 

verklaart uw echtgenote dat haar moeder en broer vrijwillig teruggekeerd zijn naar Kabul omdat het hun 

land is en iedereen zijn land waardeert (CGVS L., p. 6). Uw schoonbroer Ja. woont in het ouderlijke huis 

in de wijk Deh Dana, dat hij heropbouwde en waarvan hij de eigendomstitel bezit (CGVS L., p. 6). Hij 

werkt in de bouwsector, meer specifiek zoals uzelf in beton (CGVS J., p. 10). Hij bouwt gebouwen, 

tekent contracten en wordt betaald op basis van de projecten die hij uitvoert (CGVS L., p. 6). Uw 

echtgenote haalt daarnaast wel aan dat uw schoonbroer niet alle dagen kan werken omwille van 

aanslagen in Kabul. Gezien ze zijn financiële situatie als ‘goed’ omschrijft, kan worden aangenomen dat 

uw schoonbroer deze dagen van technische werkloosheid incalculeert en nadien zijn werkzaamheden 

zoals gewoonlijk opnieuw opneemt zodat zijn projecten tekens worden uitgevoerd. Met haar 

voorbeelden om de aanslagen te kaderen onderschrijft ze bovendien de vaststelling van het CGVS, 

zoals eerder werd verduidelijkt, dat de aanslagen gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de 

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Uit het niets blijkt dat mensen 

werkzaam in de bouw een risico lopen. Ook deze stelling ondersteunt uw echtgenote die aanhaalt dat 

alle mensen van haar familie in de bouwsector werken (CGVS L., p. 8), wanneer wordt gevraagd naar 

de werkzaamheden van de zonen van haar tante.  

Uw schoonzus P. woont eveneens in de wijk Deh Dana, te Kabul (CGVS L., p. 6). Ze is weduwe en 

heeft vier zonen die voor haar zorgen. Haar oudste zoon is eigenaar van een vastgoedwinkel en maakt 

daarnaast ook bakstenen. Hij heeft een eigen woning. Uw echtgenote omschrijft zijn financiële situatie 

als goed (CGVS L., p. 7). Haar tweede oudste zoon werkt eveneens in de bouwsector en heeft zijn 

eigen huis. Ook haar derde oudste zoon heeft zijn eigen huis en werkt samen met zijn broer. Haar 

vierde zoon studeert aan de universiteit en gaat universiteitsleerkracht worden (CGVS L., p. 7).  
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De echtgenoot van de overleden zus van uw echtgenote woont op zijn land in de nabijgelegen wijk 

Doghabad. Hij werkte vroeger als ‘public health officer’. Zijn twee zonen hebben een taxi en werken 

daarnaast af en toe in de bouwsector. Zij hebben hun diploma van de twaalfde graad behaald (CGVS L., 

p. 8).  

Naast de connecties die het familiale netwerk van uw echtgenote in de bouwsector van Kabul heeft, kan 

u steunen op uw ruime expertise in alle takken van de bouwsector om in Kabul aan werk te geraken. U 

bent voornamelijk gespecialiseerd in betonnen skeletbouw. U kan buigen op 15 à 20 jaar ervaring in dit 

veld (CGVS J., p. 12). Ondanks de bewering van uw echtgenote dat jullie lange tijd niet meer in 

Afghanistan zijn geweest en er geen huis hebben (CGVS L., p. 11), mag er worden aangenomen dat u, 

die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg bent om naar Europa te reizen en zich in een vreemde 

gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat bent om 

buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud en dat van uw gezin te voorzien, gezien u over de 

juiste vaardigheden beschikt, maar u en uw gezin er ook over de nodige familiale contacten en familiale 

ondersteuning kunt beschikken.  

De zonen en dochter van uw schoonbroer gaan allen naar school (CGVS L., p. 6-7), hetgeen erop wijst 

dat ook uw kinderen in Kabul onderwijs kunnen volgen. Uw vrees dat uw zoon en dochter, die 

respectievelijk tot de 11e en 10e graad naar school zijn gegaan in Iran (CGVS J., p. 14), niet zullen 

kunnen studeren in Kabul is dan ook ongegrond (CGVS J., p. 24). Naast hun studies en de link met uw 

ongeloofwaardig geachte asielmotieven haalt u geen bijkomende redenen aan waarom uw kinderen zich 

niet in Afghanistan zouden kunnen vestigen (CGVS J., p. 24).  

Tot slot is uw echtgenote nog in contact met haar familie (CGVS L., p. 9) en heeft de broer van uw 

echtgenote haar zelfs in het verleden reeds gevraagd terug te komen naar Afghanistan (CGVS L., p. 9). 

Hieruit blijkt zijn welwillendheid jullie te helpen bij jullie terugkeer naar Afghanistan. Er kan namelijk geen 

geloof gehecht worden aan de verklaarde ruzie tussen de broer van uw echtgenote en uzelf omwille van 

uw bekering naar het sjiisme daar er zoals reeds besproken geen geloof gehecht kan worden aan uw 

bekering.  

In het licht van bovenstaande analyse dient opgemerkt te worden dat uw huidige verklaringen over uw 

netwerk en contacten in Kabul, met name dat u niemand heeft in Kabul en er nooit geweest bent en 32 

jaar geen contacten meer gehad heeft daar (verklaring DVZ, vraag 15), geen nieuw licht werpen op de 

redelijkheid van uw hervestiging binnen uw land van herkomst. De nieuwe verklaring van uw echtgenote 

dat zij reeds 12 jaar geen contact meer heeft met haar broer en zus (verklaring DVZ L., d.d. 29.08.2018, 

vraag 20) is in het licht van haar hierboven aangehaalde uitgebreide en gedetailleerde verklaringen over 

het leven van haar familie in Kabul manifest ongeloofwaardig.” 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat zij relatief oud zijn om een job te vinden en te werken, 

wijzen zij op de medische problemen van verzoekster, stellen zij dat verzoeker nooit in de stad Kabul 

heeft gewoond en er geen netwerk heeft, menen zij dat er niet op kan worden gerekend dat 

verzoeksters familieleden “voor verzoekers totaal zouden zorgen in geval van terugkeer in Kaboel” (“[…] 

haar moeder is 85 jaar oud en zal er niet heel lang meer zijn en wat betreft haar broer en zus heeft ze 

geen contact meer met hen”), wijzen zij erop dat zij zullen worden gescheiden van hun kinderen en 

menen zij dat er niet op kan worden gerekend dat hun kinderen zouden werken en geld zouden 

opsturen naar hen. 

Uit de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekers in de stad Kabul 

wel degelijk over een uitgebreid familiaal netwerk beschikken. Dat verzoekster geen contact meer heeft 

met haar broer en zus is tegenstrijdig met haar eerdere verklaringen dat zij wel degelijk nog contact 

heeft met haar familieleden. Bovendien wordt nergens gesteld dat deze familieleden “totaal” voor 

verzoekers zouden moeten zorgen; er kan echter wel degelijk redelijkerwijze worden verwacht dat 

verzoekers op deze familieleden een beroep kunnen doen bij het heropbouwen van hun leven in de stad 

Kabul. Dergelijke ondersteuning bestaat niet louter uit onderdak of financiële hulp, maar kan 

bijvoorbeeld ook bestaan uit het helpen zoeken naar een woning of naar werk, temeer gelet op 

verzoekers werkervaring in de bouw en de werkzaamheden van verschillende van verzoeksters 

familieleden in de bouwsector. Verzoekers kunnen voorts niet als dermate oud worden beschouwd dat 

zij niet in staat zouden zijn om nog te werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dienaangaande 

kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld, waaruit blijkt dat 

verzoekster verklaarde dat zij voornamelijk huishoudelijke taken zou vervullen gelet op haar medische 

gezondheidstoestand. In hoofde van verzoeker wordt geen enkel concreet element aangevoerd waaruit 

zou blijken dat verzoeker niet (langer) in staat zou zijn om te werken. Wat betreft het gescheiden 

geraken van hun in België als vluchteling erkende kinderen, dient erop gewezen dat de bestreden 

beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregelen inhouden en dat er geen rechtsregel bestaat die 

toelaat een internationale beschermingsstatus toe te kennen louter teneinde te vermijden dat ouders 

gescheiden geraken van hun meerderjarige kinderen.  
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Verzoekers dienen zich hiervoor te wenden tot de hiertoe geëigende procedures. Bovendien wordt 

nergens gesteld dat wordt verwacht dat verzoekers in België verblijvende kinderen zouden gaan werken 

en geld zouden opsturen naar verzoekers. Gezien het voorgaande slagen verzoekers er dan ook niet in 

op de hiervoor uit de bestreden beslissingen geciteerde motivering een ander licht te werpen. Deze 

motivering wordt door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoekers in de stad Kabul over een veilig en redelijk 

intern vestigingsalternatief beschikken in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bijgevolg maken verzoekers niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in 

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juli tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER 

 


