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 nr. 240 269 van 31 augustus 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 13 maart 2020 heeft 

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

7 februari 2020. 

 

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 augustus 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt 

voor verzoeker, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

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

20 december 2018 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en 

verzoekt op 11 januari 2019 om internationale bescherming. Op 7 februari 2020 beslist de commissaris-

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

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden 

beslissing, die op 10 februari 2020 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden. 

 

Deze beslissing luidt als volgt: 
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“A. Feitenrelaas 

 

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en Tadzjiek te zijn van etnische origine. U bent 

afkomstig uit het dorp Qalai Sayada, in het district Surkhrod in de provincie Nangarhar. U woonde daar 

met uw ouders, twee broers en een zus. Uw vader werkte als landbouwer voor andere mensen. 

 

U ging naar de madrasa voor religieuze studies, maar de studie was te moeilijk voor u en u slaagde er 

niet in om iets bij te leren. Om die reden werd u vaak geslagen door de mullah. In 2015 zei de mullah 

dat de taliban naar uw huis zouden komen en dat u mee moest gaan met hen om jihad te doen. De 

taliban kwamen vier keer naar uw huis om te praten met uw ouders over u. U was toen telkens buiten 

aan het spelen of in de madrasa. De laatste keer toen de taliban kwamen was u thuis en uw moeder 

verstopte u in de oven. De taliban waren binnen in de kamer en u ontsnapte en klom over de muur. U 

ging naar het huis van uw oom in het naburig dorp Qalai Jolaya. U bleef anderhalve dag bij uw oom en 

uw moeder bracht juwelen om de smokkelaar te betalen. 

 

U verliet Afghanistan en verbleef ongeveer twee jaar in Zweden. U diende daar een verzoek om 

internationale bescherming in, dat werd afgewezen. Daarna ging u naar Frankrijk waar u ook een 

verzoek om internationale bescherming indiende. Ook dit verzoek werd afgewezen omwille van uw 

eerdere verblijf in Zweden. Na ongeveer zeven maanden in Frankrijk kwam u naar België. U diende hier 

een verzoek om internationale bescherming in op 11 januari 2019. 

 

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten neer: 

een psychisch attest, foto’s, de taskara van uw vader en een brief van de vertegenwoordigers van het 

district. 

 

B. Motivering 

 

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere 

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke 

steunmaatregelen rechtvaardigt. 

 

Zo verklaarde u psychische problemen te hebben en niet goed te kunnen slapen. U legde hierover een 

attest neer van een psycholoog bij wie u op gesprek ging. Uit dit attest kan echter niet worden afgeleid 

dat u daadwerkelijk cognitieve problemen heeft en nergens wordt ook een diagnose of pathologie 

vastgesteld. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u deze problemen al heeft sinds uw kindertijd en 

dat deze niet voortkomen uit de problemen die u had in Afghanistan (CGVS, p. 9-10 en p. 19). Het 

betreft geen medisch attest waaruit na een diepgaand medisch onderzoek blijkt dat uw cognitief 

geheugen dermate is aangetast dat u niet in staat bent coherente en consistente verklaringen af te 

leggen, noch wordt in deze attesten aangegeven dat u niet in staat zou zijn om gehoord te worden in het 

kader van uw asielprocedure. 

 

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. 

 

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het 

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om 

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin 

van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet. 

 

U legde geen geloofwaardige verklaringen af over uw leeftijd. Zo zei u bij aankomst dat u zeventien jaar 

oud was (document inschrijving) . Na een leeftijdstest bleek echter dat u minstens 24 jaar oud was bij 

aankomst (document leeftijdsonderzoek). Toen u met het resultaat van deze test geconfronteerd werd, 

verklaarde u dat uw moeder u gezegd had dat u 17 jaar was (CGVS, p. 5). Dit klaart evenwel deze 

tegenstrijdigheid niet uit. 

 

Daarnaast verklaarde u bij de DVZ dat uw ouders in Jalalabad verblijven (fiche Minteh). Hiermee 

geconfronteerd, antwoordde u dat u dat niet zo gezegd heeft (CGVS, p. 8). Het louter ontkennen van 

deze verklaringen biedt geen verschoning voor deze tegenstrijdigheid. 
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Dat u trachtte de asielinstanties te misleiden over kernelementen van uw identiteit, namelijk uw leeftijd 

en de verblijfplaats van uw familie, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid in ernstige mate. 

 

Uw aangetaste algemene geloofwaardigheid heeft tot gevolg dat ook aan uw overige verklaringen niet 

zomaar geloof kan gehecht worden. Los daarvan zijn er elementen in uw verklaringen over uw 

asielmotieven die de geloofwaardigheid ervan aantasten. 

 

Zo verklaarde u dat u bijna onder dwang door de taliban gerekruteerd werd. U kan echter maar weinig 

informatie geven over hun manier van rekruteren. Zo kan u slechts één jongen uit de madrasa noemen 

die gerekruteerd werd en weet u niet hoe dat gegaan is. Hij werd volgens u meegenomen toen u nog 

een kind was. Verder verklaarde u dat ze nog mensen meenamen maar u weet niet wie. U kan ook niet 

zeggen hoe de taliban mensen overtuigde om met hen mee te gaan. Dat u niet meer op de hoogte bent 

van de rekruteringsmethoden van de taliban is onaannemelijk, gezien het feit dat u sinds uw kindertijd 

naar de madrasa ging en dat er nog jongeren gerekruteerd werden uit uw regio (CGVS, p. 14-15). 

 

Bovendien stroken deze verklaringen over de wijze waarop de taliban zouden rekruteren ook niet met 

de informatie waarover het CGVS beschikt. Hoewel de taliban geen formele rekruteringsprocedures 

heeft, kan er toch worden gesteld dat de lokale cel de basis vormt van de rekrutering. Er wordt beroep 

gedaan op familiale en clanloyauteit, tribale banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken, 

madrasa studentenkringen en gemeenschappelijke belangen. De drijfveren voor de rekrutering zijn 

hoofdzakelijk eergevoel en glamour, wraakgevoel, financiële noden en religieuze overtuiging. Hoewel er 

uitzonderingen zijn, kan toch als algemene regel worden gesteld dat taliban rekrutering door de lokale 

commandanten binnen hun eigen stam gebeurt. Dat de taliban naar uw huis kwamen om u onder dwang 

mee te nemen is in dat licht niet geloofwaardig (CGVS, p. 15). Uw verklaringen kunnen het CGVS er 

geenszins van overtuigen dat de Taliban zich in uw geval wel tot deze manier van rekruteren zou 

hebben gekeerd. Daarnaast is het weinig aannemelijk dat de taliban u wilden rekruteren nadat bleek dat 

u een erg slechte student was in de madrasa en er niet in slaagde iets te leren (CGVS, p. 16). Voorts is 

het niet aannemelijk dat u tussen de bezoeken van de taliban toch blijft naar de madrasa gaan terwijl u 

vreesde gerekruteerd te worden (CGVS, p. 16). Het is evenmin geloofwaardig dat u en uw ouders jullie 

dagelijkse leven verder zetten, ook al kwamen de taliban meerdere keren naar uw huis voor uw vertrek 

(CGVS, p. 11). 

 

Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u verstopt was in de oven toen de taliban u kwamen halen in uw 

huis. U besliste de oven te verlaten terwijl de taliban binnen waren en over de muur te klimmen. Daarna 

ging u naar het huis van uw oom in een naburig dorp (CGVS, p. 11). Tijdens het persoonlijk onderhoud 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u echter dat uw moeder u uit de oven haalde en naar uw 

oom stuurde toen de taliban vertrokken waren (vragenlijst CGVS, vraag 5). Toen u met deze 

tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, antwoordde u dat uw hersenen niet goed werken. De vraag werd 

opnieuw aan u uitgelegd maar u antwoordde opnieuw dat uw hersenen niet goed werken (CGVS, p. 16). 

Het is niet geloofwaardig dat u tijdens het persoonlijk onderhoud op alle vragen vlot kan antwoorden, 

maar dan plots bij deze vraag niet in staat bent om een verklaring te geven. Dit element doet in ernstige 

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. 

 

Het moet verder worden opgemerkt dat u niet weet welke problemen er nog volgden na uw vertrek. U 

verklaarde dat u niet weet of de taliban nog gekomen zijn naar uw huis omdat uw moeder niet alles 

vertelt aan u (CGVS, p. 17). Nochtans zou ze u wel verteld hebben over de verdwijning van uw broer 

(CGVS, p. 12). In dat licht is het weinig aannemelijk dat ze u niet zou inlichten over het vervolg van uw 

eigen problemen. Voorts verklaarde u dat uw broer H. (…) vermist raakte omwille van dezelfde 

problemen als u . U kan hierover echter erg weinig informatie geven. U verklaarde dat uw moeder u dit 

niet wilde vertellen omdat ze u niet verdrietig wil maken. In dat opzicht is het niet aannemelijk dat ze u 

wel op de hoogte zou stellen van de verdwijning van uw broer, maar niet van de precieze 

omstandigheden. U denkt dat hij door de taliban werd meegenomen maar u bent dit niet zeker (CGVS, 

p. 12). Gevraagd waarom u niet informeerde bij uw oom over uw broer, antwoordde u enkel dat u dat 

niet deed (CGVS, p. 12). Dat u niet meer moeite deed om op de hoogte te blijven van het vervolg van 

uw problemen en het lot van uw broer, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen over deze 

elementen in ernstige mate. 

 

Verder legde u ook een brief neer waarin uw problemen bevestigd worden door de verantwoordelijken 

van het district. Deze brief is opgesteld op 27 qaws 1398 (18 december 2019). Dat deze brief meer dan 

vier jaar na uw problemen werd opgesteld, wijst erop dat het document enkel is opgesteld met het oog 

op uw verzoek om internationale bescherming. Het moet ook worden opgemerkt dat de brief is 
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opgesteld in uw naam, terwijl u zich op dat moment in België bevond. Dat ondermijnt de bewijswaarde 

ervan in ernstige mate. Bovendien wordt in deze brief vermeld dat de taliban meermaals naar de 

madrasa kwamen om u te overtuigen met hen mee te gaan. Tijdens het persoonlijk onderhoud op het 

CGVS verklaarde u echter dat de taliban niet naar de madrasa kwamen om met jongens te praten 

(CGVS, p. 15). Daarnaast blijkt uit uw verklaringen dat uw broer al lange tijd vermist is, u wilde dit 

namelijk al eerder bij de DVZ vermelden (CGVS, p. 8 en p. 12). Toch staat in de brief, opgesteld in 

december 2019, dat uw broer thuis is. Er wordt afbreuk gedaan aan de bewijswaarde van deze brief 

door het feit dat de inhoud ervan niet strookt met uw verklaringen over uw asielmotieven. Tegelijkertijd 

wordt zo de geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw ondermijnd. 

 

Omwille van deze redenen moet worden geconcludeerd dat u de vervolgingsfeiten die u inroept niet 

aannemelijk hebt gemaakt. Ze vormen bijgevolg geen basis voor een risicoanalyse in het licht van de 

toekenning van internationale bescherming, met name de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet. 

 

Ook de overige documenten die u neerlegde kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. U legde 

vier foto’s neer. Uit deze foto’s kan echter niet afgeleid worden wie de personen op de foto zijn of waar 

ze zich bevinden, waardoor de bewijswaarde ervan laag is. Hoe dan ook betreffen het enkel geposeerde 

foto’s van verschillende personen naast elkaar. Er zijn geen elementen op de foto’s die verband houden 

met uw verklaringen over uw problemen, waardoor ze ook geen steun kunnen bieden over deze 

verklaringen. U legde ook de taskara van uw vader neer. Deze kan hoogstens uw herkomst aantonen, 

die hier niet betwist wordt. 

 

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.ref 

world.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 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
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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 ononderbroken 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 agglomeratie Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en 

redelijk vestigingsalternatief beschikt. 

 

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat Jalalabad via de 

internationale luchthaven van Kaboel en de weg tussen de Afghaanse hoofdstad en Jalalabad op een 

relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan men doorreizen naar de delen van de stad 

gelegen in de omliggende districten Behsud en Surkhrod, ten noorden en ten westen van het district 

Jalalabad. Gelet op het strategische belang van deze weg, worden gerichte veiligheidsoperaties door de 

autoriteiten op deze weg uitgevoerd en is controle over de weg van groot belang voor de autoriteiten. 

Het gegeven dat veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden belet niet dat er nog steeds sterk 

seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul 

ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de drukkende hitte in de zomer 

ontvluchten richting Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg er de 

verkeersveiligheid is, waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een 

verouderd wagenpark. Dergelijke risico’s houden echter geen enkel verband met een reëel risico op 

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

 

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 195-201, beschikbaar op https://www.ref 
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world.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin Information 

Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 111-118, beschikbaar op 

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; het EASO Country of Origin 

Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 211-218, beschikbaar op 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf); de COI 

Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2019, 

beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheids 

situatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod.pdf of https://www.cgvs.be/nl); en de COI Focus 

Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum) van 26 augustus 2019, 

beschikbaar op https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/veiligheidssituatie-jalalabad-behsud-ensurkhrod-

addendum blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te 

situeren is in het Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke 

regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat gewapende militante groeperingen zoals 

de taliban en Islamitische Staat (ISKP) actief zijn in de meer afgelegen delen van de provincie. Zo is 

ISKP hoofdzakelijk openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke districten van de provincie Nangarhar 

die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig in de westelijke 

districten van de provincie. De taliban en ISKP bestrijden elkaar voor de controle over territoria en de 

aanwezige mijnen, in het bijzonder in het Tora Bora gebied van waaruit diverse goederen van en naar 

Pakistan gesmokkeld worden. De zuidelijke en zuidwestelijke districten worden het meest getroffen door 

deze gewapende strijd. Het CGVS benadrukt dat aan verzoekers afkomstig uit grote delen van 

Nangarhar de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van de algemene 

veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun 

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er in hun hoofde geen reëel intern 

vluchtalternatief bestaat. 

 

Inzake de veiligheidssituatie dient echter herhaald en benadrukt te worden dat de situatie in de steden, 

vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Provinciale hoofdplaatsen 

en belangrijkste bevolkingscentra staan over het algemeen onder controle van de Afghaanse overheid 

en steden kennen een betere infrastructuur, dienstverlening en mogelijkheden tot levensonderhoud, en 

Dit geldt eveneens voor de stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart 

district vormt maar zich verder uitstrekt dan deze districtsgrenzen. Bepaalde buitenwijken van de stad 

Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud en Surkhrod, respectievelijke ten noorden en ten 

westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, 

plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflictgerelateerde ontheemden, heeft de 

omliggende dorpen doen opgaan in een verstedelijkt gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De 

wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de jure in een ander district zijn 

gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de 

stad Jalalabad in haar geheel. 

 

Voor Jalalabad, één van de grotere steden in Afghanistan, dient opgemerkt te worden dat het 

geweldsniveau en de typologie van het geweld er erg verschillend is van de rest van de provincie 

Nangarhar. De stad is stevig in handen van de overheid en er werden bijkomende 

veiligheidsmaatregelen genomen in het voorbije jaar, zoals een overdracht van de controle over de 

veiligheid van de stad aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de algemene 

veiligheidssituatie in de stad tot gevolg heeft. Het geweld is er voornamelijk gericht tegen 

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm 

van aanslagen met bermbommen (IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook een 

aantal complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren 

gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen 

high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en 

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid 

geviseerd worden. Hoewel veel van deze complexe aanslagen gebeuren zonder rekening te houden 

met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers bij deze 

aanslagen niet het voornaamste doelwit zijn. Daarnaast werd Jalalabad voornamelijk in de eerste helft 

van 2018 getroffen door enkele grootschalige aanslagen opgeëist door ISKP, waarbij “soft targets” 

geviseerd werden: bij deze aanslagen zijn de slachtoffers voornamelijk burgers en betreft het licht 

bewaakte locaties. Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van 

het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. De 

impact van de hierboven beschreven aanslagen is echter niet van dien aard dat het inwoners dwingt 

hun woonplaats te verlaten, zoals blijkt uit het aantal intern ontheemden (IDP’s). Jalalabad blijkt 

daarentegen een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere regio’s ontvluchten 

https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html
https://www.refworld.org/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheids%20situatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheids%20situatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/veiligheidssituatie-jalalabad-behsud-ensurkhrod-addendum
https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/veiligheidssituatie-jalalabad-behsud-ensurkhrod-addendum


  

 

 

RvV X - Pagina 7 

Niettegenstaande er zich in Jalalabad en de ruimere stadsregio met enige regelmaat terreuraanslagen 

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 houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de 

typologie van het geweld in de regio in vergelijking met de provincie Nangarhar, de controle van de 

veiligheidsdiensten over de regio, het relatief beperkte aantal conflict gerelateerde incidenten, waarbij de 

tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield, 

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 vaststelling dat de regio een toevluchtsoord is voor burgers 

die het geweld in andere regio’s ontvluchten. Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de 

Commissaris-generaal tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in de agglomeratie Jalalabad 

actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun 

leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict in de zin 

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt. 

 

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Jalalabad in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar deze regio een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging 

van uw 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 Jalalabad. 

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld. 

 

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

Jalalabad. 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 Note 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. De Guidance Note stelt voorts dat bij de 

beoordeling van de redelijkheid de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker van belang zijn, 

zoals: de leeftijd van de verzoeker, de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te begeven, het gebrek 

aan bijkomende kwetsbaarheden omwille van gender, het instaan voor het onderhoud van een gezin, de 

afwezigheid van gezondheidsproblemen, lokale kennis o.a. van de normen in de samenleving en kennis 

van de stad, de professionele, scholings- en economische achtergrond van de verzoeker, het bestaan 

van een ondersteunend netwerk etc. 

 

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan. 

 

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

zich in Jalalabad vestigt. 

 

U bent immers een gezonde, alleenstaande man die, gelet op uw leeftijd en economische achtergrond, 

over ruime mogelijkheden beschikt om u op de diverse arbeidsmarkt in de stad te begeven. Zo 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 

verklaarde u dat u meermaals met uw vader meeging naar de stad Jalalabad om er inkopen te doen of 

naar een begrafenis te gaan. U kan makkelijk de weg van uw dorp naar Jalalabad beschrijven. Ook veel 

andere mensen uit uw dorp bezochten vaak de stad Jalalabad (CGVS, p. 6-7). Gelet op de nabijheid 

van uw dorp bij de stad heeft u de nodige lokale kennis van de heersende normen in de samenleving en 

kan u rekenen op een ondersteunend netwerk van familie-, stam- en/ of clanleden in de regio. Zo 

verklaarde u nog dat u ooms en tantes heeft die in het district Surkhrod wonen. Een oom rijdt met een 

taxi en de andere cultiveert katoen (CGVS, p. 9). Er moet bovendien worden opgemerkt dat u bij de 

DVZ verklaarde dat uw ouders in Jalalabad verblijven. Het louter ontkennen van deze verklaring is geen 

afdoende verschoningsgrond (CGVS, p. 8). U was verder in staat uw reis naar Europa te financieren, 

wat duidt op de nodige financiële draagkracht van uw netwerk. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat uw 

oom een deel van uw reis voor u betaalde en dat uw moeder een juweel verkocht (CGVS, p. 18). Ook 

uw zelfstandigheid, die u heeft aangetoond door naar Europa te reizen en u hier in een vreemde 

gemeenschap te vestigen, is een troef voor een hervestiging in de stad. U haalde bovendien geen 

bijkomende kwetsbaarheden aan waaruit zou blijken dat u zich niet in de stad Jalalabad zou kunnen 

vestigen. 

 

Men kan dus concluderen dat gelet op uw persoonlijke omstandigheden en profiel, een intern 

vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad voor u veilig en redelijk is. 

 

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

taliban u overal zouden kunnen vinden (CGVS, p. 18). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond 

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

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

herkomst kunnen worden beschouwd. 

 

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

situatie in uw regio van herkomst, u in Jalalabad over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief 

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

 

C. Conclusie 

 

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 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 het redelijkheidsbeginsel en van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Waar hem wordt verweten ongeloofwaardige verklaringen te hebben afgelegd over zijn leeftijd, stelt 

verzoeker het volgende: 

“Verzoekende partij kent - net zoals vele Afghanen - haar echte leeftijd niet. Zij gaat voort op hetgeen 

haar moeder haar verteld heeft, immers dit is de enige persoon die met zekerheid kan zeggen wanneer 

verzoekende partij geboren is.” 

 

Over de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid inzake het verblijf van zijn ouders, laat 

verzoeker het volgende gelden: 

“Verzoekende partij heeft nooit verklaard dat haar ouders in Jalalabad ouden verblijven. Zij zijn 

afkomstig van district Surkhrod, in de provincie Nangahar, waar ze nog steeds verblijven. 

Nadat zij in het gesloten centrum terecht kwam en begreep dat het gevaar dat zij terug gestuurd zou 

worden imminent werd, besefte zij dat ze geen andere keus had om een asielaanvraag in te dienen.” 

 

Met betrekking tot de motieven in de bestreden beslissing over zijn verklaringen over de gedwongen 

rekrutering door de taliban, betoogt verzoeker als volgt: 

“De Taliban trachtte verzoekende partij te rekruteren door haar voor de ‘Jihad’, de heilige oorlog te 

voeren. Leden van de Taliban zijn een aantal keren naar de familie van verzoekende partij geweest, 
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alsook naar de mulah van de moskee. Ook hij trachtte verzoekende partij ervan te overtuigen om zich 

aan te sluiten. Verzoekende partij is immer fysiek sterk en groot, vandaar dat de Taliban het op haar 

gemunt had. Dat de manier van rekrutering niet zou overeenkomen met de beschikbare informatie van 

verwerende partij vormt uiteraard geen sluitend argument om het relaas van verzoekende in twijfel te 

trekken.” 

 

Waar hem in de bestreden beslissing tegenstrijdigheden tussen zijn opeenvolgende verklaringen bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (hierna: CGVS) worden verweten, wijst verzoeker op het volgende: 

“Op het DVZ kreeg verzoekende partij amper tijd om na te denken en te antwoorden op de vragen. Dit is 

wat zij bedoelde met ‘haar hersennen die niet goed werkten’. Op de DVZ werd zij telkens gehaast en 

kreeg zij niet eens tijd om na te denken over de vragen. Pas op het CGVS kreeg zij voldoende tijd om 

op de vragen te antwoorden en eventuele misverstanden uit de weg te werken. Zij volhardt dan ook in 

haar verklaringen zoals gedaan op het CGVS.” 

 

Waar hem wordt verweten niet op de hoogte te zijn of er na zijn vertrek nog verdere problemen zijn 

geweest, haalt verzoeker het volgende aan: 

“Zoals verzoekende partij aantoonde met verschillende medische stukken, lijdt zij aa npsychische 

problemen door al hetgeen haar is overkomen. Haar familie in Afghanistan weet dat zij thans veilig is in 

België en willen haar niet verder belasten. Vandaar dat zij niet op de is van alle details en 

gebeurtenissen die nog hebben plaatsgevonden in Afghanistan.” 

 

Wat betreft de motieven in de bestreden beslissing over de door hem voorgelegde brief van de 

verantwoordelijken van zijn district, laat verzoeker het volgende gelden: 

“Verwerende partij heeft verzoekende partij duidelijk verkeerd begrepen. Immers, zij heeft 2 broers. Een 

van haar broers is inderdaad vermist, maar de andere is gewoon nog thuis. Dit is de broer waarover 

sprake is in de brief.” 

 

Verzoeker besluit als volgt: 

“Verzoekende partij meent dat verwerende partij bijzonder onzorgvuldig te werk is gegaan en ten 

onrechte de vluchtelingenstatus aan verzoekende partij geweigerd heeft. Zij is er moeten vluchten uit 

vrees voor haar leven dat bedreigd werd. 

Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op een 

kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht. De materiële motiveringsplicht 

gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven 

moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn. 

De verzoekende partij meent dan ook dat de thans bestreden beslissing een schending uitmaakt van de 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij moet dan ook in hoofdorde erkend worden 

als vluchteling. 

Artikel 48/4 Vreemdelingenwet evenals het beginsel van de materiële motiveringsverplichting werden 

aldus manifest geschonden.” 

 

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en 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 de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

Verzoeker meent dat hij minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus en zet 

als volgt uiteen waarom het voor hem onmogelijk is om terug te keren naar om het even waar in 

Afghanistan: 

“II.2.3 Zo hekelt Amnesty International in haar rapport van oktober 2017 het terugsturen van Afghaanse 

vluchtelingen naar hun land van herkomst. (stuk 3) 

Amnesty International stelt dat Afghanistan geen veilig land is en dat Europese landen moeten ermee 

stoppen gevluchte Afghanen naar hun vaderland terug te sturen. 

Volgens Amnesty International riskeren ze na hun „deportatie” te worden vervolgd, gemarteld, ontvoerd 

of zelfs gedood. Zij noemt het EU-beleid in het rapport „roekeloos” en een „onbeschaamde schending 

van het internationaal recht.” 
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Het wordt steeds onveiliger in Afghanistan, stelt Amnesty in het rapport ’’Forced Back to Danger”. De 

bijna 10.000 Afghanen die landen als Nederland, Zweden en Noorwegen hebben teruggestuurd lopen 

allerlei gevaren. EU-agentschappen zijn hiervan op de hoogte, maar stellen dat nog eens meer dan 

80.000 Afghanen kunnen worden uitgezet, aldus Amnesty. 

Zo stelt het rapport ondermeer het volgende: p. 7 en 8 (eigen onderlijning) 

“(…)” 

Er vallen aldus duizenden doden en gewonden en de situatie is er de laatste jaren enorm op achteruit 

gegaan. 

Verzoekende partij zou met andere woorden gedropt worden in een ‘warzone’ en moet zich maar zien te 

beredderen, omdat verwerende partij deze provincie veilig genoeg vindt voor verzoekende partij om zich 

te vestigen, terwijl recente rapporten juist het tegenover bewijzen! 

Dit is niet ernstig. 

Niet alleen wordt Afghanistan geteisterd door terroristisch geweld, er heerst er ook een humanitaire 

crisis: (eigen onderlijning) 

“(…)” 

 

II.2.4. Het is voor verzoekende partij onmogelijk om terug te keren naar haar land van herkomst en er 

een menswaardig leven te leiden, zonder vrees voor haar leven en voor onmenselijke en vernederende 

behandeling. Verzoekende partij is er zeker van dat zij ten prooi zal vallen van het Taliban of slachtoffer 

zal worden van willekeurig geweld: p. 10 Amnesty International rapport 

“(…)” 

De actuele situatie in heel Afghanistan is erg onveilig, het terugsturen van Afghanen - waar ook in 

Afghanistan, houdt een schending in van het non-refoulement beginsel. 

De cijfers van de doden en gewonden in 2017 liegen er niet om: p. 19-20 Amnesty International rapport: 

(eigen onderlijning) 

(...) 

p.21 

“(…)” 

Geen enkel deel van Afghanistan is dan ook veilig genoeg te noemen om asielzoekers terug te sturen 

zonder gevaar voor blootstelling aan foltering en onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

II.2.5 Bovendien mag het bijzonder kwetsbare profiel van verzoekende partij niet uit het oog worden 

verloren. Verzoekende partij is in Europa verwesterd en loopt het gevaar op vervolging: p. 24 Amnesty 

International rapport 

“(…)” 

De mensenrechten worden in heel Afghanistan meer en meer geschonden. 

 

II.2.6 Hoewel het COI focus rapport stelt dat het aantal slachtoffers in 2019 is afgenomen, toch blijven 

deze cijfers hallucinant:2 (p. 14-16) 

“(...)” 

Ook anno 2020 blijven de aanslagen zich verder zetten: 

“(...)”3 

Ook verwerende partij kan niet anders dan toe te geven dat er zich met regelmaat terreuraanslagen 

voordoen in Afghanistan, maar probeert dit te relativeren door te stellen dat het niet om een “open 

combat” zou gaan, en baseert zich op achterhaalde informatie. 

Verzoekende partij loopt er dagelijks een reëel gevaar onderworpen te worden aan onmenselijke en 

vernederende behandeling. 

 

II.2.7. Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook 

op een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht. De materiële motiveringsplicht 

gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven 

moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn. 

 

II.2.8. De verzoekende partij meent dan ook dat de thans bestreden beslissing een schending uitmaakt 

van het artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij moet in hoofdorde erkend 

worden als vluchteling. Subsidiair de subsidiaire bescherming toegekend krijgen. De verzoekende partij 

meent dan ook in ondergeschikte, dat de beslissing minstens vernietigd dient te worden en 

teruggestuurd moet worden naar de verwerende partij voor verder en grondig onderzoek.” 
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2.2. Stukken 

 

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift wordt het rapport “Forced Back To Danger. Asylum-seekers 

returned from Europe to Afghanistan” van Amnesty International van oktober 2017 (stuk 3) als nieuw 

stavingstuk gevoegd. 

 

2.2.2. Als bijlage bij de nota met opmerkingen van verwerende partij van 9 april 2020 worden het 

“Country of Origin Information Report. Afghanistan Recruitment by armed forces” van EASO van 

september 2016 (stuk 1), het rapport “Landinfo. Report Afghanistan: Recruitment to Taliban” van juni 

2017 (stuk 2) en de COI Focus “Afghanistan. Rekrutering bij de gewapende oppositie en milities aan 

overheidszijde” van februari 2014 (stuk 3) gevoegd. 

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep 

 

2.3.1.1. Bevoegdheid 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het 

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die 

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in 

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, 

nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk 

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker 

daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan. 

 

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend 

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU van het 

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

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

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

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

2011/95/EU), moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de 

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van 

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep 

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is 

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc 

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU. 

 

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: 

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

kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen 

dat aangeeft om welke redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

 

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, 

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen 

moeten worden gelezen. 

 

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

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

twee onderscheiden fasen. 
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De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving 

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, 

houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige 

elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek 

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te 

onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en 

stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke 

reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om 

actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen 

staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt 

verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis. 

 

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de 

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot 

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk 

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming. 

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met 

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70). 

 

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden 

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een 

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met 

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende 

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

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

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

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

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

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere 

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging 

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven; 

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende 

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd 

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek; 

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij 

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; 

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.” 

 

2.3.2. Ontvankelijkheid van de middelen 

 

In de mate dat verzoeker in het tweede middel aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, 

dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het 

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel in. Het 

tweede middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk. 

 

2.3.3. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet 

 

Verzoeker voert aan dat hij de taliban vreest nadat deze hem verschillende keren zouden hebben 

proberen gedwongen te rekruteren. 
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Blijkens de motieven van de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd 

omdat hij er niet in geslaagd is om een vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève 

aannemelijk te maken nu (i) hij geen geloofwaardige verklaringen aflegde over zijn leeftijd en over de 

verblijfplaats van zijn ouders, (ii) hij maar weinig informatie kan geven over de manier van rekruteren 

door de taliban en zijn verklaringen hierover bovendien niet stroken met de informatie waarover het 

CGVS beschikt, (iii) het weinig aannemelijk is dat de taliban hem wilden rekruteren nadat bleek dat hij 

een erg slechte student was in de madrassa en er niet in slaagde iets te leren, (iv) het niet aannemelijk 

is dat hij tussen de bezoeken van de taliban toch naar de madrassa bleef gaan terwijl hij rekrutering 

vreesde, (v) het evenmin geloofwaardig is dat hij en zijn ouders hun dagelijks leven verder zetten 

ondanks meerdere bezoeken van de taliban aan hun woning, (vi) zijn verklaringen over de wijze waarop 

hij aan de taliban zou zijn ontsnapt bij hun laatste bezoek tegenstrijdig zijn, (vii) hij niet weet welke 

problemen er nog volgden na zijn vertrek, (viii) de door hem voorgelegde brief waarin zijn problemen 

worden bevestigd vier jaar na de beweerde problemen werd opgesteld en dit op zijn vraag, terwijl hij 

zich op dat ogenblik reeds in België bevond, wat de bewijswaarde ervan in ernstige mate ondermijnt, te 

meer daar de brief inconsistenties bevat ten aanzien van zijn verklaringen, en (ix) de overige 

documenten die hij neerlegde deze vaststellingen niet kunnen wijzigen. 

 

Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal dat 

verzoeker geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst 

is ontvlucht of er niet naar zou kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in 

vluchtelingenrechtelijke zin. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt om 

de pertinente motieven van de bestreden beslissing daarover, die draagkrachtig zijn en steun vinden in 

het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van 

het door hem uiteengezette vluchtrelaas, te weerleggen of te ontkrachten. Het komt aan verzoeker toe 

om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te 

plaatsen, waartoe hij evenwel in gebreke blijft. Hij komt immers in wezen niet verder dan het louter 

volharden in zijn vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden 

verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging, het minimaliseren van de in de bestreden 

beslissing gedane vaststellingen en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de 

commissaris-generaal, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig betoog kan worden geacht en waarmee hij 

er aldus niet in slaagt de hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch 

een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. 

 

Aangaande zijn leeftijd voert verzoeker in het eerste middel aan dat hij, net als vele Afghanen, zijn echte 

leeftijd niet kent en voortgaat op wat zijn moeder hem heeft verteld nu zij de enige persoon is die met 

zekerheid kan zeggen wanneer hij geboren is. Hiermee slaagt hij er echter niet in de Raad te 

overtuigen. Uit de beslissing van de Dienst Voogdij van 31 januari 2019 blijkt immers dat verzoeker op 

28 januari 2019 minstens 24,4 jaar oud is en dus 7 jaar ouder is dan hij aanvankelijk verklaarde, wat een 

significante discrepantie betreft die niet verschoond kan worden door de algemene bewering dat vele 

Afghanen, waaronder hijzelf, hun leeftijd niet kennen. Dat verzoeker leugenachtige verklaringen aflegde 

over zijn leeftijd en ten onrechte voorhield minderjarig te zijn, werpt een smet op de algemene 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen. 

 

Verder overweegt de commissaris-generaal terecht dat de vaststelling dat verzoeker inconsistente 

verklaringen aflegt over de verblijfplaats van zijn ouders zijn algemene geloofwaardigheid verder 

aantast. In zoverre verzoeker in het eerste middel aanvoert dat hij nooit verklaard heeft dat zijn ouders 

in Jalalabad verblijven, beperkt hij zich tot een negatie van zijn verklaringen zoals deze blijken uit de 

fiche Minteh (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 5). Verzoeker slaagt er dan ook niet in om 

de vastgestelde tegenstrijdigheid over de verblijfplaats van zijn ouders te herstellen. 

 

Bovendien kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers bewering als zou de taliban in Afghanistan 

(meerdere malen) hebben geprobeerd hem gedwongen te rekruteren. Vooreerst wordt erop gewezen 

dat uit de informatie toegevoegd aan de nota met opmerkingen van verwerende partij blijkt dat het 

voorkomen van gedwongen rekrutering in direct verband staat met het niveau van druk op de taliban. 

Momenteel staan de taliban echter minder onder druk en staan zij in verschillende gebieden sterk. In die 

gebieden zijn er veel vrijwillige rekruten voorhanden, zodat de taliban geen beroep moeten doen op 

dwang voor rekrutering. In andere gebieden kan de nood aan extra manschappen mogelijk groter zijn, 

maar zelfs dan is het gebruik van geweld of het onder druk zetten uitzonderlijk. Echter, blijkt uit het 

“Country of Origin Information Report: Afghanistan – Recruitment by armed groups” van EASO van 
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september 2016 dat de taliban over mobiele eenheden beschikken die kunnen worden ingezet om in 

deze laatste gebieden tekorten te dichten. Daarnaast blijkt uit de hiervoor aangehaalde bronnen dat 

rekrutering door de taliban meestal op collectief niveau, via connecties en propaganda in madrassas 

wordt georganiseerd. Concreet betekent dit dat het meestal de stamouderen en commandanten zijn die 

hun achterban onder druk zetten om zich aan te sluiten. Uit de informatie blijkt ook dat er vaak een 

overeenkomst bestaat tussen het dorp en de taliban. Er wordt vaak beroep gedaan op familiale en 

clanloyaliteit, tribale banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken. In casu dient te worden 

opgemerkt dat de door verzoeker geschetste wijze van rekruteren – waarbij de taliban verschillende 

malen bij hem thuis zouden zijn langsgekomen –, waarin hij blijft volharden in het verzoekschrift, niet 

duidt op een lokale verankering. Te meer nu in de bestreden beslissing op goede gronden wordt 

vastgesteld dat verzoeker erg vage en niet overtuigende verklaringen aflegt met betrekking tot de 

manier van rekruteren door de taliban, gelet op het feit dat hij sinds zijn kindertijd naar de madrassa ging 

en er volgens zijn verklaringen nog jongeren gerekruteerd werden in zijn regio (adm. doss., stuk 4, 

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 14-15). 

 

Verder treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze op goede gronden overweegt dat 

verzoekers verklaringen over de wijze waarop hij zich zou hebben verstopt voor de taliban bij hun 

bezoek aan de woning ongeloofwaardig en zelfs tegenstrijdig zijn. Hierover staat in de bestreden 

beslissing te lezen als volgt: 

“Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u verstopt was in de oven toen de taliban u kwamen halen in uw 

huis. U besliste de oven te verlaten terwijl de taliban binnen waren en over de muur te klimmen. Daarna 

ging u naar het huis van uw oom in een naburig dorp (CGVS, p. 11). Tijdens het persoonlijk onderhoud 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u echter dat uw moeder u uit de oven haalde en naar uw 

oom stuurde toen de taliban vertrokken waren (vragenlijst CGVS, vraag 5). Toen u met deze 

tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, antwoordde u dat uw hersenen niet goed werken. De vraag werd 

opnieuw aan u uitgelegd maar u antwoordde opnieuw dat uw hersenen niet goed werken (CGVS, p. 16). 

Het is niet geloofwaardig dat u tijdens het persoonlijk onderhoud op alle vragen vlot kan antwoorden, 

maar dan plots bij deze vraag niet in staat bent om een verklaring te geven. Dit element doet in ernstige 

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.” 

 

Waar verzoeker er in het eerste middel ter verschoning van de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen 

zijn opeenvolgende verklaringen op wijst dat hij bij de DVZ amper tijd kreeg om na te denken en te 

antwoorden op de vragen en dat hij hierop doelde toen hij zei dat zijn hersenen niet goed werkten, dient 

vooreerst te worden benadrukt dat van een verzoeker om internationale bescherming, die beweert te 

vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag 

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale 

bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe 

aanleiding vormden van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en 

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste persoonlijk onderhoud, daar op elk 

verzoeker de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. De 

Raad wijst er in dit verband nog op dat de verzoeker om internationale bescherming bij het invullen van 

de vragenlijst op de DVZ erop wordt gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij kort, maar nauwkeurig 

de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het 

verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen de verzoeker om internationale bescherming 

geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig mogelijk zijn 

vluchtmotieven te vermelden bij de DVZ. Ondanks het feit dat de vragenlijst aldus niet tot doel heeft een 

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van 

verzoeker worden verwacht dat hij alle wezenlijke elementen uit zijn asielrelaas zou hebben vermeld. 

Dat verzoeker met de verklaring dat zijn hersenen niet goed werken erop doelde dat hij bij de DVZ 

amper de tijd kreeg om na te deken, kan overigens niet overtuigen. Uit de notities van het persoonlijk 

onderhoud blijkt immers dat verzoeker op het CGVS, na confrontatie met zijn tegenstrijdige 

verklaringen, plots opwierp dat zijn hersenen niet goed werken (adm. doss., stuk 4, notities persoonlijk 

onderhoud, p. 16) waarmee hij geenszins leek te refereren aan zijn verklaringen zoals hij deze had 

afgelegd op de DVZ. Zo verzoeker in het eerste middel nog benadrukt dat hij volhardt in zijn 

verklaringen zoals hij deze heeft afgelegd op het CGVS, komt hij in wezen niet verder dan het louter 

volharden in één versie van de tegenstrijdige verklaringen en het bijgevolg ontkennen van een andere 

afgelegde verklaring, wat bezwaarlijk als een ernstig betoog kan worden beschouwd om de vastgestelde 

tegenstrijdigheid te herstellen of te vergoelijken. 

 

Verzoekers verregaande desinteresse om recente informatie te bekomen over zijn problemen in 

Afghanistan, is naar het oordeel van de Raad onverenigbaar met de door hem voorgehouden vrees voor 
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vervolging en doet verder afbreuk aan de oprechtheid van zijn vluchtrelaas. Van een verzoeker om 

internationale bescherming mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij al het mogelijke doet om 

informatie en documenten te verzamelen die zijn relaas ondersteunen nu actuele informatie van 

primordiaal belang is om de door hem geschetste vrees in te schatten. De uitleg in het eerste middel dat 

hij aan psychologische problemen lijdt door al wat hem is overkomen – waartoe verzoeker verwijst naar 

“verschillende medische stukken” – en dat zijn familie in Afghanistan hem niet verder wil belasten, kan 

niet overtuigen. Hierover kan vooreerst worden opgemerkt dat verzoeker slechts één psychologisch 

attest voorlegt, dat dateert van 7 mei 2019. Uit dit attest kan echter niet worden afgeleid dat verzoeker 

daadwerkelijk cognitieve problemen heeft en nergens wordt in het attest een diagnose of pathologie 

vastgesteld. Bijgevolg kan uit het attest niet blijken dat zijn problematiek verzoeker zou belemmeren in 

het uiteenzetten van zijn asielmotieven of hem er van zou weerhouden om coherente en geloofwaardige 

verklaringen af te leggen. Het door verzoeker voorgelegde attest vermag dan ook niet de 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen te herstellen en geen van de elementen in dit attest zijn van die 

aard dat ze een ander licht kunnen werpen op de beoordeling van zijn verzoek om internationale 

bescherming. Uit verzoekers verklaringen volgt bovendien dat de door hem aangehaalde problemen 

reeds sinds zijn kindertijd voorkomen en dus niet voortspruiten uit de door hem voorgehouden 

problemen in Afghanistan (adm. doss., stuk 4, notities persoonlijk onderhoud, p. 9-10 en 19). De 

argumentatie in het verzoekschrift kan bijgevolg niet volstaan om de in de bestreden beslissing gedane 

vaststellingen te verklaren of te weerleggen. 

 

De door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen de ongeloofwaardig geachte verklaringen over 

de feiten die aan de grondslag liggen van zijn verzoek om internationale bescherming niet te herstellen. 

Vooreerst blijkt uit de informatie in het administratief dossier (adm. doss., stuk 7, map met 

‘landeninformatie’, COI Focus Afghanistan “Corruptie en valse documenten” van 21 november 2017) dat 

corruptie, documentenfraude en de inmenging van smokkelnetwerken een wijd verspreid gegeven is bij 

het verkrijgen van Afghaanse documenten, waardoor zij in de praktijk eenvoudig worden vervalst en 

tegen betaling verkregen kunnen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek 

door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Dit alles maakt dat 

aan Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde kan worden toegekend. 

 

In de bestreden beslissing wordt over de door verzoeker voorgelegde brief van de verantwoordelijken 

van het district nog terecht overwogen als volgt: 

“Verder legde u ook een brief neer waarin uw problemen bevestigd worden door de verantwoordelijken 

van het district. Deze brief is opgesteld op 27 qaws 1398 (18 december 2019). Dat deze brief meer dan 

vier jaar na uw problemen werd opgesteld, wijst erop dat het document enkel is opgesteld met het oog 

op uw verzoek om internationale bescherming. Het moet ook worden opgemerkt dat de brief is 

opgesteld in uw naam, terwijl u zich op dat moment in België bevond. Dat ondermijnt de bewijswaarde 

ervan in ernstige mate. Bovendien wordt in deze brief vermeld dat de taliban meermaals naar de 

madrasa kwamen om u te overtuigen met hen mee te gaan. Tijdens het persoonlijk onderhoud op het 

CGVS verklaarde u echter dat de taliban niet naar de madrasa kwamen om met jongens te praten 

(CGVS, p. 15). Daarnaast blijkt uit uw verklaringen dat uw broer al lange tijd vermist is, u wilde dit 

namelijk al eerder bij de DVZ vermelden (CGVS, p. 8 en p. 12). Toch staat in de brief, opgesteld in 

december 2019, dat uw broer thuis is. Er wordt afbreuk gedaan aan de bewijswaarde van deze brief 

door het feit dat de inhoud ervan niet strookt met uw verklaringen over uw asielmotieven. Tegelijkertijd 

wordt zo de geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw ondermijnd.” 

In zoverre verzoeker in het eerste middel aanvoert dat de commissaris-generaal hem verkeerd 

begrepen heeft, dat hij immers twee broers heeft waarvan er één vermist is en de andere inderdaad 

thuis verblijft, komt hij in wezen niet verder dan het uiten van een loutere bewering (post factum) die niet 

in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hiermee slaagt hij er niet in om de 

voormelde pertinente vaststellingen en overwegingen in een ander daglicht te stellen, temeer nu hij 

geen enkel concreet argument bijbrengt om de vaststelling dat de brief een gesolliciteerd karakter 

vertoont te weerleggen of te ontkrachten. Verder considereert de commissaris-generaal nog op goede 

gronden als volgt over de overige documenten die verzoeker neerlegde: 

“Ook de overige documenten die u neerlegde kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. U 

legde vier foto’s neer. Uit deze foto’s kan echter niet afgeleid worden wie de personen op de foto zijn of 

waar ze zich bevinden, waardoor de bewijswaarde ervan laag is. Hoe dan ook betreffen het enkel 

geposeerde foto’s van verschillende personen naast elkaar. Er zijn geen elementen op de foto’s die 

verband houden met uw verklaringen over uw problemen, waardoor ze ook geen steun kunnen bieden 

over deze verklaringen. U legde ook de taskara van uw vader neer. Deze kan hoogstens uw herkomst 

aantonen, die hier niet betwist wordt.” 
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Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat 

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt. 

 

Aangezien geen van de motieven van de bestreden beslissing aldus wordt weerlegd, blijft de uitgebreide 

motivering onverminderd overeind en wordt deze door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als 

zijnde hier hernomen. 

 

Waar verzoeker in het tweede middel nog aanvoert dat hij een bijzonder kwetsbaar profiel heeft omdat 

hij na al die jaren in Europa verwesterd is, wordt er vooreerst op gewezen dat hij daarover niet verder 

komt dan te verwijzen naar louter algemene informatie bijgevoegd aan het verzoekschrift 

(stukkenbundel verzoeker, stuk 3) die geen betrekking heeft op zijn persoon, terwijl hij de door hem 

aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk moet maken. Evenmin toont hij aan waarom 

hij dermate zou zijn verwesterd dat hij zich niet meer zou willen of kunnen schikken naar de in 

Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken. Het betreft immers een loutere bewering die op 

geen enkele wijze in concreto wordt uitgewerkt en/of gestaafd. 

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de 

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet. 

 

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er 

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden 

gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

 

2.3.4.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de 

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt 

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming. 

 

2.3.4.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, 

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden 

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hieraan geen 

geloof kan worden gehecht. 

 

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en 

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of 

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van 

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend. 

 

2.3.4.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de 

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op goede gronden dat verzoeker in de 

agglomeratie Jalalabad over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt. 

 

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie 

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van 

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken 

gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de 

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. 

 

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de 

verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees 

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot 

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een 

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de verzoeker om 

internationale bescherming een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige 

schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het 

land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het 

land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming. Uit wat 
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hierna volgt, zal blijken dat er voor verzoeker in Jalalabad een hervestigingsalternatief voorhanden is dat 

zowel veilig is als redelijk in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. 

 

Vooreerst blijkt uit de objectieve informatie waaraan in de bestreden beslissing wordt gerefereerd dat 

Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is via de luchthaven van Kabul en de drukke 

autoweg tussen Kabul en Jalalabad. Op de weg van Kabul naar Jalalabad blijkt het grootste probleem 

gelegen te zijn in de onveilige verkeerssituatie die zijn oorzaak vindt in roekeloos rijgedrag. 

Verkeersonveiligheid op zich houdt echter geen enkel verband met de criteria van de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Niettegenstaande er sprake is van een 

toename in het aantal gewelddadige incidenten, blijkt uit dezelfde informatie dat het geweld voornamelijk 

doelgericht van aard is, waarbij voornamelijk de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het 

gegeven dat de weg een doelwit vormt van de opstandelingen belet bovendien niet dat er nog steeds 

sterk seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul 

ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de drukkende hitte in de zomer 

ontvluchten richting Kabul. 

 

Voorts blijkt uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de weblinks opgenomen in de 

bestreden beslissing) dat gewapende militante groeperingen zoals de taliban en Islamitische Staat 

(ISKP) actief zijn in de meer afgelegen delen van de provincie Nangarhar. Zo is ISKP hoofdzakelijk 

openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan 

Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig in de westelijke districten van de 

provincie. De taliban en ISKP bestrijden elkaar voor de controle over territoria en de aanwezige mijnen, 

in het bijzonder in het Tora Bora-gebied van waaruit diverse goederen van en naar Pakistan 

gesmokkeld worden. De zuidelijke en zuidwestelijke districten worden het meest getroffen door deze 

gewapende strijd. 

 

Inzake de veiligheidssituatie wordt erop gewezen dat de situatie in de steden, vooral de 

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Provinciale hoofdplaatsen en de 

belangrijkste bevolkingscentra staan over het algemeen onder controle van de Afghaanse overheid en 

steden kennen een betere infrastructuur, dienstverlening en mogelijkheden tot levensonderhoud. Dit 

geldt eveneens voor de stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart 

district vormt maar zich verder uitstrekt dan deze districtsgrenzen. Volgens de beschikbare 

landeninformatie is er een agglomeratie omheen de kernstad Jalalabad ontstaan waarbij bepaalde 

buitenwijken van de stad Jalalabad in de omliggende districten Behsud en Surkhrod liggen, 

respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door 

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een verstedelijkt gebied dat ver 

buiten de districtsgrenzen reikt. In dit opzicht volgt de Raad de analyse zoals voorgesteld door EASO en 

overweegt hij dat de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad en, gezien de beschikbare landeninformatie, 

bij uitbreiding ook de veiligheidssituatie in de agglomeratie errond, zich onderscheidt van deze in de rest 

van de provincie Nangarhar. 

 

Wat betreft Jalalabad dient te worden vastgesteld dat het geweldsniveau en de typologie van het geweld 

er erg verschillend is van de rest van de provincie Nangarhar. De stad is stevig in handen van de 

overheid en er werden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een overdracht van de 

controle over de veiligheid van de stad aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de 

algemene veiligheidssituatie in de stad tot gevolg heeft. Verder blijkt dat het gros van het geweld dat in 

Jalalabad plaatsvindt, kan worden toegeschreven aan de Anti-Gouvernementele Elementen (AGE’s) 

(vooral de taliban en Islamitische Staat (ISKP)) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Voor 

het uitvoeren van hun aanslagen maken de opstandelingen veelvuldig gebruik van de zogenaamde 

“improvised explosive devices” (IED’s), mijnen en andere explosieven. Het doelwit hiervan is het 

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel. Daarnaast vonden 

er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen 

binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name 

complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”-doelwitten waarbij overheidsgebouwen, 

gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, 

militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Daarnaast werd Jalalabad 

getroffen door enkele grootschalige aanslagen van ISKP op licht bewaakte locaties, waarbij 

voornamelijk burgers geviseerd werden. 
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Hoewel het geweld in Jalalabad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als 

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld ervoor dat ook burgers 

zonder specifiek profiel worden gedood of verwond. De impact van de beschreven aanslagen is echter 

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt 

Jalalabad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies 

ontvluchten. 

 

Niettegenstaande er zich in Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen, kan er geen 

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

ononderbroken gevechten. 

 

Uit de beschikbare informatie, waaronder de EASO Guidance Note, blijkt aldus dat de graad van het 

willekeurig geweld in Jalalabad niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te 

nemen dat een burger in geval van terugkeer louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet loopt. Wel stelt de Raad 

vast dat het willekeurig geweld in Jalalabad in zekere mate hoog blijft. In dit geval oordeelt het Hof van 

Justitie van de Europese Unie dat rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke 

omstandigheden van de verzoeker die voor hem het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, 

verhogen (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 39). Wat 

dit betreft, motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt: 

“Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Jalalabad in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar deze regio een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging 

van uw 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 Jalalabad. 

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.” 

Ook uit het verzoekschrift blijken geen individuele omstandigheden die voor verzoeker de kans 

vergroten dat hij ingeval van hervestiging in Jalalabad zou worden geraakt door het willekeurig geweld 

aldaar. Immers, in zoverre verzoeker zich om de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op 

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

daarover, waaruit blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan de door hem voorgehouden problemen 

met de taliban. 

 

Met het louter betwisten van voormelde veiligheidsanalyse, het op algemene wijze verwijzen naar en 

bekritiseren van de informatie waaraan in de bestreden beslissing wordt gerefereerd, het citeren uit een 

rapport van Amnesty International van oktober 2017 (stukkenbundel verzoeker, stuk 3), het betoog dat 

nergens in Afghanistan de situatie nog veilig kan worden genoemd en dat hij “gedropt (zou) worden in 

een ‘warzone’”, het poneren van een vrees voor zijn leven en voor een onmenselijke en vernederende 

behandeling, het aanhalen van cijfermateriaal aangaande de slachtoffers in geheel Afghanistan en de 

argumentatie dat het nergens in Afghanistan nog veilig is en de mensenrechten over heel Afghanistan 

meer en meer worden geschonden, toont verzoeker niet aan dat de informatie waarover het CGVS 

beschikt niet correct, dan wel niet actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde 

conclusies zou hebben getrokken. De door verzoeker aangehaalde informatie ligt, daargelaten de 

vaststelling dat zij minder actueel is dan de informatie waaraan in de bestreden beslissing wordt 

gerefereerd en de vaststelling dat zij ten dele betrekking heeft op de situatie in Kabul, immers in 

dezelfde lijn als de informatie waarop de voormelde analyse is gesteund. Verder laat verzoeker na in 

concreto aan te tonen dat hij in geval van hervestiging in Afghanistan zou worden geconfronteerd met 

humanitaire omstandigheden die dermate precair zijn dat zij een reëel risico op ernstige schade zouden 

vormen. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij voorts nog als volgt: 

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

Jalalabad. 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 
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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 Note 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. De Guidance Note stelt voorts dat bij de 

beoordeling van de redelijkheid de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker van belang zijn, 

zoals: de leeftijd van de verzoeker, de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te begeven, het gebrek 

aan bijkomende kwetsbaarheden omwille van gender, het instaan voor het onderhoud van een gezin, de 

afwezigheid van gezondheidsproblemen, lokale kennis o.a. van de normen in de samenleving en kennis 

van de stad, de professionele, scholings- en economische achtergrond van de verzoeker, het bestaan 

van een ondersteunend netwerk etc. 

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.” 

 

Vervolgens overweegt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing nog terecht als volgt:  

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

u zich in Jalalabad vestigt. 

U bent immers een gezonde, alleenstaande man die, gelet op uw leeftijd en economische achtergrond, 

over ruime mogelijkheden beschikt om u op de diverse arbeidsmarkt in de stad te begeven. Zo 

verklaarde u dat u meermaals met uw vader meeging naar de stad Jalalabad om er inkopen te doen of 

naar een begrafenis te gaan. U kan makkelijk de weg van uw dorp naar Jalalabad beschrijven. Ook veel 

andere mensen uit uw dorp bezochten vaak de stad Jalalabad (CGVS, p. 6-7). Gelet op de nabijheid 

van uw dorp bij de stad heeft u de nodige lokale kennis van de heersende normen in de samenleving en 

kan u rekenen op een ondersteunend netwerk van familie-, stam- en/ of clanleden in de regio. Zo 

verklaarde u nog dat u ooms en tantes heeft die in het district Surkhrod wonen. Een oom rijdt met een 

taxi en de andere cultiveert katoen (CGVS, p. 9). Er moet bovendien worden opgemerkt dat u bij de 

DVZ verklaarde dat uw ouders in Jalalabad verblijven. Het louter ontkennen van deze verklaring is geen 

afdoende verschoningsgrond (CGVS, p. 8). U was verder in staat uw reis naar Europa te financieren, 

wat duidt op de nodige financiële draagkracht van uw netwerk. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat uw 

oom een deel van uw reis voor u betaalde en dat uw moeder een juweel verkocht (CGVS, p. 18). Ook 

uw zelfstandigheid, die u heeft aangetoond door naar Europa te reizen en u hier in een vreemde 

gemeenschap te vestigen, is een troef voor een hervestiging in de stad. U haalde bovendien geen 

bijkomende kwetsbaarheden aan waaruit zou blijken dat u zich niet in de stad Jalalabad zou kunnen 

vestigen. 

Men kan dus concluderen dat gelet op uw persoonlijke omstandigheden en profiel, een intern 

vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad voor u veilig en redelijk is. 

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

taliban u overal zouden kunnen vinden (CGVS, p. 18). Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond 

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

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

herkomst kunnen worden beschouwd.” 

 

Waar verzoeker in het tweede middel verwijst naar het feit dat hij een kwetsbaar profiel heeft omwille 

van het feit dat hij langdurig in het buitenland heeft verbleven, kan dienstig worden verwezen naar wat 

hierover hoger reeds is komen vast te staan. Voor het overige voert verzoeker geen enkel concreet 

argument aan tegen de voormelde vaststellingen en overwegingen, zodat zij onverminderd overeind 

blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt. 

 

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad dan ook vast dat, daargelaten de situatie in verzoekers regio van 

herkomst, verzoeker in de agglomeratie Jalalabad over een redelijk en veilig vestigingsalternatief 

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou 

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet. 
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2.3.5. 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. 

 

2.3.6. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de 

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is 

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier. 

 

2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op 

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is 

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.8. Waar verzoeker in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, 

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal 

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

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat 

voorafgaat, toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de 

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

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

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan 

bijgevolg niet worden ingewilligd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  D. DE BRUYN 


