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 nr. 238 544 van 14 juli 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK 

Sint-Bernardusstraat 96-98 

1060 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 19 november 2019 

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

staatlozen van 29 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 P. DE BLOCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België 

binnengekomen op 7 augustus 2016 en heeft zich vluchteling verklaard op 23 augustus 2016.  

 

1.2. Op 14 november 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Bij arrest nr. X van 18 april 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot een weigering 

van de vluchtelingenstatus, doch een vernietiging van de beslissing van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen voor wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.  
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Nadat verzoeker op 7 oktober 2019 gehoord werd op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen, nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

29 oktober 2019 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 31 oktober 2019 aangetekend naar verzoeker verzonden.  

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

Volgens uw verklaringen bent u Qizilbash van origine en hebt u de Afghaanse nationaliteit. U bent 

een landbouwerszoon afkomstig uit het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de 

Takana regio van het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. U beëindigde uw middelbare school 

en daarna ging u werken in de stad Kaboel. U vond een job bij het telecom bedrijf Afghan Wireless en u 

werkte zowel in hun winkel als in hun call center. U sliep op uw werkplaats en u ging om de week of om 

de twee weken naar huis. Op een vrijdagavond werd u bij de moskee van uw dorp benaderd door drie 

taliban leden. Ze zeiden dat ze wisten waar u werkte en ze stelden u vragen over uw werkplaats. U 

antwoordde en ze zeiden dat ze u later opnieuw zouden benaderen. Op zondag ging u terug werken in 

Kaboel en u ging gedurende een week niet terug naar huis. Nadat u van uw vader gehoord had dat er 

niemand naar u was komen vragen keerde u toch terug naar uw dorp. Thuis aangekomen werd u vanuit 

uw woning meegenomen door drie taliban leden. Ze zeiden dat ze de informatie die u hen had gegeven 

geverifieerd. Daarop vroegen ze u om voor hen te werken. Ze zeiden dat ze u goederen zouden 

geven, die u moest bewaren in de winkel. Ze zouden dan iemand sturen om deze goederen op te halen. 

U vertelde dit aan uw vader, die u aanraadde om voorlopig niet naar huis te komen. Terwijl u in Kaboel 

was kwam de taliban twee keer naar uw woning om u te zoeken. Ze dreigden ermee om u te doden. Na 

twee weken ging u logeren bij uw collega N.. De taliban kwam u ook daar zoeken maar u kon 

ontsnappen via het dak van de buren. Daarop besliste u om het land te ontvluchten. U verliet 

Afghanistan in februari 2016 en op 23 augustus 2016 diende u in België een asielaanvraag in. Ter 

staving van uw verklaringen legde u een taskara en een werkbadge voor.  

 

Op 14 november 2017 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. Op 18 april 2019 werd deze beslissing door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vernietigd.  

 

Ter staving van uw verzoek legt u bijkomend een certificaat van uw werk en brieven aangaande 

afspraken voor medische raadplegingen neer.  

 

B. Motivering  

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.  

 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

 

Er 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 loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b).  

 

Er dient in dit verband verwezen te worden naar arrest nr. X van 18 april 2019 waarin de RVV het 

volgende stelt: "De kern van verzoekers vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat: de verzoekende 

partij zou afkomstig zijn uit het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de Takana 

regio van het district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak. Zij zou de zoon van een 

landbouwer zijn en van Qizilbash origine zijn. Nadat de verzoekende partij haar middelbare school 

beëindigd had ging ze werken in Kaboel. De verzoekende partij verklaart dat ze een job gevonden had 

bij het telecombedrijf A.W.. Ze werkte zowel in de winkel als in het call center. De verzoekende partij 

vervolgt dat ze op het werk sliep. Om de week of om de twee weken ging de verzoekende partij naar 

huis. De verzoekende partij verklaart dat ze op een vrijdagavond in de moskee van haar dorp benaderd 

werd door drie leden van de taliban.  
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Deze drie mannen meende te weten waar de verzoekende partij werkte en stelden haar vragen over 

haar werkplaats. De verzoekende partij beantwoordde deze vragen waarop de mannen aangaven de 

verzoekende partij opnieuw te zullen benaderen. Op zondag vertrok de verzoekende partij opnieuw naar 

haar werk in Kaboel. Gedurende een week keerde de verzoekende partij niet terug naar huis. Toen de 

verzoekende partij van haar vader vernam dat niemand naar haar was komen vragen, keerde de 

verzoekende partij toch terug naar huis. Thuis aangekomen werd de verzoekende partij door drie 

mannen meegenomen. Ze zouden gezegd hebben dat de informatie die de verzoekende partij hen had 

gegeven correct was. Hierop zouden ze de verzoekende partij gevraagd hebben om voor hen te 

werken. Ze vroegen aan de verzoekende partij om goederen bij haar in de winkel te bewaren. Zij 

zouden dan iemand sturen om deze goederen op te halen. De verzoekende partij zou dit aan haar vader 

verteld hebben, die haar aanraadde om in Kaboel te blijven. Toen de verzoekende partij in Kaboel 

verbleef zou de taliban twee keer naar verzoekers woning gegaan zijn. Ze zouden gedreigd hebben dat 

ze de verzoekende partij zouden doden. Na twee weken ging de verzoekende partij logeren bij een 

collega. De taliban zou de verzoekende partij daar hebben gevonden, maar zij zou via het dak van 

de buren ontsnapt zijn. Hierop besliste de verzoekende partij om het land te ontvluchten.  

 

Alhoewel de verzoekende partij verklaart te werken in Kaboel, speelt haar vluchtrelaas zich af in het 

dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de Takana regio van het district Jalrez 

gelegen in de provincie Maidan Wardak. De verzoekende partij zou in het dorp Qala Nazir geboren zijn, 

er hebben gewoond en sinds ze in Kaboel werkt zou de verzoekende partij wekelijks of om de twee 

weken naar het dorp Qala Nazir teruggekeerd zijn. Bijgevolg dient onderzocht te worden of de 

verzoekende partij effectief gekend is met voormeld dorp daar dit de plaats is waar de verzoeker om 

internationale bescherming de bron van zijn vrees situeert." […]  

 

"De kennis van de verzoekende partij omtrent het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw 

gelegen in de Takana regio van het district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak schiet 

dermate tekort dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat haar vluchtrelaas zich aldaar 

afspeelde. De verklaringen en de kennis van de verzoekende partij zijn echter ontoereikend, zoals 

terdege blijkt uit volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing: “In casu werd vooreerst 

vastgesteld dat u inconsistente verklaringen aflegt over de plaats waar u geboren en getogen zou zijn. 

Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u afkomstig te zijn uit het dorp Takana in het 

district Jalrez (Verklaring DVZ, p. 4, vraag 10). Op het CGVS stelde u dan weer dat Takana geen dorp is 

maar een regio. Gevraagd van welk dorp u afkomstig bent antwoordde u Qala Nazir, hetgeen u nergens 

vermeldde op de DVZ. Nadat u er op gewezen werd dat er op uw taskara de nama van een ander dorp 

vermeld staat antwoordde u aanvankelijk dat dit niet het geval is. Geconfronteerd met de naam van het 

dorp dat vermeld wordt in uw taskara, namelijk Seya Petaw, repliceerde u dat dit een regio is in 

Takana. Meteen daarop wijzigde u echter uw verklaringen en stelde u dat Seya Petaw een groot dorp is 

met verschillende subdorpen, waaronder Qala Nazir (CGVS, p. 2 en 3). U vermeldde nog andere 

subdorpen waaronder Qala Abul Khan en verklaarde dat dit 'boven' ligt. Toen u gevraagd werd wat u 

hiermee bedoelt repliceerde u dat u eigenlijk wilde zeggen dat het 'verder' ligt. U voegde hieraan toe dat 

'boven' en 'verder' hetzelfde betekenen namelijk boven de weg of eronder, hetgeen weinig steek houdt. 

Hoe dan ook zijn dit geen adequate noch doorleefde verklaringen over de regio waar u nagenoeg uw 

ganse leven zou hebben doorgebracht.  

 

Vervolgens dient er op gewezen te worden dat uw kennis over uw district nog een aantal opmerkelijke 

lacunes vertoont. Toen u gevraagd werd welke de grote dorpen zijn in uw regio moest u het antwoord 

schuldig blijven. U stelde dat u niet naar andere dorpen bent geweest buiten uw eigen dorp, hetgeen 

niet als uitleg kan worden aanvaard temeer omdat uit uw verklaringen blijkt dat u regelmatig door het 

district Jalrez reisde omdat u in de stad Kaboel werkte (CGVS, p. 4 en 7). Dat u tijdens het gehoor op 

het CGVS namen noemde van heel wat dorpen in uw district stemt, gelet op bovenstaande, dan ook tot 

nadenken en doet vermoeden dat u bepaalde zaken over het Jalrez district hebt ingestudeerd. Voorts 

verklaarde u dat de meerderheid van de bevolking in het district Jalrez van Pashtoun origine is maar u 

kon niet zeggen welke de meest voorkomende Pashtoun stammen zijn (CGVS, p. 4). Over uw eigen 

etnische origine kon u bevreemdend genoeg enkel zeggen dat de Qizilbash er al lang wonen, Dari 

spreken en de sjiitische strekking van de islam aanhangen (CGVS, p. 4). Verder beweerde u 

verkeerdelijk dat er geen andere provincie grenst aan uw district (CGVS, p. 15). Nochtans heeft de 

provincie Parwan een grens met uw district. In dit verband beweerde u tevens verkeerdelijk dat de beide 

Behsud districten grenzen aan uw district (CGVS, p. 15). In werkelijkheid echter heeft slechts één van 

de Behsud districten een grens met Jalrez. U wist wel dat er in uw district een mijn is waar Mica (Abrak) 

wordt ontgonnen, maar u kon hier niets over vertellen. U stelde ook dat u deze mijn nooit hebt gezien 

(CGVS, p. 14). Nochtans is deze gelegen in Takana, de regio waar u zou zijn geboren en getogen zijn.  
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Uw kennis over personaliteiten uit uw regio en incidenten die er plaatsvonden schiet eveneens tekort. 

Zo wist u niet wie de schaduwgouverneur van de taliban is in uw district (CGVS, p. 10). U kon wel 

zeggen dat Khalil Andarabi veiligheidscommandant was van Maidan Wardak maar u kon verder geen 

enkel informatie geven over deze persoon. Nochtans is Andarabi een zeer gecontesteerd figuur. Zo 

werd hij politiechef van Wardak nadat hij in Kunduz uit dezelfde functie was ontslagen. Er wordt gezegd 

dat hij in Wardak samenwerkte met de taliban en ondertussen werd er een officieel onderzoek naar hem 

ingesteld. Van Sarwar Ahmadzai, een stamoudste die in juli 2015 vanop de hoofdweg in uw district werd 

ontvoerd en daarna vermoord, had u nog nooit gehoord (CGVS, p. 15). Hoewel uit de informatie van het 

CGVS blijkt dat Jalrez een volatiele regio is en er vooral op de hoofdweg heel wat incidenten gebeuren, 

kon u slechts drie concrete voorbeelden geven (CGVS, p. 13,14 en 15). U vermeldde de grootschalige 

aanval van de taliban op checkposten van de arbaki (lokale politie) in uw district (dat volgens de 

informatie van het CGVS plaatsvond in juli 2015) maar u kon hier verder niets over zeggen buiten dat de 

de aanvallen plaatsvonden in de regio’s Mamakheil en Jalrez, dat de gevechten bijna twee dagen 

duurden en dat dertig leden van de arbaki, allen van Hazara origine, onthoofd werden. Gevraagd of u 

meer informatie had over het incident moest u het antwoord schuldig blijven. U wist ook niet wat de 

reactie was van de autoriteiten en u beweerde dat de gevechten bijna twee dagen duurden (CGVS, p. 

13 en 14). In werkelijkheid echter begonnen de gevechten nadat honderden militanten de ALP posten 

bestormden in de regio’s Ismailkheil en Zaiwalat. Pas na drie dagen namen de Afghaanse speciale 

tropen de controle over de bezette checkpoints opnieuw over. Volgend op dit incident ontstonden 

protesten in onder andere Jalrez. De gouverneur en de lokale gemeenschap drongen aan op een 

onderzoek van het incident en het Afghaanse Lagerhuis (Wolesi Jirga) beval eveneens dat dit 

incident zou worden onderzocht. Hierop liet president Ashraf Ghani een onderzoekscommissie 

samenstellen. Gezien uw familie nog steeds in Jalrez woont en u regelmatig van uw werk naar huis ging 

kan verwacht worden dat u beter op de hoogte bent van deze feiten ook al was u toen aan het werken in 

de stad Kaboel (CGVS, p. 13). Voorts verklaarde u dat er zes jaar of zes jaar en een half geleden 

burgers van Hazara origine uit hun wagens werden gezet en onthoofd door de taliban (CGVS, p. 15). In 

werkelijkheid echter gaat het om twee aparte aanvallen, weliswaar in dezelfde regio in uw district, die 

plaatsvonden in juli en augustus 2012. Van waar de slachtoffers afkomstig waren wist u trouwens niet te 

zeggen. Gevraagd naar betogingen, manifestaties in uw district moest u het antwoord schuldig blijven 

(CGVS, p. 16). Nochtans waren er na de aanvallen op de checkpoints in juli 2015 protesten in uw 

district. Daarnaast vond er een demonstratie plaats in januari 2015, waarbij ruim 

honderd demonstranten op straat kwamen naar aanleiding van de cartoons van Charlie Hebdo die 

gepubliceerd werden na de aanslag op de redactie. Hierbij werd aangedrongen op een sluiting van de 

Franse ambassade in Kaboel. Overigens was er in 2010 nog een demonstratie in uw district, waarbij 

duizenden demonstranten protesteerden n.a.v. de dreiging van een Amerikaanse kerk om korans te 

verbranden. Dat u van deze demonstraties helemaal niet op de hoogte bent is toch wel opmerkelijk.  

 

Voorts kon u niet eens bij benadering aangeven hoeveel kilometer uw dorp van de stad Kaboel 

verwijderd is en dit terwijl u regelmatig heen en weer reisde (CGVS, p. 7). U stelde dat u via de 

provinciehoofdplaats Maidan Shar moest reizen maar gevraagd om dorpen of regio’s te noemen die u 

passeerde tussen de stad Kaboel en Maidan Shar moest u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 7 en 

8). Hierdoor wordt uw geloofwaardigheid nog verder ondermijnd.  

 

Daarnaast dient opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt kunnen maken dat u daadwerkelijk de zoon bent 

van een landbouwer. Zo is het opmerkelijk dat u niet wist te zeggen hoeveel jerib (een oppervlaktemaat) 

grond uw familie bezit. Hoeveel vierkante meter overeenstemt met één jerib wist u evenmin. U kon enkel 

zeggen dat jullie veertig ser (een gewichtseenheid) aan zaden nodig hadden (CGVS, p. 5). Uw vader 

teelde naast graan echter ook aardappelen op zijn gronden. Deze laatste worden geplant en niet 

gezaaid. Gevraagd naar de jaarlijkse inkomsten van de gronden van uw familie moest u eveneens het 

antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 5). Voorts stelde u dat het graan in uw regio twee keer per jaar 

wordt gezaaid met name in de winter of op 1 hamal (de eerste dag van de lente) (CGVS, p. 5). Uit de 

informatie van het CGVS blijkt echter dat het graan in uw provincie gezaaid wordt in de lente (en dus 

niet enkel op de eerste dag van dit seizoen) en in de herfst. Toen u werd gevraagd om uitleg te geven 

over de graanteelt en meebepaald wat er allemaal dient gedaan te worden op de velden van het 

moment dat er gezaaid wordt tot de oogst kon u helemaal niets antwoorden. U stelde dat u zelf niet als 

landbouwer werkte en dat uw vader het niet vertelde, hetgeen allerminst overtuigt (CGVS, p. 6). Van 

een landbouwerszoon kan verwacht worden dat hij toch enigszins op de hoogte is van de 

werkzaamheden op de velden van zijn familie.” Voormelde pertinente en draagkrachtige motieven 

worden op generlei wijze weerlegd door de verzoekende partij en vinden steun in de stukken van het 

administratief dossier." […]  
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“De Raad kan, in navolging van de verwerende partij, na grondige lezing van het administratief dossier – 

het geheel aan documenten, verklaringen en landeninformatie in acht genomen – geen geloof hechten 

aan verzoekers beweerde herkomst uit het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de 

Takana regio van het district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak.  

 

Samen met de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde regio van 

herkomst waar zijn vluchtrelaas zich afspeelt, leidt deze vaststelling ertoe dat evenmin geloof kan 

worden gehecht aan verzoekers vluchtrelaas en beweerde vervolgingsfeiten, daar deze onlosmakelijk 

met zijn verblijfplaats zijn verbonden.”  

 

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw 

werkbadge en taskara werden reeds beoordeeld door de RVV, die zich hier als volgt over uitsprak in 

haar arrest nr. 219 9777 dd. 18.04.2019:  

 

"Ter staving van haar vluchtrelaas legt de verzoekende partij haar taskara en een werkbadge neer. 

Verzoekers werkbadge heeft betrekking op de voorgehouden werkzaamheden van de verzoekende 

partij in Kaboel. Bijgevolg kan het verzoekers herkomst uit het dorp Qala Nazir niet staven. De Raad 

merkt op dat een taskara een identiteitsdocument betreft dat een begin van bewijs kan vormen met 

betrekking tot de identiteit en herkomst van de verzoekende partij, met die precisering dat de 

geboorteplaats niet steeds de regio van herkomst vormt. Voorts wijst de Raad erop dat uit objectieve 

informatie aanwezig in het administratief dossier ;blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie 

heerst en dat zowat alle documenten (kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die 

uitgaan van de overheid als voor documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de 

staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op 

zich niet om de relevante elementen van verzoekers relaas aan te tonen. Bijgevolg moet de taskara 

steeds worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de verzoekende partij, die de daarin 

vervatte gegevens moeten ondersteunen." Het certificaat van Afghan Wireless heeft eveneens 

betrekking op uw werkzaamheden in Kaboel, die in deze beslissing niet ter discussie staan.  

 

U legt tevens oproepingsbriefjes neer in verband met afspraken voor een medische raadpleging. U 

verklaart dat deze te maken hebben met uw diagnose van diabetes. U verklaart echter dat dit geen 

reden is waarom u niet zou kunnen terugkeren naar Afghanistan (CGVS dd. 07/10/19, p. 8). Gevraagd 

waarom u deze documenten neerlegt zegt u dat u hier niets specifieks mee wil aantonen, behalve dat u 

ziek bent en dat u uw onzekere situatie in België niet kan verdragen (CGVS dd. 07/08/19, p. 8). 

Bovendien dient in dit verband te worden opgemerkt dat artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die beroep kunnen doen op artikel 9ter 

van dezelfde wet uitsluit. Het betreft personen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze 

ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen 

bijgevolg 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.  

 

Er dient dan ook te worden besloten dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een persoonlijke vrees 

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico loopt op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b).  

 

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 
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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 asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van 

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare 

informatie over de situatie in Afghanistan.  

 

UNHCR wijst er op dat 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. In 

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen 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. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en 

wijd verspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, 

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers 

om hun woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een 

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist 

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van 

zijn leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere 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. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld 

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon.  
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De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien een verzoeker aannemelijk 

maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer 

te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van 

Justitie, nr. C-465/07, § 28). 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 gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in 

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het 

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in 

hoofdzaak de vorm aan vaan aanvallen op ‘high profile’ doelwitten, doelgerichte moorden en 

ontvoeringen. Met ‘high profile’ doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, 

gebouwen en leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale 

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard 

van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op 

bepaalde plaatsen in een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte 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.  

 

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de 

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u 

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de stad Kaboel te worden beoordeeld. U hebt immers de laatste vier jaar voor uw 

vertrek in Kaboel gewoond en gewerkt. Bovendien biedt u geen zicht op de omstandigheden waarin u in 

Kaboel woonde. U verklaart dat u op uw werk sliep en in het weekend terug naar uw dorp keerde terwijl 

al uw andere collega’s in Kaboel woonden (CGVS dd. 07/10/19, p. 4 en 7). Echter, zoals reeds 

vastgesteld kan u niet aannemelijk maken dat u afkomstig bent uit Maidan Wardak. Er kan dan ook niet 

aangenomen worden dat u op uw werk diende te slapen om in het weekend terug te keren naar uw dorp 

in Maidan Wardak. Dat uw sociale netwerk in Kaboel zich louter tot collega’s zou beperken is, gezien uw 

lange verblijf in Kaboel, evenmin aannemelijk.  

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report 

: Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op 

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

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, 

beschikbaar op https://www.refworld.org/ docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; de COI 

Focus Afghanistan: Security situation in Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_cit

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

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

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

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

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

in Kaboel 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 Kaboel van de situatie in de 

meeste andere Afghaanse districten en provincies.  
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Niettegenstaande het geweld in Kaboel 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 Kaboel 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 Kaboel te verlaten.  

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kaboel 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 

Kaboel, 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 Kaboel.  

 

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 Kaboel 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 Kaboel, 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 Kaboel 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 Kaboel stad niet dermate hoog is dat er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel 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 persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kaboel in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kaboel stad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging 

van uw leven of persoon.  

 

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient 

evenwel besloten te worden dat er in de stad Kaboel actueel geen sprake is van een uitzonderlijke 

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden 
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bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld 

te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) 

van de vreemdelingenwet. 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 Kaboel. 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.  

 

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 eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/6 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en wijst hij op de samenwerkingsverplichting van het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in dit verband. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

In een derde middel beroept verzoeker zich nog op de schending van de artikelen 48/4 en 48/5 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: EVRM), alsook van de materiële motiveringsplicht.  

 

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, minstens hem de subsidiaire 

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en 

terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder 

onderzoek.  

 

2.2. Stukken 

 

Op 26 juni 2020 laat verwerende partij per drager aan de Raad nog een aanvullende nota geworden met 

verwijzingen naar volgende stukken: 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 11). 

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. Bevoegdheid 

 

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 
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Vooreerst dient erop gewezen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

14 november 2017 besloot tot de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus omdat geen geloof kon worden gehecht aan verzoekers beweerde herkomst uit het 

dorp Qala Nazir in het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak, noch aan zijn voorgehouden profiel 

van landbouwerszoon en bijgevolg evenmin aan het vluchtrelaas (problemen met de taliban omwille van 

zijn werkzaamheden bij het telecombedrijf ‘Afghan Wireless’) dat er zich zou hebben afgespeeld. 

Daarnaast overwoog de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekers 

verklaringen aangaande zijn problemen met de taliban op zich eveneens ongeloofwaardig zijn.  

 

Bij arrest nr. X van 18 april 2019 besloot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot een gedeeltelijke 

vernietiging van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

14 november 2017 voor wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Aangaande verzoekers vrees 

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

evenwel geoordeeld als volgt:  

“De kern van verzoekers vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat: de verzoekende partij zou 

afkomstig zijn uit het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de Takana regio van het 

district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak. Zij zou de zoon van een landbouwer zijn en van 

Qizilbash origine zijn. Nadat de verzoekende partij haar middelbare school beëindigd had ging ze 

werken in Kaboel. De verzoekende partij verklaart dat ze een job gevonden had bij het telecombedrijf 

A.W.. Ze werkte zowel in de winkel als in het call center. De verzoekende partij vervolgt dat ze op het 

werk sliep. Om de week of om de twee weken ging de verzoekende partij naar huis. De verzoekende 

partij verklaart dat ze op een vrijdagavond in de moskee van haar dorp benaderd werd door drie leden 

van de taliban. Deze drie mannen meende te weten waar de verzoekende partij werkte en stelden haar 

vragen over haar werkplaats. De verzoekende partij beantwoordde deze vragen waarop de mannen 

aangaven de verzoekende partij opnieuw te zullen benaderen. Op zondag vertrok de verzoekende 

partij opnieuw naar haar werk in Kaboel. Gedurende een week keerde de verzoekende partij niet terug 

naar huis. Toen de verzoekende partij van haar vader vernam dat niemand naar haar was komen 

vragen, keerde de verzoekende partij toch terug naar huis. Thuis aangekomen werd de verzoekende 

partij door drie mannen meegenomen. Ze zouden gezegd hebben dat de informatie die de verzoekende 

partij hen had gegeven correct was. Hierop zouden ze de verzoekende partij gevraagd hebben om voor 

hen te werken. Ze vroegen aan de verzoekende partij om goederen bij haar in de winkel te bewaren. Zij 

zouden dan iemand sturen om deze goederen op te halen. De verzoekende partij zou dit aan haar vader 

verteld hebben, die haar aanraadde om in Kaboel te blijven. Toen de verzoekende partij in Kaboel 

verbleef zou de taliban twee keer naar verzoekers woning gegaan zijn. Ze zouden gedreigd hebben dat 

ze de verzoekende partij zouden doden. Na twee weken ging de verzoekende partij logeren bij een 

collega. De taliban zou de verzoekende partij daar hebben gevonden, maar zij zou via het dak van 

de buren ontsnapt zijn. Hierop besliste de verzoekende partij om het land te ontvluchten.  

Alhoewel de verzoekende partij verklaart te werken in Kaboel, speelt haar vluchtrelaas zich af in het 

dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de Takana regio van het district Jalrez 

gelegen in de provincie Maidan Wardak. De verzoekende partij zou in het dorp Qala Nazir geboren zijn, 

er hebben gewoond en sinds ze in Kaboel werkt zou de verzoekende partij wekelijks of om de twee 

weken naar het dorp Qala Nazir teruggekeerd zijn. Bijgevolg dient onderzocht te worden of de 

verzoekende partij effectief gekend is met voormeld dorp daar dit de plaats is waar de verzoeker om 

internationale bescherming de bron van zijn vrees situeert. 

Ter staving van haar vluchtrelaas legt de verzoekende partij haar taskara en een werkbadge neer. 

Verzoekers werkbadge heeft betrekking op de voorgehouden werkzaamheden van de verzoekende 

partij in Kaboel. Bijgevolg kan het verzoekers herkomst uit het dorp Qala Nazir niet staven. De Raad 

merkt op dat een taskara een identiteitsdocument betreft dat een begin van bewijs kan vormen met 

betrekking tot de identiteit en herkomst van de verzoekende partij, met die precisering dat de 

geboorteplaats niet steeds de regio van herkomst vormt. Voorts wijst de Raad erop dat uit objectieve 

informatie aanwezig in het administratief dossier ;blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie 

heerst en dat zowat alle documenten (kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die 

uitgaan van de overheid als voor documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de 

staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op 

zich niet om de relevante elementen van verzoekers relaas aan te tonen. Bijgevolg moet de taskara 

steeds worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de verzoekende partij, die de daarin 

vervatte gegevens moeten ondersteunen." Het certificaat van Afghan Wireless heeft eveneens 

betrekking op uw werkzaamheden in Kaboel, die in deze beslissing niet ter discussie staan. 

De kennis van de verzoekende partij omtrent het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen 

in de Takana regio van het district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak schiet dermate tekort 

dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat haar vluchtrelaas zich aldaar afspeelde.  
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De verklaringen en de kennis van de verzoekende partij zijn echter ontoereikend, zoals terdege blijkt uit 

volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing: “In casu werd vooreerst vastgesteld dat u 

inconsistente verklaringen aflegt over de plaats waar u geboren en getogen zou zijn. Op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u afkomstig te zijn uit het dorp Takana in het district Jalrez 

(Verklaring DVZ, p. 4, vraag 10). Op het CGVS stelde u dan weer dat Takana geen dorp is maar een 

regio. Gevraagd van welk dorp u afkomstig bent antwoordde u Qala Nazir, hetgeen u nergens 

vermeldde op de DVZ. Nadat u er op gewezen werd dat er op uw taskara de nama van een ander dorp 

vermeld staat antwoordde u aanvankelijk dat dit niet het geval is. Geconfronteerd met de naam van het 

dorp dat vermeld wordt in uw taskara, namelijk Seya Petaw, repliceerde u dat dit een regio is in 

Takana. Meteen daarop wijzigde u echter uw verklaringen en stelde u dat Seya Petaw een groot dorp is 

met verschillende subdorpen, waaronder Qala Nazir (CGVS, p. 2 en 3). U vermeldde nog andere 

subdorpen waaronder Qala Abul Khan en verklaarde dat dit 'boven' ligt. Toen u gevraagd werd wat u 

hiermee bedoelt repliceerde u dat u eigenlijk wilde zeggen dat het 'verder' ligt. U voegde hieraan toe dat 

'boven' en 'verder' hetzelfde betekenen namelijk boven de weg of eronder, hetgeen weinig steek houdt. 

Hoe dan ook zijn dit geen adequate noch doorleefde verklaringen over de regio waar u nagenoeg uw 

ganse leven zou hebben doorgebracht.  

Vervolgens dient er op gewezen te worden dat uw kennis over uw district nog een aantal opmerkelijke 

lacunes vertoont. Toen u gevraagd werd welke de grote dorpen zijn in uw regio moest u het antwoord 

schuldig blijven. U stelde dat u niet naar andere dorpen bent geweest buiten uw eigen dorp, hetgeen 

niet als uitleg kan worden aanvaard temeer omdat uit uw verklaringen blijkt dat u regelmatig door het 

district Jalrez reisde omdat u in de stad Kaboel werkte (CGVS, p. 4 en 7). Dat u tijdens het gehoor op 

het CGVS namen noemde van heel wat dorpen in uw district stemt, gelet op bovenstaande, dan ook tot 

nadenken en doet vermoeden dat u bepaalde zaken over het Jalrez district hebt ingestudeerd. Voorts 

verklaarde u dat de meerderheid van de bevolking in het district Jalrez van Pashtoun origine is maar u 

kon niet zeggen welke de meest voorkomende Pashtoun stammen zijn (CGVS, p. 4). Over uw eigen 

etnische origine kon u bevreemdend genoeg enkel zeggen dat de Qizilbash er al lang wonen, Dari 

spreken en de sjiitische strekking van de islam aanhangen (CGVS, p. 4). Verder beweerde u 

verkeerdelijk dat er geen andere provincie grenst aan uw district (CGVS, p. 15). Nochtans heeft de 

provincie Parwan een grens met uw district. In dit verband beweerde u tevens verkeerdelijk dat de beide 

Behsud districten grenzen aan uw district (CGVS, p. 15). In werkelijkheid echter heeft slechts één van 

de Behsud districten een grens met Jalrez. U wist wel dat er in uw district een mijn is waar Mica (Abrak) 

wordt ontgonnen, maar u kon hier niets over vertellen. U stelde ook dat u deze mijn nooit hebt gezien 

(CGVS, p. 14). Nochtans is deze gelegen in Takana, de regio waar u zou zijn geboren en getogen zijn.  

Uw kennis over personaliteiten uit uw regio en incidenten die er plaatsvonden schiet eveneens tekort. 

Zo wist u niet wie de schaduwgouverneur van de taliban is in uw district (CGVS, p. 10). U kon wel 

zeggen dat Khalil Andarabi veiligheidscommandant was van Maidan Wardak maar u kon verder geen 

enkel informatie geven over deze persoon. Nochtans is Andarabi een zeer gecontesteerd figuur. Zo 

werd hij politiechef van Wardak nadat hij in Kunduz uit dezelfde functie was ontslagen. Er wordt gezegd 

dat hij in Wardak samenwerkte met de taliban en ondertussen werd er een officieel onderzoek naar hem 

ingesteld. Van Sarwar Ahmadzai, een stamoudste die in juli 2015 vanop de hoofdweg in uw district werd 

ontvoerd en daarna vermoord, had u nog nooit gehoord (CGVS, p. 15). Hoewel uit de informatie van het 

CGVS blijkt dat Jalrez een volatiele regio is en er vooral op de hoofdweg heel wat incidenten gebeuren, 

kon u slechts drie concrete voorbeelden geven (CGVS, p. 13,14 en 15). U vermeldde de grootschalige 

aanval van de taliban op checkposten van de arbaki (lokale politie) in uw district (dat volgens de 

informatie van het CGVS plaatsvond in juli 2015) maar u kon hier verder niets over zeggen buiten dat de 

de aanvallen plaatsvonden in de regio’s Mamakheil en Jalrez, dat de gevechten bijna twee dagen 

duurden en dat dertig leden van de arbaki, allen van Hazara origine, onthoofd werden. Gevraagd of u 

meer informatie had over het incident moest u het antwoord schuldig blijven. U wist ook niet wat de 

reactie was van de autoriteiten en u beweerde dat de gevechten bijna twee dagen duurden (CGVS, p. 

13 en 14). In werkelijkheid echter begonnen de gevechten nadat honderden militanten de ALP posten 

bestormden in de regio’s Ismailkheil en Zaiwalat. Pas na drie dagen namen de Afghaanse speciale 

tropen de controle over de bezette checkpoints opnieuw over. Volgend op dit incident ontstonden 

protesten in onder andere Jalrez. De gouverneur en de lokale gemeenschap drongen aan op een 

onderzoek van het incident en het Afghaanse Lagerhuis (Wolesi Jirga) beval eveneens dat dit 

incident zou worden onderzocht. Hierop liet president Ashraf Ghani een onderzoekscommissie 

samenstellen. Gezien uw familie nog steeds in Jalrez woont en u regelmatig van uw werk naar huis ging 

kan verwacht worden dat u beter op de hoogte bent van deze feiten ook al was u toen aan het werken in 

de stad Kaboel (CGVS, p. 13). Voorts verklaarde u dat er zes jaar of zes jaar en een half geleden 

burgers van Hazara origine uit hun wagens werden gezet en onthoofd door de taliban (CGVS, p. 15). In 

werkelijkheid echter gaat het om twee aparte aanvallen, weliswaar in dezelfde regio in uw district, die 

plaatsvonden in juli en augustus 2012.  
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Van waar de slachtoffers afkomstig waren wist u trouwens niet te zeggen. Gevraagd naar betogingen, 

manifestaties in uw district moest u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 16). Nochtans waren er na 

de aanvallen op de checkpoints in juli 2015 protesten in uw district. Daarnaast vond er een demonstratie 

plaats in januari 2015, waarbij ruim honderd demonstranten op straat kwamen naar aanleiding van de 

cartoons van Charlie Hebdo die gepubliceerd werden na de aanslag op de redactie. Hierbij werd 

aangedrongen op een sluiting van de Franse ambassade in Kaboel. Overigens was er in 2010 nog een 

demonstratie in uw district, waarbij duizenden demonstranten protesteerden n.a.v. de dreiging van een 

Amerikaanse kerk om korans te verbranden. Dat u van deze demonstraties helemaal niet op de hoogte 

bent is toch wel opmerkelijk.  

Voorts kon u niet eens bij benadering aangeven hoeveel kilometer uw dorp van de stad Kaboel 

verwijderd is en dit terwijl u regelmatig heen en weer reisde (CGVS, p. 7). U stelde dat u via de 

provinciehoofdplaats Maidan Shar moest reizen maar gevraagd om dorpen of regio’s te noemen die u 

passeerde tussen de stad Kaboel en Maidan Shar moest u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 7 en 

8). Hierdoor wordt uw geloofwaardigheid nog verder ondermijnd.  

Daarnaast dient opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt kunnen maken dat u daadwerkelijk de zoon bent 

van een landbouwer. Zo is het opmerkelijk dat u niet wist te zeggen hoeveel jerib (een oppervlaktemaat) 

grond uw familie bezit. Hoeveel vierkante meter overeenstemt met één jerib wist u evenmin. U kon enkel 

zeggen dat jullie veertig ser (een gewichtseenheid) aan zaden nodig hadden (CGVS, p. 5). Uw vader 

teelde naast graan echter ook aardappelen op zijn gronden. Deze laatste worden geplant en niet 

gezaaid. Gevraagd naar de jaarlijkse inkomsten van de gronden van uw familie moest u eveneens het 

antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 5). Voorts stelde u dat het graan in uw regio twee keer per jaar 

wordt gezaaid met name in de winter of op 1 hamal (de eerste dag van de lente) (CGVS, p. 5). Uit de 

informatie van het CGVS blijkt echter dat het graan in uw provincie gezaaid wordt in de lente (en dus 

niet enkel op de eerste dag van dit seizoen) en in de herfst. Toen u werd gevraagd om uitleg te geven 

over de graanteelt en meebepaald wat er allemaal dient gedaan te worden op de velden van het 

moment dat er gezaaid wordt tot de oogst kon u helemaal niets antwoorden. U stelde dat u zelf niet als 

landbouwer werkte en dat uw vader het niet vertelde, hetgeen allerminst overtuigt (CGVS, p. 6). Van 

een landbouwerszoon kan verwacht worden dat hij toch enigszins op de hoogte is van de 

werkzaamheden op de velden van zijn familie.” Voormelde pertinente en draagkrachtige motieven 

worden op generlei wijze weerlegd door de verzoekende partij en vinden steun in de stukken van het 

administratief dossier. 

De Raad benadrukt dat het in beginsel aan de verzoekende partij toekomt om deze motieven aan 

de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of 

te weerleggen, waartoe zij echter in gebreke blijft. De verzoekende partij doet met haar betoog 

immers geen enkele afbreuk doet aan de talrijke motieven waarop verwerende partij zich steunt om te 

besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan haar voorgehouden regio van herkomst waar haar 

vluchtrelaas zich afspeelt. De verzoekende partij benadrukt louter dat zij wel degelijk gevaar loopt in 

Afghanistan zonder dat zij in haar verzoekschrift enige concrete weerlegging aanbiedt voor de door 

verwerende partij vastgestelde ontoereikende kennis van haar voorgehouden regio van herkomst waar 

haar vluchtrelaas zich afspeelt. De verzoekende partij slaagt er middels haar verzoekschrift niet in om 

deze vaststelling te verklaren of in een ander daglicht te plaatsen. De verzoekende partij komt immers in 

wezen niet verder dan het louter volharden in haar vluchtrelaas en het poneren van een vrees voor 

vervolging, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht. Aldus slaagt de 

verzoekende partij er niet in de hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te 

ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. De verzoekende partij 

onderneemt aldus geen ernstige poging om de voorgaande motieven van de bestreden beslissing te 

ontkrachten of te weerleggen.  

De Raad kan, in navolging van de verwerende partij, na grondige lezing van het administratief dossier – 

het geheel aan documenten, verklaringen en landeninformatie in acht genomen – geen geloof hechten 

aan verzoekers beweerde herkomst uit het dorp Qala Nazir een subdorp van Seya Petaw gelegen in de 

Takana regio van het district Jalrez gelegen in de provincie Maidan Wardak.  

Samen met de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde regio van 

herkomst waar zijn vluchtrelaas zich afspeelt, leidt deze vaststelling ertoe dat evenmin geloof kan 

worden gehecht aan verzoekers vluchtrelaas en beweerde vervolgingsfeiten, daar deze onlosmakelijk 

met zijn verblijfplaats zijn verbonden.”  

 

De Raad wijst te dezen erop dat hij niet bevoegd is om opnieuw uitspraak te doen over elementen die 

reeds in beslissingen met betrekking tot het verzoek om internationale bescherming werden beoordeeld 

en die, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissing niet binnen de wettelijk bepaalde termijn 

werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden 

beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere 
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wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement 

waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.  

In zoverre een onderzoek van de door verzoeker aangevoerde middelen met zich zou brengen dat 

opnieuw zou moeten worden geoordeeld over elementen die als vaststaand moeten worden 

beschouwd, dient de Raad dus vast te stellen dat hij, in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te betogen, 

niet bevoegd is.  

De bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in dit geval beperkt tot de beoordeling 

van de subsidiaire beschermingsstatus alsook van de aangehaalde nieuwe elementen. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat verzoeker thans volhardt in zijn verklaringen aangaande zijn 

herkomst uit het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak, alsook in de bewering als zou hij 

problemen kennen met de taliban, waarmee hij aldus niet vermag een ander licht te werpen op 

voormelde beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Zo verzoeker de “doorlooptijd” van zijn verzoek om internationale bescherming hekelt en betoogt dat hij 

intussen verknocht is geraakt met de Belgische waarden en normen, dient erop gewezen dat hij niet 

aantoont welk belang hij heeft bij het aanvoeren dat zijn verzoek om internationale bescherming sneller 

had moeten worden behandeld. Hij kan immers niet beweren benadeeld te zijn door de lange duur van 

de asielprocedure nu hij hierdoor langer bescherming genoot tegen de beweerde vervolging en 

aanvullende stukken kon verzamelen ter staving van zijn relaas. Daarenboven is een langdurig verblijf in 

België niet relevant voor de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus. Er zijn geen wettelijke bepalingen of beginselen die de commissaris-generaal of de 

Raad toelaten de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen omdat het 

verzoek om internationale bescherming niet binnen een bepaalde termijn werd afgehandeld. Verder 

dient te worden opgemerkt dat verzoeker aangaande zijn verknochtheid met de Belgische waarden en 

normen niet verder komt dan een blote bewering die hij op geen enkele wijze in concreto uitwerkt en/of 

staaft. Evenmin toont hij aan dat hij zich niet meer zou willen of kunnen schikken naar de in Afghanistan 

vigerende wetten, regels en gebruiken.  

 

De thans door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen evenmin de ongeloofwaardig geachte 

verklaringen omtrent de feiten die aan de grondslag liggen van zijn verzoek om internationale 

bescherming te herstellen. 

Zo verzoeker een werkcertificaat voorlegt van ‘Afghan Wireless’ dient te worden opgemerkt dat dit 

document betrekking heeft op zijn werkzaamheden in Kabul, dewelke niet worden betwist door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Het document kan echter geenszins aantonen dat verzoeker 

afkomstig is van het dorp Qala Nazir, laat staan dat hij er problemen zou hebben gekend met de taliban.  

Aangaande de oproepingsbrieven in verband met afspraken voor een medische raadpleging, dient te 

worden opgemerkt dat verzoeker hieromtrent verklaart dat zij te maken hebben met zijn diagnose van 

diabetes, doch dat hij uitdrukkelijk aangeeft dat dit geen reden is waarom hij niet zou kunnen terugkeren 

naar Afghanistan (administratief dossier, stuk 4, p. 8). Hoe dan ook dient erop gewezen dat medische 

problemen op zich geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van 

Genève zoals vermeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen vermeld in 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Verzoeker dient zich voor de 

beoordeling van zijn medische problematiek te richten tot de daartoe geëigende procedure, in casu een 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Er dient dan ook te worden besloten dat geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht 

vluchtrelaas, zodat er geen reden is om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van 

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus  

 

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoeker, waarop hij zich eveneens 

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De 

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan 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 verzoeker aanvoert 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 
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artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich 

geen verwijderingsmaatregel in.  

 

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat 

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt 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. 

 

Opdat aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet kan worden toegekend moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert eraan dat deze wetsbepaling de omzetting vormt van 

artikel 15, sub c, van de Richtlijn 2011/95/EU en een bepaling is waarvan de inhoud verschilt van die 

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

fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 

13 mei 1955 (hierna: EVRM) en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden, maar met 

eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd (HvJ 

17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28). 

 

Er moet bijgevolg tevens rekening worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het 

Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) een onderscheid maakt tussen twee 

situaties: 

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert 

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

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige 

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, 

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en staatlozen, § 30); en 

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en 

waarbij het HvJ 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, § 39). 

 

Uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het 

conflict in Afghanistan te situeren is in het zuiden, het zuidoosten en het oosten van Afghanistan. Zo zijn 

er een aantal provincies die te kampen hebben met een voortdurende en open strijd tussen anti-

regeringselementen (hierna: AGE’s) en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s onderling. In 

deze provincies is er sprake van aanhoudend en wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van 

grondoffensieven, luchtbombardementen, aanslagen met “improvised explosive devices” (hierna: IED’s), 

e.d. In deze provincies vallen er veel burgerslachtoffers en dwingt het geweld de burgers om hun 

woonplaats te ontvluchten. In andere provincies is er geen aanhoudende en open strijd maar vinden wel 

regelmatig veiligheidsincidenten plaats, waarbij de omvang en intensiteit van het geweld lager ligt dan in 

de provincies waar openlijk wordt gevochten. 

 

Tevens is de veiligheidssituatie in de steden anders dan de veiligheidssituatie op het platteland, gelet op 

de verschillen in typologie en omvang van geweld tussen het platteland en de steden.  

 

Verschillen in veiligheidssituatie blijken tenslotte ook uit de visuele weergave ervan in de ‘conflict 

severity’ map van UNOCHA. Op basis van drie indicatoren (veiligheidsincidenten, burgerslachtoffers en 

conflict-gerelateerde interne verplaatsingen) onderscheidt UNOCHA voor elke provincie en per district 

vijf categorieën naargelang de ernst van het conflict (UNOCHA, Afghanistan: Humanitarian Needs 

Overview 2019, 6 december 2018, p. 2, waarnaar wordt verwezen in de COI Focus van 18 maart 2019).  

 

Een evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan op basis van de stukken uit het 

rechtsplegingsdossier, leidt dan ook tot de vaststelling dat het geweldsniveau, de omvang van het 

willekeurig geweld en de impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn. 

 

Bijgevolg kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse nationaliteit niet volstaan. 
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De focus moet worden gericht op de regio waar verzoeker leeft (in casu de regio van bestemming) en 

op de beoordeling of hij in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, 

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet.  

 

Hoewel geen geloof wordt gehecht aan verzoekers herkomst uit het dorp Qala Nazi, in het district Jalrez 

in de provincie Maidan Wardak, wordt er niet betwist dat verzoeker de laatste vier jaar voor zijn vertrek 

in Kabul heeft gewoond en gewerkt. Bijgevolg dient de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden 

beoordeeld.  

 

Met betrekking tot de veiligheidssituatie in de stad Kabul wordt in de bestreden beslissing op goede 

gronden overwogen als volgt:  

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report 

: Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op 

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

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, 

beschikbaar op https://www.refworld.org/ docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; de COI 

Focus Afghanistan: Security situation in Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_cit

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

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

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

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

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

in Kaboel 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 Kaboel van de situatie in de 

meeste andere Afghaanse districten en provincies.  

Niettegenstaande het geweld in Kaboel 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 Kaboel 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 Kaboel te verlaten.  

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kaboel 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 

Kaboel, 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 Kaboel.  

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 Kaboel geconcentreerd.  
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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 Kaboel, 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 Kaboel 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 Kaboel stad niet dermate hoog is dat er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel 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.”  

Uit de informatie opgenomen in de aanvullende nota van de commissaris-generaal 

(rechtsplegingsdossier, stuk 11) blijkt dat de voorgaande veiligheidsanalyse heden nog steeds correct 

en actueel is en dat het aantal conflictgerelateerde incidenten in 2019 een daling kende; een trend die 

zich in de eerste maanden van 2020 verder zette.  

 

Met het louter betwisten van dit besluit, het citeren uit verschillende rapporten en het betoog dat er een 

toenemend aantal aanslagen met burgerslachtoffers zijn waar te nemen, toont verzoeker niet aan dat de 

informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet 

correct, dan wel niet actueel zou zijn. De informatie die verzoeker in zijn verzoekschrift citeert, ligt – 

daargelaten de vaststelling dat zij verouderd is – immers in lijn met de informatie waarop voormelde 

analyse is gestoeld. Wat betreft de verwijzing naar het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, 

dient te worden benadrukt dat een reisadvies slechts gericht is aan Belgische onderdanen die van plan 

zijn om naar Afghanistan te reizen doch geenszins een leidraad vormt voor de onafhankelijke instanties 

belast met het onderzoek van verzoeken om internationale bescherming van personen die de 

Afghaanse nationaliteit bezitten. Uit het reisadvies kan overigens geenszins blijken dat er in Afghanistan 

actueel sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet. 

 

In zoverre verzoeker opnieuw verwijst naar zijn voorgehouden problemen met de taliban, dient erop 

gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat aan deze problemen geen geloof kan worden 

gehecht, zodat deze problemen niet kunnen worden beschouwd als een hinderpaal in hoofde van 

verzoeker om zich in de stad Kabul te vestigen ingeval van terugkeer naar Afghanistan. 

 

Zo verzoeker nog verwijst dat de veiligheidssituatie in “zijn district” Jalrez erg precair is en de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op zijn minst had moeten onderzoeken of 

er sprake was van een intern vestigingsalternatief, moet opnieuw worden benadrukt dat hoger reeds 

werd vastgesteld dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde herkomst uit het 

district Jalrez in de provincie Wardak en dat in casu rekening moet worden gehouden met de 

veiligheidssituatie in de stad Kabul, vermits verzoeker hier minstens de laatste vier jaar voor zijn vertrek 

uit Afghanistan heeft verbleven en gewerkt en dit bijgevolg als zijn regio van bestemming moet worden 

aanzien.  

 

Waar verzoeker opmerkt dat de tewerkstellingsgraad en –situatie in de stad Kabul dramatisch is, dat de 

ondersteuning van hulporganisaties of een mogelijk verblijf bij gastgezinnen geen toereikende 

oplossingen zijn en “louter ijdele hoop” zijn en hij geconfronteerd zal worden met torenhoge huur die hij 

niet kan betalen, wijst de Raad erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat 

humanitaire of socio-economische overwegingen in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet 

noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 

van het EVRM bestaat. Het terugsturen van personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg 

van de naoorlogse situatie moeilijkheden op socio-economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers 

niet het niveau van hardheid dat door artikel 3 van het EVRM wordt vereist (EHRM 14 oktober 2003, nr. 

17837/03, T./ Verenigd Koninkrijk). Socio-economische overwegingen, zoals huisvestings- en 

tewerkstellingsperspectieven, zijn bijgevolg slechts relevant in die uiterste gevallen waarbij de 

omstandigheden waarmee de terugkerende verzoeker om internationale bescherming zelf zal worden 

geconfronteerd met een mensonterende behandeling.  
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In het dossier van verzoeker zijn geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in zijn hoofde 

suggereren. Er wordt niet aangetoond dat verzoeker bij terugkeer naar Afghanistan zal worden 

geconfronteerd met een dusdanige ernstige beperking van de bestaansmogelijkheden dat het voor hem 

onmogelijk zal zijn om op maatschappelijk en sociaal gebied te kunnen functioneren. 

Algemene informatie over de toestand waarin sommige teruggekeerde vluchtelingen en intern 

ontheemden (IDP’s) terechtkomen, of algemene informatie over de socio-economische situatie in Kabul 

stad kan op geen enkele wijze afbreuk doen aan deze vaststelling. 

   

Verzoeker kan verder niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen in concreto moet aantonen naar waar verzoeker precies wordt 

teruggestuurd en wat de precieze huisvesting, werkgelegenheid, sociale zekerheid, re-integratie en 

andere basisrechten op die plaats inhouden bij een eventuele terugkeer. Er dient immers te worden 

opgemerkt dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in 

dezen beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Uit het voorgaande is gebleken dat de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, na gedegen onderzoek van de veiligheidssituatie in de regio van 

bestemming van verzoeker – meer bepaald de stad Kabul –, terecht van oordeel is dat verzoeker 

evenwel geen nood heeft aan internationale bescherming.   

 

In zoverre verzoeker nog meent dat hij omwille van zijn gezondheidsproblematiek een verhoogd risico 

loopt om slachtoffer te worden van het willekeurig geweld dat in zijn regio plaatsvindt, dient erop 

gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat verzoeker zelf aangeeft dat hij zijn diabetes niet 

aanziet als een reden die zijn terugkeer naar Afghanistan zou kunnen verhinderen. Bijgevolg kan zijn 

gezondheidstoestand dan ook niet worden beschouwd als een element dat in hoofde van verzoeker het 

risico zou verhogen om slachtoffer te worden van het willekeurig geweld in de stad Kabul. Verder brengt 

verzoeker geen individuele elementen bij, noch blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat 

verzoekers persoonlijke omstandigheden van die aard zijn dat hij een verhoogde kwetsbaarheid heeft 

die ertoe leidt dat hij een groter risico loopt dan andere burgers in zijn herkomstregio op een ernstige 

bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld aldaar.  

 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.4. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt 

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

2.3.5. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het 

dossier terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst 

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de 

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële 

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming 

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. 

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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 

 


