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 nr. 255 493 van 2 juni 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 mei 2021 heeft 

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

21 mei 2021. 

 

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. J.P. LIPS en van attaché M. 

SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partij, die verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, dient een eerste verzoek 

om internationale bescherming in in België op 30 november 2004. Deze aanvraag werd afgewezen door 

verwerende partij met een bevestigende beslissing van weigering van toegang van 23 december 2005. 

 

1.2. Op 22 februari 2021 dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in, 

nadat zij aan de grens werd tegengehouden door de Federale politie op 17 februari 2021.  

 

Op 31 maart 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna ‘de 

commissaris-generaal’) een beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Tegen deze 

beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij 
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arrest van 22 april 2021 met arrestnummer X beslist de Raad de vluchtelingenstatus van de 

verzoekende partij niet te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.   

 

1.3. Op 20 mei 2021 dient de verzoekende partij een volgend verzoek om internationale bescherming in. 

De commissaris-generaal neemt op 21 mei 2021 de beslissing om het verzoek om internationale 

bescherming van de verzoekende partij niet ontvankelijk te verklaren. Dit is de bestreden beslissing, 

waarvan de motieven als volgt luiden.  

 

“A. Feitenrelaas 

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van etnie Pashtun te zijn. U bent een moslim van 

soennitische strekking. U bent geboren en getogen in het dorp Gambiri, gelegen in het district Qarghayi 

van de provincie Laghman. U ging nooit naar school in Afghanistan noch heeft u gewerkt in Afghanistan. 

Uw vader maakte onderdeel uit van Hezb-e-Islami, en werd voor uw komst naar België in 2004 gedood, 

al weet u niet exact wanneer. Uw familie had al gedurende lange tijd problemen met voor u onbekende 

personen omwille van een grondconflict. Daarnaast had uw familie ook moeilijkheden met de taliban 

omwille van de politieke activiteiten van uw vader, alsook die van uw broer. Uw broer Hanif zou zowel 

voor Hezb-e-Islami, als voor de taliban actief zijn geweest. Nadat Karzai aan de macht kwam in 

Afghanistan gaf uw broer zich over aan de overheid, waarna hij twee maanden gevangen zat. Uw broer 

werd amnestie verleend waarop hij vrijkwam. Van dit alles heeft u niets gezien, vermits u zelf drie 

maanden verbleef in de gevangenis naar aanleiding van een ernstige geweldpleging op een 

dorpsjongen. U heeft uw broer sinds zijn vrijlating niet meer gezien. Nadat er een aanslag gepleegd 

werd op Karzai werd uw broer hiervan beschuldigd. Vijf maanden voor uw vertrek uit Afghanistan zou er 

voor uw broer, alsook voor uzelf een opsporingsbericht zijn uitgevaardigd. Uw moeder besloot hierop 

dat u Afghanistan diende te verlaten, en zij reisde samen met u en uw zus naar Jalalabad. Uw neef 

regelde uw reis uit Afghanistan. U reisde vervolgens via Iran, Turkije, Bulgarije en Frankrijk naar België, 

waar u op 30 november 2004 als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) een eerste verzoek 

om internationale bescherming indiende. Bij terugkeer naar Afghanistan vreesde u de Afghaanse 

autoriteiten omwille van de activiteiten van uw broer voor de taliban en Hezb-e-Islami. Ter staving van 

uw eerste verzoek om internationale bescherming legde u geen documenten neer. 

 

Op 14 juni 2005 nam de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing tot weigering van uw verblijf 

daar uw aanvraag kennelijk ongegrond was. U diende op 17 juni 2005 een dringend beroep aan tegen 

de beslissing van de DVZ, waarop u op 25 oktober 2005 gehoord werd door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), in het bijzijn van uw advocaat en uw voogd. 

Op 23 december 2005 nam het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van toegang daar uw 

verzoek bedrieglijk was. U ging niet in beroep tegen deze beslissing. 

 

U verwierf evenwel een verblijfstitel in België, waarna u in eerste instantie een verblijfskaart type A 

(tijdelijk verblijf) ontving. U vestigde zich in België en vroeg een nationaal paspoort aan bij de Afghaanse 

ambassade. U ontving op 17 februari 2016 een verblijfskaart type B (verblijf onbeperkte duur). Nadat de 

geldigheidsduur van uw eerste Afghaanse paspoort verliep, vroeg u een nieuw paspoort aan dat op 1 

juli 2016 werd uitgereikt. Met uw nieuwe Afghaanse paspoort reisde u op 16 augustus 2016 naar 

Peshawar in Pakistan om er een Pashtun meisje met Pakistaanse nationaliteit te ontmoeten, die u via 

Facebook had leren kennen. U keerde op 28 september 2016 terug naar België. Een jaar later, op 28 

september 2017, reisde u opnieuw naar Pakistan waar u vervolgens twee weken verbleef en 

terugkeerde op 13 oktober 2017. U verklaart voorts een eerste keer te zijn teruggekeerd naar 

Afghanistan in 2018. U vloog op 16 augustus 2018 van Brussel Nationaal-Luchthaven naar Kabul, waar 

uw paspoort bij binnenkomst diezelfde dag afgestempeld werd. U verklaart te zijn teruggekeerd naar uw 

dorp Gambiri om uw zieke moeder en gehandicapte zus te ondersteunen. U verbleef vervolgens zeven 

maanden zonder significante problemen bij uw familie in uw dorp Gambiri en keerde op 16 maart 2019 

via Kabul terug naar België. Een vijftal maanden later, op 7 augustus 2019, vloog u vanaf de luchthaven 

van Düsseldorf naar Kabul. U verbleef twee dagen bij een vriend in Kabul en reisde daarna per auto 

door naar uw familie in Gambiri. Uw initiële plan was om een drietal maanden in Afghanistan te blijven 

om voor uw moeder en zus te zorgen en hen te begeleiden bij hun ziekenhuisbezoeken. Tijdens uw 

verblijf in Gambiri werd u een maand na uw aankomt tweemaal bedreigd door onbekende personen 

toen u naar de velden van uw familie wilde gaan. U werd aangemaand de velden niet te bewerken daar 

deze personen claimden dat ze niet uw eigendom waren. U mocht van uw moeder daarna niets meer 

met de velden doen. Tijdens uw verblijf thuis in Gambiri had u telefonisch contact met uw broer 

Hamidullah die werkzaam is als soldaat bij het Afghaanse nationale leger (Afghan National Army of 

ANA) en gestationeerd is in de provincie Farah. De verblijfplaats van uw broer Hanif is nog altijd 

ongekend. Uw oudere broer Mohammad Khan werd eveneens anderhalf of twee jaar voor uw vertrek in 
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2004 doodgeschoten. Ongeveer vier maanden na uw terugkeer in Afghanistan was u thuis samen met 

uw moeder en zus toen de taliban naar uw huis kwam. U werd meegenomen door de taliban en 

overgebracht naar een huis, waar u bij twee andere mannen werd opgesloten in een kamer. De 

volgende dag werd u ondervraagd omdat u ervan verdacht werd een spion te zijn, waarbij u eveneens 

fysiek mishandeld werd. Dit gebeurde enkele malen tijdens uw vasthouding. U werd samen met de twee 

andere mannen medegedeeld dat u ter dood veroordeeld was door het Islamitisch Emiraat, maar dat het 

u vergeven zou worden indien u voor hen (de taliban) zou werken. Uw taak bestond erin water te 

brengen naar een nabijgelegen berg en grot waar er andere mensen verbleven en er te koken. 

Ongeveer veertien maanden na uw ontvoering zag u kans om te ontsnappen en kon u samen met de 

twee andere mannen ontsnappen. U bezocht de winkelier Khairullah in het dorp Char Bagh, die op uw 

verzoek uw familie inlichtte over wat er gebeurd was en om hen te zeggen dat zij Gambiri dienden te 

verlaten. Hij gaf u eveneens geld om naar Kabul te kunnen reizen. Na uw aankomst in Kabul verbleef u 

er nog ongeveer tien tot vijftien dagen om uw reis naar België te organiseren. 

 

U verliet Afghanistan op 16 februari 2021 en vloog via Dubai naar Brussel Nationaal Luchthaven. Bij 

aankomst op 17 februari 2021 werd u door de Federale Politie bij de grenscontrole onderschept, daar 

uw verblijfstitel op 24 november 2020 van ambtswege gesupprimeerd werd, u langer dan een jaar 

België had verlaten en u geen geldige inreisdocumenten bezat. Op 17 februari 2021 werd u de toegang 

tot het Belgisch grondgebied geweigerd, waarna u werd overgebracht naar het Transitcentrum Caricole. 

Op 22 februari 2021 nam de DVZ een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats. U diende diezelfde dag een tweede verzoek om internationale bescherming in. Bij een 

terugkeer naar Afghanistan vreesde u gedood te worden door de taliban. Ter staving van uw tweede 

verzoek om internationale bescherming legde u een Belgisch medisch attest neer. Na uw persoonlijk 

onderhoud voor het CGVS maakte u op 26 maart 2021 enkele medische attesten over. 

 

Op 31 maart 2021 verklaarde het CGVS uw tweede verzoek niet-ontvankelijk daar u geen nieuwe 

geloofwaardige elementen aanbracht na uw terugkeer naar Afghanistan. Bovendien stelde het CGVS 

vast dat u beschikte over een intern vestigingsalternatief in de stad Kabul. U tekende op 13 april 2021 

beroep aan tegen de beslissing van het CGVS. Op 22 april 2021 hervormde de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV of de Raad) de beslissing van het CGVS en ging zij per arrest over tot 

een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De 

Raad bevestigde hierbij de motieven van het CGVS omtrent uw intern vestigingsalternatief in Kabul. U 

diende geen cassatieberoep in tegen deze beslissing. 

 

U verblijft tot op heden nog altijd in het gesloten Transitcentrum Caricole waar u op 20 mei 2021 een 

derde verzoek om internationale bescherming indiende. U verwijst hierbij opnieuw naar de motieven die 

u in het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming aanhaalde, met name dat u de 

taliban vreest, alsook dat u gemarteld bent door hen. De taliban zou heden uw familie nog bedreigen. U 

vermeldt bovendien opnieuw dat uw broer werkzaam is in het leger. Ter staving van uw derde verzoek 

om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor: een kopie van een medisch attest 

opgesteld door de arts van het centrum waar u heden verblijft, twee kopieën van dreigbrieven van de 

taliban, een fotoprint van uw broer die bij het leger verblijft, alsook twee internetartikels aangaande 

veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul. 

 

B. Motivering 

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

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw tweede verzoek om 

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen 

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen. 

 

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

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

die hier een ander licht op werpen. 

 

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

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

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

 

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 
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In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de 

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

 

In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat het CGVS uw eerste verzoek om internationale 

bescherming heeft afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van toegang, daar er 

geen geloof kon worden gehecht aan uw vermeende problemen met de taliban naar aanleiding van de 

werkzaamheden van uw broer en uw vader voor de taliban en/of Hezb-e-Islami. U was immers 

geenszins in staat uw vermeende problemen op een geloofwaardige en overtuigende wijze uiteen te 

zetten. U ging niet in beroep tegen deze beslissing. Ook aangaande uw tweede verzoek om 

internationale bescherming besloot het CGVS dat uw problemen met de taliban, die tevens 

voortbouwden op de problemen door u aangehaald in uw eerste verzoek om internationale 

bescherming, eveneens bedrieglijk waren. Bovendien bleek dat u beschikte over een intern 

vestigingsalternatief in de stad Kabul. In haar arrest van 22 april 2021 bevestigde de Raad de motieven 

van het CGVS. De RvV oordeelde eveneens dat u beschikte over een intern vestigingsalternatief in de 

stad Kabul. U diende geen cassatieberoep in. 

 

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste en tweede verzoek 

om internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u 

betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin van artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk grote maakt dat u in aanmerking komt voor 

internationale bescherming. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier 

voorhanden. 

 

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking 

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig 

verzoek hebt uiteengezet, zijnde dat uw familie sinds uw beroepsprocedure tegen de beslissing van het 

CGVS bedreigd wordt door de taliban, alsook dat de taliban twee dreigbrieven naar uw familie stuurde 

(DVZ, Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag dd. 20.05.2021, Vraag 1 & 2), moet worden 

beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek 

aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden 

bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen 

aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt 

beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde 

ongeloofwaardigheid. 

 

Waar u verklaart dat deze bedreigingen verband houden met uw vorige verzoek, maar weldegelijk 

nieuwe elementen zijn (DVZ, Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag dd. 20.05.2021, Vraag 2), 

wijst het CGVS er evenwel op dat u zich hierbij louter bedient louter tot een verwijzing naar 

asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, namelijk dat u gemarteld bent door de taliban, 

alsook dat zij u al eerder een dreigbrief stuurden. Dat u hier nu toch opnieuw zonder meer naar verwijst, 

is dan ook niet ernstig en wijzigt niets aan de eerdere beoordelingen door zowel het Commissariaat-

generaal, alsook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U toonde immers op geen enkele manier 

aan waar het CGVS en/of de Raad tijdens haar eerdere beoordelingen een fout zou hebben gemaakt, 

noch weet u de geloofwaardigheid van uw asielmotieven ook nog maar enigszins te herstellen. 

 

Met betrekking tot de nieuwe documenten die u aanbrengt, zijnde kopieën van twee talibandreigbrieven 

(map Documenten – document 1 & 4), alsook een medisch attest ter staving van uw foltering door de 

taliban, ter ondersteuning van de motieven die u naar aanleiding van uw vorig verzoek hebt uiteengezet, 

moet vooreerst worden vastgesteld dat deze louter kopieën betreffen waarvan de authenticiteit op geen 

enkele wijze kan worden nagegaan. Bijgevolg is de bewijswaarde van deze stukken bijzonder relatief en 

zijn zij het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van uw relaas. Ten overvloede wijst het CGVS erop dat u het medisch attest dat u 

in onderhavig verzoek voorlegt (map documenten – document 3), reeds in uw tweede verzoek om 

internationale bescherming voorlegde. Dit attest werd aldus reeds meegenomen in de beoordeling van 

uw tweede verzoek. Dat u dit document nu eenvoudigweg opnieuw voorlegt kan derhalve niet leiden tot 

een andere oordeelsvorming. 
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De fotoprint van uw broer ter staving van zijn tewerkstelling voor het Afghaanse nationale leger kan 

evenmin een ander licht schijnen op uw asielmotieven (map Documenten – document 2). Het CGVS 

motiveerde immers reeds in uw tweede verzoek om internationale bescherming op uiterst omstandige 

wijze dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw broers tewerkstelling bij het Afghaanse nationale 

leger. Het voorleggen van louter een fotoprint kan de eerdere ongeloofwaardigheid ten aanzien van uw 

broer zijn vermeende profiel geenszins opheffen. Daarenboven, alhoewel de fotoprint een man afbeeldt 

met een wapen en die tevens een camouflagebroek draagt, kan op zich geenszins worden vastgesteld 

dat deze man op de foto daadwerkelijk uw broer betreft noch kan dit beeld uw verklaringen bevestigen 

dat deze man die uw broer zou zijn (heden) werkzaam is voor het Afghaanse nationale leger. Deze 

fotoprint geeft bovendien slechts een bepaald beeld weer, maar niets meer dan dat en zegt niets over 

de omstandigheden waarin deze werd genomen. Het gegeven dat de man van wie u beweert dat hij uw 

broer is op een fotoprint staat afgebeeld volstaat dan ook niet om uw asielrelaas te bewijzen. Het CGVS 

wenst u er evenwel aan te herinneren dat u er, ingevolge de op u rustende medewerkingsplicht, toe 

gehouden bent documenten en andere stukken ter staving van uw asielmotieven zo spoedig mogelijk 

aan te brengen. Daar u reeds tijdens uw tweede verzoek aanhaalde dat uw broer werkzaam was bij het 

Afghaanse leger, is het merkwaardig te noemen dat u nu pas op de proppen komt met documenten 

aangaande uw broers vermeende tewerkstelling. U laat voorts na toe te lichten om welke reden u dit 

document niet eerder aanbracht. Het CGVS wijst u erop dat u dit document reeds veel eerder in uw 

asielprocedures had kunnen aanbrengen. Uw weinig proactieve houding valt hierbij op, waarmee u uw 

algehele geloofwaardigheid verder in diskrediet brengt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 30 

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

www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van december 2020 beschikbaar 

op https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2020 en 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/ Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.pdf) in rekening 

genomen. 

 

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

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

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

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

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

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

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. 

 

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

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

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

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

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

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

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld 
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geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin 

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten. 

 

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen. 

 

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt 

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het 

conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te 

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, 

of tussen AGE’s onderling. In de meerderheid van de Afghaanse provincies vinden weliswaar met enige 

regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van ‘open 

combat’ of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de intensiteit van het 

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

een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het 

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

worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie. 

 

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vestigingsalternatief beschikt. 

 

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

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is. 

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

Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-66, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/ 

default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf en 

https://www.cgvs.be/ nl), 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 Kabul behoort tot het 

centrum van Afghanistan. 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat nationale en internationale 

veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse 

Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder 

controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid 

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

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

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

provincies. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 6,5 miljoen inwoners heeft. In de 

provincie Kabul vielen er in het jaar 2019 1.563 burgerslachtoffers, een daling van 16 % in vergelijking 
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met 2018. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 2020 142 veiligheidsincidenten gemeld 

in het district Kabul waartoe de hoofdstad behoort. 

 

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die 

in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Zowel de taliban, inclusief het Haqqani Netwerk, als ISKP 

zijn er aanwezig. De aanslagen die zij tijdens de verslagperiode pleegden, kaderen nog steeds binnen 

het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde en 

complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale 

aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. In de rapporteringsperiode werden ook 

verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door voornamelijk de Taliban, en in mindere mate door 

ISKP, in een poging de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen 

Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) 

aanwezigheid. Omwille van de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de 

aanslagen op bepaalde plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige 

aanslagen met veel burgerdoden, maar zonder aanwijsbaar doelwit, niet voorkomen in de stad. Sinds 

het najaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high profile aanslagen en complexe 

aanslagen in Kabul. Deze daling zette zich verder in 2019. Hoewel er in het derde kwartaal in Kabul, net 

zoals in de rest van het land, een opflakkering van zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen kon 

worden vastgesteld, werden er in laatste kwartaal van 2019, evenals in de eerste maanden van 2020 

minder aanslagen gepleegd in de hoofdstad. De daling van het aantal incidenten en slachtoffers wordt 

toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Sinds het tweede kwartaal van 2020 is het geweld naar verluidt weer toegenomen. 

High profile aanvallen zijn evenwel minder frequent geworden, omdat de opstandelingen zijn 

overgeschakeld naar het uitvoeren van gerichte moorden op leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten en burgers met een bepaald profiel. Dit heeft tot gevolg dat, in vergelijking met 

voorgaande jaren, een groter aandeel van het geweld in de stad ‘targeted killings’ betreft, met minder 

burgerslachtoffers als gevolg. Beschietingen door moordenaars die op motorfietsen rijden, en het 

gebruik van (magnetische of op afstand te bedienen) IED’s is de tactiek die hierbij het vaakst wordt 

gebruikt. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijke collateral 

damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn 

van de opstandelingen in Kabul. 

 

Het aantal aan ISKP toe te schijven veiligheidsincidenten in Kabul is voorts afgenomen. De 

inspanningen van het ANDSF hebben de activiteiten en het vermogen van de groepering om high profile 

aanvallen in Kabul uit te voeren, verstoord. ISKP behoudt wel nog een operationele capaciteit in de stad 

Kabul. 

 

De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad 

dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die 

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten. 

 

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

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

of ononderbroken gevechten. De stad Kabul wordt in de EASO Guidance Note van december 2020 

bestempeld als een stad waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger 

niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de 

provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Met andere woorden, de stad Kabul is een 

gebied waar volgens EASO willekeurig geweld plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige 

bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld worden indien de verzoeker specifiek wordt 

geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. Een verzoeker dient 

derhalve individuele elementen aan te brengen. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere 

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de 

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de stad Kabul willekeurig geweld kent, doch dat er 

niet kan gesteld worden dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het 

tegendeel blijkt. 

 

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

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen. 
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient 

evenwel besloten te worden dat er in Kabul actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie 

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

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden 

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

vreemdelingenwet. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te 

maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het 

willekeurig geweld te Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw 

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te 

worden van willekeurig geweld. 

 

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

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 30 augustus 

2018 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt 

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR 

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden 

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke 

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is 

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. 

 

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. 

 

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan. 

 

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

zich in de stad Kabul vestigt. 

 

Het intern vluchtelingsalternatief dat voor u geldt werd reeds uitvoerig besproken door het CGVS in de 

motivering van uw beslissing in het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming. In 

haar arrest van 22 april 2021 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beoordeling van 

het CGVS omtrent uw intern vluchtelingsalternatief in de stad Kabul. Zij stelde hieromtrent het volgende: 

‘’  Verder stelt de Raad vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat een intern 

vluchtalternatief in de individuele omstandigheden van verzoeker niet redelijk moet worden geacht. Zo 

blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker een fysiek gezonde alleenstaande man van 31 jaar oud 

is, die sinds 2016 een aantal keren naar Pakistan is gereisd en in augustus 2018 een eerste keer naar 

Afghanistan is gereisd en er 7 maanden heeft verbleven en vervolgens op 7 augustus 2019 terug naar 

Afghanistan is gereisd en er heeft verbleven tot februari 2021. Verder verklaarde verzoeker tijdens het 

persoonlijk onderhoud dat hij vrienden in Kabul heeft (notities PO, p. 16) en ook naar Kabul ging met zijn 

moeder om haar daar te laten behandelen in het ziekenhuis (notities PO, p. 23) en inlichtingen in te 

winnen over zijn vermiste broer (notities PO, p. 22) en dat hij, toen hij vanuit Düsseldorf naar Kabul 

reisde er 2 dagen doorbracht bij een vriend, er zijn documenten had achtergelaten en opnieuw 10 tot 15 

dagen heeft verbleven in Kabul voor hij in februari 2021 terug naar België kwam (notities PO, p. 28). 

Hieruit blijkt dat hij over een zeker netwerk beschikt in Kabul. Zo hij tijdens het persoonlijk onderhoud 

verklaarde dat hij vrienden in Kabul had leren kennen via Facebook, blijkt uit het voorgaande ook dat hij 

bij deze mensen verbleef toen hij in Kabul was. Waar verzoeker stelt dat de vrienden die hij kent 

facebook-vrienden zijn, blijkt uit de notities van het persoonlijk onderhoud dat hij aangaf dat hij ze via 

Facebook leerde kennen en blijkt uit het feit dat hij meermaals bij zijn vriend in Kabul mocht logeren, dat 

er wel degelijk een persoonlijke band bestaat met verzoeker (notities PO, p. 16). Verzoeker volgde ook 

een opleiding toen hij nog in België verbleef en verklaart zowel Pashtu als Dari te spreken en ook een 

beetje Nederlands en Engels heeft geleerd (notities PO, p. 3). Waar verzoeker in het verzoekschrift stelt 

dat verwerende partij ten onrechte stelt dat hij over een uitgebreid familie-, vrienden- en stamnetwerk 

zou beschikken, gaat hij er aan voorbij dat in de bestreden beslissing geenszins wordt gesteld dat 

verzoeker over een uitgebreid netwerk zou beschikken, maar dat hij desalniettemin een netwerk heeft 
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waarop hij kan terugvallen in de Afghaanse context. Waar hij ook nog wijst op het feit dat hij kennelijk 

een kleine familie heeft, gaat hij er gemakshalve aan voorbij dat in de bestreden beslissing wordt 

gesteld “dat u over een deel van uw familiaal netwerk geen aannemelijke verklaringen heeft afgelegd. U 

beweert dat uw vader en één van uw broers gedood werden, alsook dat uw moeder en zus alleen in het 

dorp zouden verblijven, verklaringen waarvan reeds al werd vastgesteld dat deze bedrieglijk zijn (zie 

supra). Gezien u niet overtuigt van het overlijden van uw familieleden noch duidelijkheid schept over de 

verblijfsplaats van uw moeder en zus; dringt de vraag zich op wat de werkelijke (verblijf)situatie is van 

uw ouders, broers en zus. Waar uw familieleden in werkelijkheid verblijven en wat hun (eventuele) 

beroepsactiviteiten en/of socio-economische status dan zijn, maakt u door uw gebrekkige medewerking 

niet duidelijk.” De Raad stelt vast dat deze motieven steun vinden in het administratief dossier en 

verzoeker deze motieven ongemoeid laat. De Raad stelt vast dat verzoeker geen duidelijkheid schept 

over zijn familiaal en sociaal netwerk in Afghanistan. Uit dit alles blijkt dat redelijkerwijze kan 

aangenomen worden dat verzoeker, als alleenstaande fysiek gezonde man en gezien zijn talenkennis 

en netwerk, in staat moet geacht worden om in zijn levensonderhoud te voorzien in geval van terugkeer 

naar Kabul. Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig 

en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet en dat 

verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit het tegendeel kan blijken. Waar verzoeker tenslotte nog 

stelt dat officiële instanties niet kunnen beschouwd worden als netwerken van familie en zijn vrienden 

niet machtig zijn om verzoeker te kunnen beschermen in de zin van het EASO-rapport; doet dit geen 

afbreuk aan het voorgaande waarbij werd vastgesteld dat redelijkerwijze van verzoeker kan verwacht 

worden dat hij zich in Kabul vestigt. Waar hij tenslotte ook nog aanvoert dat hij in België geld kon 

verdienen en deze inkomsten niet aanwezig zijn in Kabul stad, kan de Raad slechts vaststellen dat 

verzoeker hiermee niet aantoont dat hij als alleenstaande fysiek gezonde man van 31 jaar niet in zijn 

levensbehoeften zou kunnen voorzien, gezien zijn professionele ervaring en talenkennis. Bovenstaande 

vaststellingen volstaan voor de Raad om te besluiten dat in hoofde van verzoeker geen zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een 

staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. (RvV arrest 253.377 dd. 

22.04.2021, p.23-24) 

 

Het CGVS merkt hierbij op dat u de motieven van de Raad aangaande uw intern vestigingsalternatief, in 

onderhavig verzoek ongemoeid laat. Aldus legt u heden geen elementen voor die een mogelijks ander 

licht op deze situatie zouden kunnen werpen. Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de 

vaardigheden beschikt om in Kabul aan de slag te gaan en er als zelfstandige jongeman een bestaan uit 

te bouwen, maar hiertoe ook over de nodige contacten en ondersteuning beschikt. De beoordeling van 

de Raad, in navolging van het CGVS dat een intern vestigingsalternatief in de stad Kabul voor u veilig 

en redelijk is blijft derhalve onverkort gelden. 

 

Uw plotse verklaring dat uw moeder en zus heden ondergedoken zijn in de stad Jalalabad (DVZ, 

Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag dd. 20.05.2021, vraag 4), waarvoor u overigens geen 

enkel bewijsstuk ter staving van aanbrengt, merkt het CGVS op dat uw intern vestigingsalternatief 

geenszins stoelt op de aanwezigheid van uw moeder en/of uw zus in de stad Kabul, en derhalve niets 

wijzigt aan de eerdere beoordeling van de Raad, in navolging van de motieven het CGVS. 

 

Waar u nog twee internetartikels voorlegt aangaande de veiligheidssituatie in de stad Kabul en in 

Afghanistan voor terugkerende asielzoekers (map Documenten – document 5), wijst het CGVS erop dat 

een dergelijke algemene verwijzing niet volstaat om aan te tonen dat er in uw hoofde sprake is van een 

gegronde vrees op vervolging of een reëel risico op ernstige schade is. Het louter aanhalen van de 

veiligheidssituatie, zonder in concreto aannemelijk te maken om welke reden u een verhoogd risico op 

ernstige schade zou lopen dan een gemiddelde burger in stad Kabul volstaat niet en kan aldus niet 

leiden tot een andere oordeelsvorming. 

 

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

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

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

 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter 

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 
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C. Conclusie 

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

 

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande 

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om 

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.“ 

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/4, §2, b), 48/7 

en 57/6/2, §3, 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, van de artikelen 2 en 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: het EVRM), van de hoorplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.2. Nadat de verzoekende partij de door haar ingeroepen artikelen geciteerd heeft, en deze kort 

toelicht, betoogt de verzoekende partij dat zij verschillende nieuwe documenten heeft neergelegd. De 

verzoekende partij betoogt dat: “Verwerende partij oordeelt onmiskenbaar verkeerd dat het medisch 

attest van 30 april 2021 (cf. stuk nr. 7) dat verzoekende partij neerlegd, reeds in de beslissing de tweede 

asielaanvraag van 31 maart 2021 in rekening werd gebracht (cf. stuk nr. 2, p. 3) : […]  

Hetgeen verwerende partij zelf ook in haar bestreden beslissing bevestigt (cf. stuk nr. 2, p. 2): 

[…] 

In tegenstelling tot de voorgaande attesten (cf. stukken nrs. 5 en 6) detailleert het medisch attest van 30 

april 2021 (cf. stuk nr. 7) verder de aard van de littekens die kennelijk wijzen op foltering en die 

ingevolge de plaats van sommige (bijvoorbeeld rug) niet door zelfinflictie kunnen totstandkomen alsook 

de tijdsframe van de inflictie en daarmee foltering. 

De littekens kwamen tot stand in de periode dat verzoekende partij in Afghanistan en in het bijzonder in 

Kabul verbleef zoals verwerende partij in het citaat vaststelt en chronologisch weergeeft dat wil zeggen 

na haar laatste vertrek naar Afghanistan (cf. stuk nr. 2). 

Omdat verzoekende partij bij aankomst in Zaventem onmiddellijk werd aangehouden en naar het 

gesloten centrum werd gebracht, kan de foltering dus enkel tijdens het laatste verblijf van verzoekende 

partij in Afghanistan zijn gebeurd. 

Verzoekende partij heeft dus ontegensprekelijk hardheidsdrempeloverschrijdende mishandelingen 

(foltering) in de zin van de artikelen 48/4, § 2, b) van voormelde Immigratiewet en 

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

fundamentele vrijheden van 4 november 1950 zoals gewijzigd, geleden. 

Hierdoor kan verwerende partij onmogelijk besluiten dat verzoekende partij geen nieuwe elementen 

aanbrengt die haar weigerende beslissing van 31 maart kunnen omkeren en al helemaal niet zoals zij in 

de non-refoulementsclausule die zij aan de conclusie toevoegt, stelt dat verzoekende partij veilig en wel 

naar Afghanistan in het bijzonder Kabul kan terugkeren.  

Om tot dit laatste te kunnen besluiten moet verwerende partij in toepassing van artikel 48/7 van 

voormelde Immigratiewet van 15 december 1980 die de bewijslast omkeert, aantonen dat verzoekende 

partij niet meer zal worden gefolterd bij terugkeer naar Kabul. Wat zij niet doet.” 
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Vervolgens geeft de verzoekende partij aan dat de verwerende partij haar ook niet geconfronteerd heeft 

met haar argument en zet ze uiteen waarom haar hoorrecht geschonden werd.  

 

Ook citeert en licht de verzoekende partij artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 toe. 

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat: “In onderhavig beroep is de bevoegdheid van uw Raad beperkt 

tot het uitoefenen van een wettigheidscontrole: zij kan haar beslissing niet in de plaats van de bestreden 

beslissing stellen of de hierboven vastgestelde tekortkomingen herstellen.” 

 

2.3. Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij de volgende documenten toe: 

 

- Verblijfsattest gesloten centrum van 1 mei 2021; 

- Gehoorrapport CGVS van 15 maart 2021, uittreksel; 

-  Eerste medisch attest van 25 februari 2021;  

- Tweede medisch attest van 5 maart 2021;  

- Derde medisch attest van 30 april 2021;  

- Internetartikel actuele algemene veiligheidssituatie in Afghanistan;  

- Dreigbrief Taliban; 

 

3. Beoordeling 

 

3.1. Juridisch kader 

 

De bestreden beslissing werd op grond van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

genomen. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1.  

 

Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die 

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan 

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek 

ontvankelijk. 

 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek 

rechtvaardigen.” 

 

Voormeld artikel geeft aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevoegdheid om een volgend verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren 

indien door de verzoeker om internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten worden 

voorgelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van 

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Om een 

volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er derhalve 

nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om 

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.  

 

(oud) Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet vormt een gedeeltelijke omzetting van de bepalingen 

vervat in de Europese Richtlijn 2005/85/ EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus, en meer bepaald van artikel 32, § 4. De parlementaire voorbereiding (Parl.St. 
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Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 21-24) die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet dat thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1, 

eerste lid, verduidelijkt dat de commissaris-generaal in zijn beoordeling van de nieuwe elementen alle 

elementen en bevindingen die door de verzoeker om internationale bescherming worden aangereikt, 

evenals elk relevant gegeven waarover hij beschikt ook al wordt dit niet door de asielzoeker zelf 

voorgelegd. De parlementaire voorbereiding geeft vervolgens aan dat de kans op internationale 

bescherming bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot wordt:  

- wanneer de veiligheids- of mensenrechtensituatie in het land van herkomst van de asielzoeker 

dermate gewijzigd is dat er zich in voorliggend geval een nood aan internationale bescherming 

opdringt; wanneer de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie 

van een eerdere weigeringsbeslissing; of 

-  wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe 

elementen aanreikt en tezelfdertijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden 

aangebracht. 

 

De kans op internationale bescherming wordt daarentegen niet aanzienlijk groter  

- wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen 

omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn;  

- wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen; 

- wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een 

situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd;  

- wanneer ze slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing uitmaken; 

- wanneer ze een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten 

ongeloofwaardig bevonden werd;  

- wanneer ze louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele 

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen 

dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen. 

 

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele 

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, 

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, 

nr. 54 2548/001, 116). 

 

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 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.” 
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3.2. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

3.2.1. De verzoekende partij beroept zich in haar huidig verzoek om internationale bescherming op 

dezelfde motieven als in haar verzoek om internationale bescherming van 22 februari 2021, namelijk dat 

ze de taliban vreest, alsook dat ze door hen gemarteld werd. De taliban zou heden haar familie nog 

bedreigen. Ter staving van haar verzoek om internationale bescherming brengt de verzoekende partij de 

volgend documenten bij: een medisch attest van 30 april 2021 opgesteld door de arts van het centrum 

waar ze heden verblijft, twee kopieën van dreigbrieven van de taliban, een fotoprint van haar broer die 

bij het leger verblijft, alsook twee internetartikels aangaande de veiligheidssituatie in Afghanistan en in 

de stad Kabul. 

 

3.2.2. Omtrent het medisch attest van 30 april 2021, wordt in de bestreden beslissing verkeerdelijk 

gemotiveerd dat: “Ten overvloede wijst het CGVS erop dat u het medisch attest dat u in onderhavig 

verzoek voorlegt (map documenten – document 3), reeds in uw tweede verzoek om internationale 

bescherming voorlegde. Dit attest werd aldus reeds meegenomen in de beoordeling van uw tweede 

verzoek. Dat u dit document nu eenvoudigweg opnieuw voorlegt kan derhalve niet leiden tot een andere 

oordeelsvorming.” Ten eerste dateert het medische attest van 30 april 2021 van na ’s Raads arrest van 

22 april 2021 met nummer 253 377. Ten tweede is het medisch attest van 30 april 2021 uitgebreider en 

preciezer dan de attesten van 25 februari 2021 en 5 maart 2021.  

 

De kernvraag is of het medisch attest van 30 april 2021 een element is dat de kans op internationale 

bescherming bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot.  

 

Wat betreft het medisch attest van 30 april 2021 dat de verzoekende partij heeft voorgelegd, waarin op 

gedetailleerde wijze de verschillende littekens worden beschreven en de arts ook stelt dat deze littekens 

passen bij brandwonden met een het tijdsframe van vijftien maanden geleden en conform zijn met 

steek/duwwonden van een warme staaf, moet hieraan een passend gewicht worden toegekend. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich reeds herhaaldelijk uit over de waarde van 

medische stukken in het asielrecht (o.m. EHRM (GK), 9 maart 2010, nr. 41827/07, R.C./Zweden, § 55, 

EHRM 18 april 2013, nr. 18372/10, M.O.M./Frankrijk, §§ 39-41 en EHRM 10 oktober 2013, nr. 18913/11, 

K.K./Frankrijk) en stelt hieromtrent onder meer in zijn arrest I. t Zweden van 5 september 2013, nr. 

61204/09 in § 62 op genuanceerde wijze dat: “[…] However, leaving aside deportations to countries 

where the general situation is sufficiently serious to conclude that the return of any refused asylum 

seeker thereto would constitute a violation of Article 3 of the Convention, the Court acknowledges that in 

order for a State to dispel a doubt such as mentioned in R.C. v. Sweden, the State must at least be in a 

position to assess the asylum seeker’s individual situation. However, this may be impossible, when there 

is no proof of the asylum seeker’s identity and when the statement provided to substantiate the asylum 

request gives reason to question his or her credibility. Moreover, as stated above, the Court’s 

established case-law is that in principle it is for the person to be expelled to adduce evidence capable of 

proving that there are substantial grounds for believing that, if the measure complained of were to be 

implemented, he or she would be exposed to a real risk of being subjected to treatment contrary to 

Article 3. Where such evidence is adduced, it is for the Government to dispel any doubts about it.” 

 

Hieruit blijkt dat behalve in situaties van verwijderingen naar landen waar de algemene situatie zo 

ernstig is dat de terugkeer van om het even welke geweigerde asielzoeker aanleiding geeft tot een 

situatie strijdig met artikel 3 van het EVRM, het Hof aanneemt dat de staat, om de twijfel op hernieuwde 

foltering of een mensonwaardige behandeling weg te nemen, de mogelijkheid moet hebben om de 

asielzoekers individuele situatie te beoordelen. Dit kan onmogelijk gemaakt worden indien er geen 

bewijs is van de identiteit van de asielzoeker of wanneer de verklaringen ter ondersteuning van de 

asielaanvraag aanleiding geven tot twijfels over de geloofwaardigheid. In principe is het vaste 

rechtspraak van het Hof dat het aan de persoon die verwijderd wordt, toekomt om voldoende bewijs 

voor te leggen om aan te nemen dat hij in geval van uitvoering van de verwijderingsmaatregel een reëel 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling loopt. Enkel als dergelijk bewijs voorligt, komt 

het aan de overheid toe om twijfel dienaangaande te weerleggen.  

 

Ook al is de thans bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel, toch kunnen mutatis mutandis uit 

voormelde rechtspraak nuttige richtlijnen worden afgeleid voor het gewicht dat aan medische attesten in 

het kader van de beoordeling van de geloofwaardigheid van een vluchtrelaas moet worden gegeven en 

dit zowel wat betreft de eventuele eerdere vervolging als de eventuele eerdere ernstige schade (zie ook 

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet als omzetting van artikel 4, lid 4 van de Richtlijn 2011/95/EU).   
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Uit paragraaf 62 van het arrest I. t Zweden kan aldus worden afgeleid dat een medisch bewijs enkel 

aanleiding geeft tot een omkering van de bewijslast indien de identiteit vaststaat en de verklaringen in 

voldoende mate geloofwaardig zijn, zodat kan worden aangenomen dat een terugkeer naar het land van 

herkomst een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade inhoudt. Enkel als 

een dergelijke situatie zich voordoet, komt het aan de overheid toe om een twijfel aangaande het risico 

om opnieuw het voorwerp uit te maken van foltering of onmenselijke behandeling te weerleggen.  .   

 

In het medisch attest is onder meer sprake van meerdere littekens op thorax, de rechter schouder en 

rug, talrijke oppervlakkige wonden op de thorax en een vijftal diepere brandwonden waarbij de arts 

precies de plaats ervan aangeeft. Voorts is er in het attest ook sprake dat deze littekens conform 

steek/duwwonden van een warme staaf zijn en passen bij het tijdsframe van vijftien maanden geleden. 

Ook stelt de arts dat de patiënt, zijnde de verzoekende partij, verklaart dat zij eind december 2019 door 

de taliban gevangengenomen werd en gedurende drie dagen gemarteld waarbij ze haar sloegen met 

een rubberen stok op de ledematen en gedurende één dag werd ze geslagen met een verwarmde 

ijzeren staaf.  

 

De Raad beaamt dat een arts vaststellingen kan doen met betrekking tot de littekens van een patiënt. 

Hij kan, rekening houdend met zijn bevindingen, uitspraak doen over de fysieke oorzaak van de littekens 

en kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan evenwel 

nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden of context schetsen waarbij de 

littekens en verwondingen werden opgelopen noch uitspraak doen over de redenen waarom 

verwondingen en littekens werden toegebracht. Een medisch attest volstaat op zich dan ook niet om 

een vrees vervolging of een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid aannemelijk te maken. Zulk 

medisch attest moet worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de verzoekende partij 

hierover. Daarbij moet worden nagegaan of door middel van geloofwaardige verklaringen in samenhang 

met het voorgelegde medische attest voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de vastgestelde 

verwondingen het gevolg zijn van mishandelingen, zoals de verzoekende partij verklaart. 

 

Aldus verklaart de verzoekende partij dat deze littekens het gevolg zijn van haar ontvoering en 

vasthouding door de taliban, een viertal maanden nadat zij naar Afghanistan teruggekeerd was. Uit het 

arrest van 22 april 2021 met nummer 253 377 blijkt dat de verzoekende partij geen verweer gevoerd 

heeft tegen de motieven van de beslissing van 31 maart 2021 waarbij gemotiveerd werd dat de 

voorgehouden problemen met de taliban ongeloofwaardig zijn. Omtrent deze motieven van de 

beslissing van 31 maart 2021 heeft de Raad geoordeeld dat ze terecht waren, en heeft de Raad zich de 

motieven eigen gemaakt. Zo werd er geoordeeld dat de verklaringen van de verzoekende partij 

aangaande de omstandigheden van haar ontvoering louter algemeen en vaag van aard zijn, waar er 

bovendien geen touw aan vast te knopen is. Hierdoor slaagt de verzoekende partij er niet in haar 

gevangenschap op een overtuigende en geloofwaardige wijze voor te stellen.  

 

In het arrest van 22 april 2021 dat de motieven van de beslissing 31 maart 2021 herneemt, valt te lezen 

dat: “Uw verklaringen aangaande de omstandigheden van uw ontvoering zijn bovendien allerminst 

overtuigend te noemen, integendeel. Wederom bedient u zich van louter algemene en vage 

verklaringen, waar bovendien geen touw aan vast te knopen is. Zo verklaart u dat toen u thuis was er vijf 

talibanleden naar het huis kwamen, ogenschijnlijk op zoek naar u, waarna u werd meegenomen. Uw 

moeder en zus zouden eveneens thuis zijn geweest ten tijde van uw ontvoering (CGVS, p.30 & 33). 

Bevraagd over het verloop van uw ontvoering en of deze talibs al dan niet uw huis zijn binnengekomen, 

antwoordt u ontkennend en stelt u dat zij buiten stonden (CGVS, p.33). Het is evenwel opmerkelijk dat, 

gelet op uw verklaringen omtrent uw families activiteiten tegen de taliban en gelet op uw broers 

vermeende positie binnen het ANA, de taliban niet grondiger tewerk gingen en uw huis niet doorzochten 

op de aanwezigheden van andere familieleden. Dat nog terzijde, uw verklaringen aangaande de 

identiteit van deze talibs blijken wederom te kort te schieten. Zo komt u niet verder dan te verklaren dat 

zij taliban waren. U voegt hier even later nog aan toe dat één van hen gemaskerd was, alsook dat de 

overige talibs een sjaal rond hun hoofd had gewikkeld. U zou er drie herkend hebben, maar de persoon 

achter het stuurwiel in de wagen zou u niet goed hebben gezien (CGVS, p.33). Indien u talibs herkend 

zou hebben is het evenwel geenszins geloofwaardig dat u geen enkele indicatie kan geven aangaande 

hun identiteit. Uw verklaringen komen derhalve niet doorleefd over. U lijkt met deze verklaringen 

bovendien te vergeten dat u op een eerder moment verklaarde dat de taliban u blinddoekte voordat ze u 

in de wagen plaatste (CGVS, p.30). Indien u geblinddoekt was op het moment dat u in de auto zat zou 

het evenwel moeilijk zijn voor u om de persoon achter het stuur te zien, alsook te kunnen bepalen of u 

deze talib al dan niet herkende. U verklaart immers zelf: “ik was geblinddoekt dus ik kon niets zien” 
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(CGVS, p.30). Het heeft er dan ook alle schijn van weg dat u lukrake verklaringen aflegt, een sterke 

indicatie dat uw verklaringen niet waarheidsgetrouw maar integendeel bedrieglijk zijn.” 

 Ook omtrent de qala (het huis) waar de verzoekende partij gedurende veertien maanden gevangen 

gehouden werd, legt ze summiere en vage verklaringen af die op eender welk huis betrekking kunnen 

hebben. Hierover valt in de beslissing van 31 maart 2021 waarvan de motieven door de Raad bevestigd 

werden te lezen dat: “Wanneer u vervolgens gevraagd wordt de qala (het huis) te beschrijven waar u 

gedurende veertien maanden door de taliban zou zijn vastgehouden komt u evenmin verder dan te 

stellen dat het een huis met kamers was, omheind met muren en dat er in een van die kamers een 

gastenverblijf is (CGVS, p.34). U geeft hiermee slechts een uiterst algemene beschrijving van een qala, 

wat in se een huis met kamers is dat wordt omringd door muren, maar u geeft geen enkele omschrijving 

wat er zich binnen deze qala zou bevinden noch geeft u enig detail over de omgeving waar u meer dan 

een jaar zou zijn vastgehouden. Gelet op uw verklaringen dat u zich, op een later moment, buiten het 

huis mocht begeven, kan er evenwel van u verwacht worden dat u een meer uitgebreide en 

gedetailleerde omschrijving kan geven, quod non (CGVS, p.33-34). Over de talibs betrokken bij uw 

gevangenschap kan u evenmin enige informatie verschaffen. U verklaart dat er talibs zowel binnen als 

buiten (de qala) het huis bewaakten, maar u heeft geen enkel idee van wie zij waren. Sterker nog, u 

heeft zelfs geen enkel idee hoeveel talibs er aanwezig waren (CGVS, p.34). Uw oppervlakkige 

verklaringen brengen de geloofwaardigheid van uw asielmotieven verder in het gedrang.”  

 

Met betrekking tot haar medegevangenen met wie ze in de qala gedurende veertien maanden werd 

vastgehouden, en die de hele periode bij haar waren, legt ze uiterst summiere en vage verklaringen af. 

In de beslissing van 31 maart 2021 waarvan de motieven door de Raad hernomen werden wordt 

gemotiveerd dat: “Over uw medegevangenen legt u eveneens uiterst vage verklaringen af, wat 

opmerkelijk is daar u evenwel veertien maanden met hen zou hebben doorgebracht. Gevraagd deze 

twee jongens met wie u werd vastgehouden te beschrijven stelt u dat zij van Laghman afkomstig waren, 

en vroeger in het leger hadden gediend (CGVS, p.34). Wanneer u gevraagd wordt van welk dorp zij 

afkomstig waren, stelt u dat zij van Bad Pash en Alishang waren. Het CGVS wijst er evenwel op dat Bad 

Pash (zijnde Mehterlam), alsook Alishang districten zijn in de provincie Laghman, maar geenszins 

dorpen zijn. De vaststelling dat u niet kan benoemen uit welke dorpen zij afkomstig zijn, is opmerkelijk. 

Het wordt nog vreemder wanneer u gevraagd wordt of zij Pashtun waren of tot een andere (etnische) 

groep behoorden. Ook hier bent u geenszins zeker van en antwoordt u : “Een van hen was Pashai denk 

ik, de andere was Pashtun” (CGVS, p.34). Indien u daadwerkelijk veertien maanden met deze twee 

mannen opgesloten was, kan er evenwel verwacht worden dat u enkele basisgegevens weet over hen. 

Dat u dit niet kan, doet verder twijfel rijzen. Daarenboven is het opmerkelijk dat, wanneer u vertelt over 

uw ontsnapping, u plots verklaart dat een van deze twee jongens bij het leger had gewerkt, terwijl u 

eerst nog beweerde dat zij beiden bij het leger werkzaam waren geweest (CGVS, p.34-35). Deze 

tegenstrijdigheid doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw gevangenschap bij de taliban.”  

 

Enerzijds heeft de verzoekende partij geen idee waar ze vastgehouden werd, maar anderzijds verklaart 

ze wel dat ze op zelfstandige wijze terugreisde naar het dorp Char Bagh, gelegen nabij haar eigen dorp 

Gambiri. In de beslissing van 31 maart 2021 waarvan de motieven door de Raad hernomen werden 

wordt gemotiveerd dat: “Uw lacunaire verklaringen omtrent de locatie van de qala waar u werd 

vastgehouden, stellen uw asielrelaas verder in vraag. U stelt hieromtrent dat u niet weet waar u werd 

vastgehouden daar u geblinddoekt was toen de taliban u erheen bracht (CGVS, p.30 & 33). Daar u op 

een later moment verklaart dat u, samen met uw twee medegevangenen, kon ontsnappen en 

zelfstandig terugreisde naar het dorp Char Bagh, gelegen nabij uw eigen dorp Gambiri, is het evenwel 

niet geloofwaardig dat u geen enkel indicatie heeft van de locatie van deze vermeende qala. Uw 

ontsnappingsroute doet bovendien de wenkbrauwen fronsen in het algemeen, daar u evenmin hierover 

in staat bent om coherente en consistente verklaringen af te leggen. Integendeel, uw verklaringen zijn 

tegenstrijdig. Zo verklaart u dat jullie besloten te stoppen aan een weg omdat jullie vermoeid waren in de 

hoop dat er een auto zou stoppen. Jullie hielden later een auto staande waarop jullie om hulp vroegen. 

Uw verklaringen druisen echter volledig in tegen uw latere verklaringen wanneer u stelt dat jullie in de 

wagen zijn gesprongen zonder medeweten van de chauffeur (CGVS, p.31). Opnieuw raken uw 

verklaringen kant noch wal en komen zij aldus niet doorleefd over.”  

 

Tot slot valt in de beslissing van 31 maart 2021 waarvan de motieven door de Raad bevestigd werden 

nog te lezen dat: “Waar u nog verklaart dat de winkelier in Char Bagh niet op de hoogte bleek te zijn van 

uw problemen, wijst het CGVS erop dat het opmerkelijk is dat uw moeder noch uw zus alarm sloegen 

nadat u was ontvoerd (CGVS, p.35). Dat uw familie of één van hun contacten het nalieten in te grijpen 

en de autoriteiten of anderen niet informeerden over uw ontvoering, is bevreemdend te noemen des te 

meer daar volgens uw verklaringen uw moeder en zus aanwezig waren op het moment dat u 
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meegenomen werd door de taliban en zij aldus op de hoogte ervan waren (CGVS, p.30). Daarenboven 

is het, gelet op uw ontvoering, zeer merkwaardig dat uw moeder en zus gewoon in het dorp zijn 

gebleven, en pas besloten te vertrekken nadat u de winkelier in Char Bagh vroeg hen te vertellen dat zij 

het dorp dienden te verlaten (CGVS, p.31). De vaststelling dat zij nog veertien maanden zonder meer in 

het dorp verbleven terwijl u onder dwang was meegenomen doet ernstige twijfel rijzen aangaande de 

waarachtigheid, en/of minstens bij de ernst van uw vrees jegens de taliban. Voorts verklaart u dat u 

tijdens uw gevangenschap bij de taliban door het Islamitisch Emiraat (van de taliban) ter dood 

veroordeeld werd voor spionage en collaboratie met de overheid (CGVS, p.30-31). Gelet op het 

gewelddadige karakter van de taliban, en de duur en de aard van het conflict tussen de taliban en de 

Afghaanse overheid, is het opmerkelijk dat u uiteindelijk gespaard werd door de taliban gezien de 

beschuldigingen tegen u. Uw verklaring dat zij (de taliban) u zouden vergeven indien u voor hen zou 

werken, de facto eten en water rondbrengen, houdt dan ook geen steek. Indien u daadwerkelijk 

veroordeeld zou zijn voor spionage en collaboratie met de overheid zou u bovendien allerminst een 

betrouwbare rekruut zijn voor de taliban, integendeel. U had immers al, in hun ogen, bewezen dat u 

allerminst betrouwbaar was. De waarachtigheid van uw vrees jegens de taliban wordt hierdoor ernstig in 

vraag gesteld en op ernstige wijze gerelativeerd.” 

 

De Raad concludeert dat het medisch attest van 30 april 2021 de verschillende littekens van de 

verzoekende partij attesteert, aangeeft dat deze littekens zo’n vijftien maanden geleden opgelopen 

werden door het gebruik van een warme staaf, doch laat voormeld attest samen gelezen met de 

verklaringen van de verzoekende partij, die vaag, weinig aannemelijk en niet doorleefd zijn zoals hoger 

aangegeven, niet toe te concluderen dat deze littekens het gevolg zijn van de voorgehouden ontvoering 

en gevangenschap door de taliban. Het komt niet toe aan de Raad om te speculeren in welke 

omstandigheden zij deze littekens opgelopen heeft. Daar de verzoekende partij nog steeds voorhoudt 

dat haar vlucht uit Afghanistan het gevolg was van deze ontvoering en vasthouding gedurende veertien 

maanden, dient zij met betrekking tot deze gebeurtenis nieuwe elementen in de zin van de 

Vreemdelingenwet aan te reiken. Het bijgebrachte medisch attest van 30 april 2021 kan, gelet op 

hetgeen hoger uiteengezet, niet beschouwd worden als een nieuw element die de kans aanzienlijk 

groter maakt dat de verzoekende partij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking kom 

 

3.2.3. Voorts wordt opgemerkt dat de verzoekende partij de volgende in de bestreden beslissing 

opgenomen motieven volledig ongemoeid laat: 

 

“Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking 

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig 

verzoek hebt uiteengezet, zijnde dat uw familie sinds uw beroepsprocedure tegen de beslissing van het 

CGVS bedreigd wordt door de taliban, alsook dat de taliban twee dreigbrieven naar uw familie stuurde 

(DVZ, Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag dd. 20.05.2021, Vraag 1 & 2), moet worden 

beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek 

aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden 

bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen 

aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt 

beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde 

ongeloofwaardigheid. 

 

Waar u verklaart dat deze bedreigingen verband houden met uw vorige verzoek, maar weldegelijk 

nieuwe elementen zijn (DVZ, Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag dd. 20.05.2021, Vraag 2), 

wijst het CGVS er evenwel op dat u zich hierbij louter bedient louter tot een verwijzing naar 

asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, namelijk dat u gemarteld bent door de taliban, 

alsook dat zij u al eerder een dreigbrief stuurden. Dat u hier nu toch opnieuw zonder meer naar verwijst, 

is dan ook niet ernstig en wijzigt niets aan de eerdere beoordelingen door zowel het Commissariaat-

generaal, alsook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U toonde immers op geen enkele manier 

aan waar het CGVS en/of de Raad tijdens haar eerdere beoordelingen een fout zou hebben gemaakt, 

noch weet u de geloofwaardigheid van uw asielmotieven ook nog maar enigszins te herstellen. 

 

Met betrekking tot de nieuwe documenten die u aanbrengt, zijnde kopieën van twee talibandreigbrieven 

(map Documenten – document 1 & 4), alsook een medisch attest ter staving van uw foltering door de 

taliban, ter ondersteuning van de motieven die u naar aanleiding van uw vorig verzoek hebt uiteengezet, 

moet vooreerst worden vastgesteld dat deze louter kopieën betreffen waarvan de authenticiteit op geen 

enkele wijze kan worden nagegaan. Bijgevolg is de bewijswaarde van deze stukken bijzonder relatief en 
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zijn zij het op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van uw relaas. Ten overvloede wijst het CGVS erop dat u het medisch attest dat u 

in onderhavig verzoek voorlegt (map documenten – document 3), reeds in uw tweede verzoek om 

internationale bescherming voorlegde. Dit attest werd aldus reeds meegenomen in de beoordeling van 

uw tweede verzoek. Dat u dit document nu eenvoudigweg opnieuw voorlegt kan derhalve niet leiden tot 

een andere oordeelsvorming. 

 

De fotoprint van uw broer ter staving van zijn tewerkstelling voor het Afghaanse nationale leger kan 

evenmin een ander licht schijnen op uw asielmotieven (map Documenten – document 2). Het CGVS 

motiveerde immers reeds in uw tweede verzoek om internationale bescherming op uiterst omstandige 

wijze dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw broers tewerkstelling bij het Afghaanse nationale 

leger. Het voorleggen van louter een fotoprint kan de eerdere ongeloofwaardigheid ten aanzien van uw 

broer zijn vermeende profiel geenszins opheffen. Daarenboven, alhoewel de fotoprint een man afbeeldt 

met een wapen en die tevens een camouflagebroek draagt, kan op zich geenszins worden vastgesteld 

dat deze man op de foto daadwerkelijk uw broer betreft noch kan dit beeld uw verklaringen bevestigen 

dat deze man die uw broer zou zijn (heden) werkzaam is voor het Afghaanse nationale leger. Deze 

fotoprint geeft bovendien slechts een bepaald beeld weer, maar niets meer dan dat en zegt niets over 

de omstandigheden waarin deze werd genomen. Het gegeven dat de man van wie u beweert dat hij uw 

broer is op een fotoprint staat afgebeeld volstaat dan ook niet om uw asielrelaas te bewijzen. Het CGVS 

wenst u er evenwel aan te herinneren dat u er, ingevolge de op u rustende medewerkingsplicht, toe 

gehouden bent documenten en andere stukken ter staving van uw asielmotieven zo spoedig mogelijk 

aan te brengen. Daar u reeds tijdens uw tweede verzoek aanhaalde dat uw broer werkzaam was bij het 

Afghaanse leger, is het merkwaardig te noemen dat u nu pas op de proppen komt met documenten 

aangaande uw broers vermeende tewerkstelling. U laat voorts na toe te lichten om welke reden u dit 

document niet eerder aanbracht. Het CGVS wijst u erop dat u dit document reeds veel eerder in uw 

asielprocedures had kunnen aanbrengen. Uw weinig proactieve houding valt hierbij op, waarmee u uw 

algehele geloofwaardigheid verder in diskrediet brengt.”  

 

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, 

daar zij door de verzoekende partij volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen. 

 

3.2.4. Verder brengt de verzoekende partij geen andere persoonlijke elementen aan waaruit blijkt dat zij, 

in geval van terugkeer naar Kabul, een reëel risico loopt op onmenselijke of vernederende behandeling 

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

 

3.2.5. Het voorgaande volstaat voor de Raad om te besluiten dat de verzoekende partij geen nieuwe 

elementen bijgebracht heeft die de kans aanzienlijk groter maken om aan te nemen dat er in hoofde van 

de verzoekende partij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 of een reëel risico 

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

 

3.2.6. Voorts wordt in de bestreden beslissing ook de veiligheidssituatie in de regio van herkomst van de 

verzoekende partij besproken.  

 

De focus moet worden gericht op de regio waar de verzoekende partij leeft (in casu de regio van 

bestemming) en op de beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico 

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

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat in de gegeven omstandigheden een onderzoek 

naar een intern vestigingsalternatief zich opdringt. In casu stelt de verwerende partij dat de verzoekende 

partij zich aan de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar 

regio van herkomst kan onttrekken door zich in de hoofdstad Kaboel te vestigen, waar zij over een veilig 

en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt. Hieruit kan worden afgeleid dat de verwerende partij op 

impliciete wijze een negatieve beoordeling heeft gemaakt van de veiligheidssituatie van het dorp 

Gambiri, gelegen in het district Qarghayi van de provincie Laghman, waaruit de verzoekende partij 

afkomstig is. 

 

Bijgevolg dringt zich een onderzoek naar het intern vestigingsalternatief op. 

 

Dit intern vluchtalternatief moet zowel veilig als redelijk zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met 

de algemene situatie in het vestigingsalternatief en met de persoonlijke omstandigheden eigen aan de 

verzoeker. 
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Hoewel de richtlijnen van UNHCR (“Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection 

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018) en EASO (“EASO Country 

Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van december 2020)  inzake een intern 

vestigingsalternatief niet bindend zijn, is het nuttig om bij het beoordelen van een intern 

vestigingsalternatief deze richtlijnen, waarnaar de verwerende partij in haar bestreden beslissing en 

aanvullende nota zelf verwijst, in overweging te nemen. 

 

Wat betreft de voorwaarde van veiligheid, overwegen EASO (p. 127) en UNHCR (p. 160 e.v.) dat aan 

deze voorwaarde is voldaan wanneer de verzoeker in het voorgestelde hervestigingsgebied geen 

(nieuw) risico loopt op vervolging of ernstige schade. De Raad treedt voormelde benadering bij.  

Wat betreft de redelijkheidsvoorwaarde schuift UNHCR in zijn richtlijnen van 30 augustus 2018 drie 

maatstaven naar voren om de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief te beoordelen (p. 107-

110). UNHCR meent, in de eerste plaats, dat de vraag of een intern vestigingsalternatief redelijk is, 

geval per geval moet worden beoordeeld, rekening houden met de individuele omstandigheden van de 

betrokken verzoeker, met name zijn leeftijd, geslacht, gezondheid, handicap, familiale situatie en relaties 

alsook zijn scholing en professionele achtergrond. In de tweede plaats, benadrukt UNHCR dat een 

intern vestigingsalternatief redelijk is als de verzoeker in staat is in veiligheid te leven in het voorgestelde 

gebied (“in safety and security, free from danger and risk of injury”). Deze veiligheidsvoorwaarde moet 

duurzaam zijn en niet illusoir of onvoorspelbaar. UNHCR preciseert dat het volatiele karakter van het 

gewapend conflict in Afghanistan in overweging moet worden genomen. Betrouwbare en actuele 

informatie over de veiligheidssituatie in het voorgestelde gebied van hervestiging zijn belangrijke 

elementen in het beoordelen van de redelijkheid van het voorgestelde intern vestigingsalternatief. Ten 

derde, meent UNHCR dat een vestigingsalternatief om als redelijk beschouwd te worden de verzoeker 

toelaat om aldaar zijn mensenrechten uit te oefenen en om te voorzien in zijn levensonderhoud in 

menswaardige omstandigheden. In het bijzonder moet de verzoeker toegang hebben tot (i) onderdak; 

(ii) basisdiensten zoals drinkbaar water en sanitair, gezondheidszorg en onderwijs; en (iii) 

mogelijkheden om te voorzien in levensonderhoud dan wel bewezen en duurzame steun inzake 

levensonderhoud. Verder meent UNHCR dat een intern vestigingsalternatief enkel redelijk is waar de 

verzoeker toegang heeft tot een sociaal netwerk bestaande uit leden van zijn (ruimere) familie of 

etnische groep in het voorgesteld hervestigingsgebied, die bereid en in staat zijn om daadwerkelijke 

steun in de praktijk te verlenen. De enige uitzondering op deze vereiste van een sociaal  netwerk 

vormen alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen die geen specifieke 

kwetsbaarheden hebben. In bepaalde omstandigheden kunnen zulke personen overleven zonder familie 

of gemeenschapssteun in stedelijke en semi-stedelijke gebieden, voor zover deze gebieden onder 

daadwerkelijke overheidscontrole staan en deze gebieden beschikken over de nodige infrastructuur en 

mogelijkheden tot levensonderhoud om in elementaire levensbehoeften te kunnen voorzien.  

 

In de Guidance Note van december 2020, wijst EASO erop dat artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU, 

waarvan artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, geen criteria aanreikt om de 

redelijkheid van een intern vestigingsalternatief te beoordelen. Evenmin kunnen zulke criteria worden 

teruggevonden in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. EASO put inspiratie uit 

relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en concludeert, in lijn met 

UNHCR, dat in het kader van de redelijkheidstest moet worden vastgesteld dat aan de basisnoden is 

voldaan, zoals voedsel en voedselzekerheid, onderdak en huisvesting, hygiëne zoals drinkbaar water en 

sanitair. Daarenboven moet gepaste aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden om te voorzien in 

levensonderhoud en de beschikbaarheid van basisgezondheidszorg (p. 166). Ook EASO benadrukt dat 

in deze rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden van de betrokken 

verzoeker, zoals leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, scholing, gezondheid, tewerkstelling, familiale en 

sociale banden, enz. Deze individuele omstandigheden zijn bepalend voor de mate waarin een 

verzoeker in staat is om te gaan met de algemene omstandigheden in het vestigingsalternatief (p. 172-

174). 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing gewag wordt gemaakt van een veilig en redelijk intern 

vestigingsalternatief in de hoofdstad Kaboel, zoals reeds bij de beslissing tot intrekking van de 

vluchtelingenstatus als vanaf het tweede verzoek om internationale bescherming geoordeeld werd.  

 

Wat betreft de veiligheidsvoorwaarde, merkt de Raad op dat reeds hoger werd geoordeeld dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij in haar land van herkomst een reëel risico op ernstige 

schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, aannemelijk maakt. 

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke 

kenmerken en elementen aantoont waaruit volgt dat zij een reëel risico loopt op de doodstraf of executie 
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of op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de hoofdstad Kaboel. De 

verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij in Afghanistan zou 

hebben gekend. 

 

Inzake de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel motiveert de commissaris-generaal in de bestreden 

beslissing als volgt: “Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de 

stad Kabul via haar internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is. 

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

Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-66, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/ 

default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf en 

https://www.cgvs.be/ nl), 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 Kabul behoort tot het 

centrum van Afghanistan. 

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat nationale en internationale 

veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het Afghaanse 

Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief goed onder 

controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van de overheid 

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

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

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

provincies. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 6,5 miljoen inwoners heeft. In de 

provincie Kabul vielen er in het jaar 2019 1.563 burgerslachtoffers, een daling van 16 % in vergelijking 

met 2018. Volgens ACLED werden van 1 maart 2019 tot 30 juni 2020 142 veiligheidsincidenten gemeld 

in het district Kabul waartoe de hoofdstad behoort. 

 

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die 

in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Zowel de taliban, inclusief het Haqqani Netwerk, als ISKP 

zijn er aanwezig. De aanslagen die zij tijdens de verslagperiode pleegden, kaderen nog steeds binnen 

het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde en 

complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale 

aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. In de rapporteringsperiode werden ook 

verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door voornamelijk de Taliban, en in mindere mate door 

ISKP, in een poging de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen 

Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) 

aanwezigheid. Omwille van de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de 

aanslagen op bepaalde plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige 

aanslagen met veel burgerdoden, maar zonder aanwijsbaar doelwit, niet voorkomen in de stad. Sinds 

het najaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high profile aanslagen en complexe 

aanslagen in Kabul. Deze daling zette zich verder in 2019. Hoewel er in het derde kwartaal in Kabul, net 

zoals in de rest van het land, een opflakkering van zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen kon 

worden vastgesteld, werden er in laatste kwartaal van 2019, evenals in de eerste maanden van 2020 

minder aanslagen gepleegd in de hoofdstad. De daling van het aantal incidenten en slachtoffers wordt 

toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Sinds het tweede kwartaal van 2020 is het geweld naar verluidt weer toegenomen. 

High profile aanvallen zijn evenwel minder frequent geworden, omdat de opstandelingen zijn 

overgeschakeld naar het uitvoeren van gerichte moorden op leden van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten en burgers met een bepaald profiel. Dit heeft tot gevolg dat, in vergelijking met 

voorgaande jaren, een groter aandeel van het geweld in de stad ‘targeted killings’ betreft, met minder 

burgerslachtoffers als gevolg. Beschietingen door moordenaars die op motorfietsen rijden, en het 

gebruik van (magnetische of op afstand te bedienen) IED’s is de tactiek die hierbij het vaakst wordt 

gebruikt. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijke collateral 

damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn 

van de opstandelingen in Kabul. 

 

Het aantal aan ISKP toe te schijven veiligheidsincidenten in Kabul is voorts afgenomen. De 

inspanningen van het ANDSF hebben de activiteiten en het vermogen van de groepering om high profile 

aanvallen in Kabul uit te voeren, verstoord. ISKP behoudt wel nog een operationele capaciteit in de stad 

Kabul. 
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De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad 

dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die 

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten. 

 

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

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

of ononderbroken gevechten. De stad Kabul wordt in de EASO Guidance Note van december 2020 

bestempeld als een stad waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger 

niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de 

provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Met andere woorden, de stad Kabul is een 

gebied waar volgens EASO willekeurig geweld plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige 

bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld worden indien de verzoeker specifiek wordt 

geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. Een verzoeker dient 

derhalve individuele elementen aan te brengen. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere 

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de 

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de stad Kabul willekeurig geweld kent, doch dat er 

niet kan gesteld worden dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het 

tegendeel blijkt. 

 

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

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen. 

 

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

evenwel besloten te worden dat er in Kabul actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie 

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

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden 

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

vreemdelingenwet. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te 

maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het 

willekeurig geweld te Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw 

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te 

worden van willekeurig geweld.”  

 

De Raad treedt de analyse van de verwerende partij bij dat de mate van het willekeurig geweld in de 

hoofdstad Kaboel heden niet een dermate hoog niveau bereikt dat moet worden besloten dat elke 

burger die ernaar toe wordt gestuurd, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt om een 

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te ondergaan. Het persartikel van 29 april 2021 dat de 

verzoekende partij aan haar verzoekschrift voegt, laat niet toe anders te besluiten. Wél stelt de Raad 

vast dat de mate van het willekeurig geweld in de hoofdstad Kaboel hoog blijft zodat een mindere mate 

aan individuele elementen is vereist om aan te nemen dat een burger aldaar een reëel risico zou lopen 

om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. In casu brengt de verzoekende partij geen dergelijke minimale elementen bij. 

Evenmin blijkt uit de stukken van het rechtsplegingsdossier dat de persoonlijke omstandigheden van de 

verzoekende partij van die aard zijn dat zij een groter risico loopt dan andere burgers in de hoofdstad 

Kaboel om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. 

 

Dit besluit neemt niet weg dat in het kader van een beoordeling van de redelijkheid van het voorgestelde 

intern hervestigingsalternatief rekening moet worden gehouden met de algemene (veiligheids)situatie in 

de hoofdstad Kaboel. Deze beoordeling mag niet worden verward met de beoordeling in het kader van 

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De vraag is hier niet of verzoeker een risico loopt op 

ernstige schade in de hoofdstad Kaboel hetgeen hierboven al negatief werd beantwoord, maar wel of 

van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich aldaar hervestigt, aangezien de 

veiligheidssituatie is gewijzigd sinds 2017.  

 

Uit het EASO-rapport “Country Guidance: Afghanistan – Guidance note and common analysis” van 

december 2020 (p.129), blijkt dat Kabul over een internationale luchthaven beschikt die deel uitmaakt 

van het stedelijk gebied. Uit het geheel van de beschikbare informatie kan verder niet blijken dat er 

obstakels van juridische, administratieve of praktische aard zouden zijn waardoor Afghaanse burgers 



  

 

 

RvV  X - Pagina 21 

geen toegang zouden hebben tot de hoofdstad Kabul. Voorts staat de hoofdstad Kabul en de 

luchthaven onder controle van de regering. De verzoekende partij verklaart weliswaar dat de luchthaven 

niet operationeel is, maar werkt dit op geen enkele wijze verder uit en brengt ook geen landeninformatie 

bij om dit te staven. Daarenboven blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat er reeds een 

vlucht op 20 februari 2021 naar Kaboel voorzien was. 

 

Zoals reeds vermeld, meent UNHCR in zijn richtlijnen dat het bestaan van een sociaal netwerk een 

voorwaarde is om een intern vestigingsalternatief als redelijk te beschouwen. De enige uitzondering 

hierop vormen alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen die geen specifieke 

kwetsbaarheden hebben. UNHCR meent dat zulke personen overleven zonder ondersteuning van hun 

familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke en semi-stedelijke gebieden. Deze enige 

uitzondering moet restrictief worden gelezen en is afhankelijk van: (i) de aanwezigheid van “bepaalde 

omstandigheden”, niet nader gedefinieerd, (ii) het gegeven dat het betrokken gebied onder controle valt 

van de regering en (iii) het gegeven dat de nodige infrastructuur en mogelijkheden tot levensonderhoud 

beschikbaar zijn zodat ontheemden in hun elementaire levensbehoeften kunnen voorzien (p. 110). De 

Raad kan zich voegen naar deze analyse van UNHCR waarnaar de commissaris-generaal overigens 

ook in de bestreden beslissing verwijst. 

 

In casu wordt niet betwist dat de hoofdstad Kaboel onder controle staat van de regering.  

 

Wat betreft de toestand op het vlak van voedselzekerheid, beschikbaarheid van een basisinfrastructuur 

en de mogelijkheid om te voorzien in een levensonderhoud, blijken uit de EASO Guidance Note van 

december 2020 volgende vaststellingen over de algemene situatie in Kabul (p.167-172). Op het vlak van 

de voedselvoorziening wordt gesteld dat de voedselprijzen in de stad Kabul onder druk staan. Inzake 

huisvestiging is de stad Kabul onderhevig aan een sterke bevolkingsgroei, waarbij veel inwoners 

terechtkomen in zogenaamde “informal settlements”. Verder is toegang tot drinkbaar water voor 

sommige inwoners van de stad Kabul moeilijk en problematisch, waarbij ook het ontbreken van een 

centraal rioleringssysteem een rol speelt. Wat betreft gezondheidszorg, blijkt dat de inwoners weliswaar 

toegang hebben tot openbare gezondheidszorg doch dat deze gezondheidszorg gepaard gaat met een 

hoog kostenplaatje dan wel een ondermaatse kwaliteit. Verder staat de werkgelegenheid in Afghanistan 

onder druk en leeft een toenemend deel van de Afghaanse bevolking onder de nationale armoedegrens, 

doch het is mogelijk werk te vinden in de stad Kabul en de lonen zijn er ook veelal hoger dan elders in 

Afghanistan, zeker voor wie op de ondersteuning van een netwerk kan rekenen.  

 

In het rapport van 8 april 2020 opgesteld door CEDOCA wordt eveneens aangegeven dat de bevolking 

in de stad Kabul sterk groeit, hetgeen de stedelijke infrastructuur onder druk zet. Er wordt ook gesteld 

dat vele IDP’s in informele huisvesting terechtkomen, dat toegang tot water, onderwijs en 

gezondheidszorg beperkt kan zijn en dat het beschikken over een ondersteunend netwerk een troef is 

bij het vinden van werk.  

 

UNHCR geeft in zijn “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 (p. 112-114) aan dat gelet op de huidige 

veiligheidssituatie, de humanitaire situatie en de situatie op het vlak van de mensenrechten in Kabul 

deze stad in beginsel niet geschikt is als intern vestigingsalternatief.  

 

Volgens de EASO Guidance Note van december 2020 (p.174-175) is een intern vestigingsalternatief 

voor gezonde alleenstaande mannen in Kabul in het algemeen redelijk wanneer zij geen bijkomende 

bijzondere kwetsbaarheden vertonen. Volgens EASO kunnen alleenstaande gezonde mannen voorzien 

in hun basisvoorziening, huisvesting en hygiëne. In de Guidance Note wordt geconcludeerd dat, 

niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan besloten worden 

dat alleenstaande mannen, in principe in staat zijn om er, zonder ondersteunend netwerk, in hun 

levensonderhoud te voorzien. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat zowel EASO als UNHCR de stad Kabul niet uitsluiten als een mogelijke 

locatie voor een intern vestigingsalternatief. Zij stellen wel uitdrukkelijk dat de persoonlijke 

omstandigheden in deze bepalend zijn. 

 

Derhalve dienen de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij in rekening te worden 

genomen bij de beoordeling van de redelijkheid van haar hervestiging in de stad Kabul. Artikel 48/5, § 3 

van de Vreemdelingenwet preciseert niet wat persoonlijke omstandigheden zijn. In de parlementaire 

voorbereiding wordt aangegeven wat men dient te verstaan onder persoonlijke omstandigheden: “Ook 
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persoonlijke omstandigheden van de verzoeker zoals leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, 

gezinssituatie en etnische, culturele en sociale banden, kunnen bij deze beoordeling een rol spelen.” 

(Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p.89). Dit loopt gelijk met rechtspraak van het EHRM waarbij 

onder meer elementen zoals godsdienst, leeftijd, gezondheidssituatie, geslacht, economische 

omstandigheden en het sociale netwerk werden aangehaald (EHRM 27 juni 2013, MYH en anderen t. 

Zweden, § §68-73).  

 

In de bestreden beslissing verwijst de verwerende partij terecht naar de motivering van de Raad in het 

arrest van 22 april 2021 met nummer 253 377 waarin de individuele omstandigheden van de 

verzoekende partij in het licht van het intern vestigingsalternatief werden besproken.  

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij dienaangaande geen enkel concreet en inhoudelijk 

verweer. 

 

Aldus blijft voormelde motivering uit de bestreden beslissing omtrent de individuele omstandigheden van 

de verzoekende partij onverminderd overeind.  

 

Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient nog steeds aangenomen dat de stad Kaboel, rekening 

houdend met de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij, in casu als een redelijk intern 

vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet dient te worden 

beschouwd. 

 

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat de verzoekende partij in de stad Kaboel over een veilig 

en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.3. In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt de verzoekende partij geen nieuwe elementen aan die 

de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van 

de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking komt.  

 

Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden 

beslissing ten aanzien van de verzoekende partij terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van haar 

(volgend) verzoek om internationale bescherming.  

 

3.4. Gelet op hetgeen voorafgaat maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat haar hoorrecht 

geschonden werd. Bij het indienen van haar huidig verzoek heeft de verzoekende partij overeenkomstig 

artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet de mogelijkheid gehad om op 20 mei 2021 een schriftelijke 

verklaring af te leggen omtrent de nieuwe elementen die zij ter ondersteuning van haar verzoek om 

internationale bescherming inroept. Uit deze verklaringen blijkt dat de verzoekende partij in de 

gelegenheid gesteld werd nieuwe verklaringen af te leggen en nieuwe documenten neer te leggen en 

deze ook verder toe te lichten. Deze verklaring werd vervolgens overgezonden aan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die de bestreden beslissing heeft genomen na een 

inhoudelijk onderzoek van de elementen die door de verzoekende partij werden meegedeeld. Hieruit 

blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk werd gehoord en dat zij haar nieuwe elementen in het kader 

van haar huidig volgend verzoek op nuttige wijze naar voor kon brengen. De Raad wijst erop dat de 

beslissing om de verzoekende partij die een volgend verzoek indient al dan niet persoonlijk te horen, tot 

de soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal behoort.  

 

In het geval van een volgend verzoek om internationale bescherming is de commissaris-generaal 

immers niet verplicht om een persoonlijk onderhoud te organiseren, in overeenstemming met artikel 

57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet als hij van oordeel is dat hij een beslissing kan nemen op 

basis van de volledige bestudering van de door de verzoekende partij voorgelegde nieuwe elementen. 

Bij het invullen van de schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag in het kader van haar huidige 

verzoek werd aan de verzoekende partij verduidelijkt dat het Commissariaat-generaal op grond van haar 

verklaringen aldaar na zou gaan of haar aanvraag al dan niet ontvankelijk diende te worden verklaard, 

en dat het Commissariaat-generaal niet verplicht was om de verzoekende partij voorafgaand nog op te 

roepen voor een persoonlijk onderhoud. De verzoekende partij werd hierbij uitdrukkelijk gewezen op het 

feit dat het essentieel was om alle nieuwe elementen ter staving van haar aanvraag reeds bij het 

invullen van de verklaring aan te brengen. De verzoekende partij was bijgevolg op de hoogte van de 

procedure en het belang van haar verklaringen in het kader van het “schriftelijk verslag meervoudige 

aanvraag”. Daarenboven concretiseert de verzoekende partij niet welke specifieke omstandigheden zij 
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dan wel zou hebben aangevoerd binnen het kader van het hoorrecht die de beslissing van de 

commissaris-generaal omtrent haar huidig verzoek om internationale bescherming hadden kunnen 

beïnvloeden en zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de procedure. 

 

3.5. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden 

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. 

 

3.6. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De 

Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1, 

tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt 

uit het voorgaande. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd. 

 

De Raad herinnert er aan dat hij, inzake beslissingen van de commissaris-generaal de volheid van 

bevoegdheid heeft. Het geschil wordt in zijn geheel met alle juridische en feitelijke vragen aanhangig 

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 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, 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 de verzoekende partij daarop. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


