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nr. 255 969 van 8 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Eindgracht 1

3600 GENK

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 4 januari 2021 heeft

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

3 december 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

T. MOSKOFIDIS en van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, (…), verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken. U bent afkomstig uit Kajaw, een dorp

gelegen in het Behsud district van Maidan Wardak. U werd echter op jonge leeftijd gedwongen om uw

geboorteplek te verlaten. Immers, toen u drie jaar oud was had uw familie problemen met de taliban.

Jullie verhuisden naar Iran, waar jullie verbleven in Qom. U woonde er met uw beide ouders, drie

zussen en drie broers. U bent een Hazara en ben een sjiitische moslim. U ging 8 jaar naar school in Iran

en oefende later verschillende beroepen uit. Hoewel u uw gehele leven had uitgebouwd in Iran,

koesterde uw vader andere ambities voor u. Uw vader was er immers van overtuigd dat jullie de
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sjiitische godsdienst dienden te verdedigen in Syrië. Hij was er zelf al eerder naartoe gereisd om er deel

te nemen aan de gevechten. Hij wilde dat u in zijn voetsporen trad. Hij zei tegen u en uw broers dat jullie

zich moesten aansluiten bij de Fatemiyoun, een Iraanse militaire eenheid die in Syrië actief was. Uw

oudste broer, (...), werd door uw vader ontheven van zijn plicht om te gaan vechten in Syrië omdat hij

net getrouwd was. Uw vader stond er echter nog steeds op dat u naar Syrië ging. Uit angst voor uw

leven smeekte u uw vader om niet te moeten gaan. Uw vader was echter niet van plan om van gedachte

te veranderen. Hij maakte u uit voor een lafaard, een eerloos man zonder religie. Gezien u niet wilde

gaan vechten in Syrië, vroeg u aan uw broer (...) wat u diende te doen. Het was duidelijk dat uw vader

niet zou ophouden met zijn pogingen om u naar Syrië te sturen. Met behulp van (...) besloot u dan Iran

te verlaten. Na uw vertrek zou uw broer (...) door uw vader naar Syrië meegenomen zijn en er

gesneuveld zijn. U verliet het land via Turkije, waarna u de oversteek maakte naar Griekenland en

vervolgens doorreisde naar Macedonië. Hierna trok u verder naar Servië om via Hongarije Duitsland te

bereiken. Hierna trok u naar Zweden, waar u op 26 augustus 2015 een verzoek om internationale

bescherming indiende. De Zweedse asielautoriteiten weigerden u echter internationale bescherming te

verlenen, wat werd bevestigd door de Zweedse beroepsautoriteit.

Hierna besloot u verder te reizen. Via Denemarken en Duitsland kon u België bereiken, waar u op 13

maart 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Ter staving van uw verzoek legt u na uw persoonlijk onderhoud op het CGVS de Amayesh kaarten

(Iraanse verblijfsvergunningen) neer van uw familieleden, alsook legt u enkele foto’s neer van uw broer

(...). U legt ook een attest neer waaruit uw psychische moeilijkheden blijken.

B. Motivering

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

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

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

steunmaatregelen rechtvaardigt.

Wat betreft de vaststelling dat u aan psychologische problemen zou lijden, dient te worden vastgesteld

dat u nog steeds bij machte bent om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure

deel te nemen. U verklaart tijdens het persoonlijk onderhoud dat u nerveus bent en soms vergeetachtig

bent omdat uw broer werd vermoord (CGVS, p.3).

Tijdens het persoonlijk onderhoud werd door u geen melding gemaakt van ongemakken. Ook het CGVS

kon dergelijke noden niet vaststellen in uw hoofde tijdens het persoonlijk onderhoud op 11 september

2020. Het persoonlijk onderhoud verliep in normale omstandigheden.

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de vluchtelingenconventie. Indien na

een grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een

Afghaanse verzoeker om internationale bescherming een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in principe de vluchtelingenstatus toekennen.

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

administratieve dossier dient er echter door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art.1, par. A, lid

2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk

gemaakt dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging

omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde

sociale groep. Verder wordt er ook vastgesteld dat er geen sprake is van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§ 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet, waardoor u evenmin de status van subsidiaire

bescherming kan worden toegekend.

Vooreerst dient aangestipt te worden dat uw vrees voor vervolging beoordeeld moet worden ten

opzichte van uw land van nationaliteit (CGVS, p. 4). Gelet op het feit dat u verklaart over de Afghaanse

nationaliteit te beschikken, moet in uw geval uw vrees ten opzichte van Afghanistan beoordeeld worden.

De problemen die u had in Iran kunnen in principe niet in rekening genomen worden bij de beoordeling
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van uw vrees voor vervolging. Zo verwijst u naar de problematische omgang van Iran met Afghaanse

migranten. U verklaart dat u gediscrimineerd, uitgebuit en in het algemeen slecht behandeld werd in Iran

(CGVS p. 17). Dit stemt overeen met landeninformatie over de erbarmelijke situatie van Afghanen in

Iran maar zegt niets over een vrees ten aanzien van Afghanistan.

U stelt voorts dat u vanwege uw vader dreigt te worden ingelijfd bij de Fatemiyoun, een Iraanse militie

die strijdt in Syrië en voornamelijk bestaat uit Afghaanse rekruten (CGVS p. 14,18,19). Uw verklaringen

hierover zijn echter weinig overtuigend, waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan uw vrees voor

rekrutering door uw vader bij de Fatemiyoun. Hoewel u beweert dat uw vader commandant is bij de

Fatemiyoun, legt u niet het minste bewijsstuk hiervan neer. U weet evenmin of uw vader al dan niet de

Iraanse nationaliteit verkregen heeft wegens zijn engagement voor de Iraanse Fatemiyoun brigade

(CGVS, p. 20, 21). Het is u eveneens onbekend welke rang uw vader exact binnen deze groepering

bekleedt. Gezien u uw directe vluchtaanleiding uit Iran baseert op de dwang van uw vader om de

Fatemiyoun te vervoegen en gezien het hier tevens om uw eigen vader gaat die deze dwang uitoefende

op u, kan verwacht worden dat u beter op de hoogte zou zijn over het profiel van uw vader. U blijft

tevens ook opvallend vaag in uw beschrijvingen over de Fatemiyoun groepering. Gevraagd wat de

Fatemiyoun is, zegt u louter dat het een groep is die in Syrië gaat vechten (CGVS, p. 14). U verklaart

aanvankelijk niet te weten om welke reden Afghanen zich aansluiten bij deze groep. Wanneer het CGVS

hiernaar verder vraagt, beweert u dat Afghanen een paspoort en geld krijgen maar dat u het verder niet

weet. U beweert verder dat uw broer (...) als lid van de Fatemiyoun tijdens de strijd in Syrië zou gedood

zijn, maar van zijn lidmaatschap bij de Fatemiyoun en de omstandigheden waarin hij overleed legt u

geen stukken neer. U legt slechts enkele foto's neer waarop een (glimlachende) man staat afgebeeld en

van wie u beweert dat hij uw broer is. Dit blijven aldus louter blote beweringen van uwentwege. Gelet op

voorgaande maakt u uw vrees voor rekrutering bij de Fatemiyoun in Syrië geenszins aannemelijk.

Er dient te worden vastgesteld dat u geen feiten aanhaalt die aanwijzen dat u bij een eventuele

terugkeer naar Afghanistan een gegronde vrees heeft voor vervolging, om redenen van ras, nationaliteit,

religie, politieke overtuiging, behoren tot een sociale groep, zoals bepaald in de vluchtelingenconventie

van Genève. U stelt dat uw familie Afghanistan diende te verlaten vanwege de taliban (CGVS p. 9). De

taliban maakte immers jacht op sjiieten. Gezien uw familie deel uit maakte van de sjiitische Hazara,

moesten jullie wel vluchten zo verklaart u. Echter in het Easo rapport “Individuals targeted by armed

actors in the conflict” van december 2017 wordt gesteld dat de taliban geen etnische of sektarische

agenda hebben, maar alle Afghanen trachten te verenigen in hun strijd tegen de buitenlandse

aanwezigheid en de huidige overheid. In dit rapport wordt er melding gemaakt van twee voornaamste

soorten aanslagen waarbij Hazara’s het slachtoffer werden: aanslagen in grote steden tegen plaatsen

waar sjiieten samenkomen en voorvallen waarbij Hazara’s onderweg tegengehouden en vervolgens

veelal ontvoerd worden. Het rapport verduidelijkt evenwel dat het viseren van reizende Hazara’s niet

alleen afgenomen is, maar vooral dat bij de meeste van deze incidenten de Hazara’s niet geviseerd

werden omwille van het behoren tot hun etnische of religieuze groep. Door uw loutere vage verwijzing

naar de houding van de taliban ten opzichte van de Hazara’s en het onderstrepen van de incidenten met

reizende Hazara’s slaagt u er allerminst in aan te tonen dat er voor u persoonlijk een gegronde vrees op

vervolging of een reëel risico op ernstige schade is enkel omdat u het sjiitisch geloof aanhangt of tot de

groep der Hazara’s behoort.

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

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

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

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

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

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

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

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

van 30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country Guidance Afghanistan 2019.pdf

of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient
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beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

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

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

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

conflict in Afghanistan.

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
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verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaat-generaal is van oordeel dat u zich

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

herkomst kan onttrekken door zich in Mazar e-Sharif 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 Mazar e-Sharif

via dagelijkse binnenlandse vluchten vanuit de internationale luchthaven van Kaboel op een veilige

manier toegankelijk is.

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 88-94, beschikbaar op

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

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 47-51,

beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het

EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-

66 en 96-101, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/ easo coi report

afghanistan security situation 20190612.pdf en https://www.cgvs.be/nl, blijkt dat het grootste aandeel

van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De

provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note

bestempeld als een provincie 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. De provincie is grotendeels in handen van de

overheid. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Balkh ruw geschat 1,4 miljoen inwoners

heeft en dat er in 2018 in de gehele provincie 227 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te

worden dat de provincie Balkh in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal

veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn bovendien doelgericht van aard, en nemen

hoofdzakelijk de vorm aan van IED-explosies en gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en de opstandelingen. De provincie Balkh, en in het bijzonder de stad Mazar-e

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

ontvluchten.

De hoofdplaats van de provincie, Mazar-e Sharif is één van de grootste commerciële en financiële

centra van Afghanistan. Niettegenstaande er soms aanslagen gepleegd worden waarbij ook

burgerslachtoffers te betreuren vallen, is het geweld in Mazar-e Sharif hoofdzakelijk doelgericht van

aard. Zowel in 2017, als in 2018 vonden er ook enkele aanvallen op “high-profile” doelwitten plaats.

Mazar-e Sharif kent voorts een toenemend probleem van criminaliteit. In de EASO Guidance Note wordt

Mazar-e Sharif bestempeld als stad 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.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

dat de mate van willekeurig geweld in Mazar-e Sharif niet dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Mazar-e Sharif aldaar een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel kan blijken.

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

risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen.

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

Afghanistan. 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

Mazar-e Sharif. 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
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bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

In de EASO Guidance Nota (zie de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018, pag.

98-110, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-

afghanistan-2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) wordt een intern

vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen over het

algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging

gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan besloten worden dat verzoekers die tot deze

categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder ondersteunend netwerk, in hun

levensonderhoud te voorzien.

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in de Mazar-e Sharif vestigt.

U bent een gezonde jongeman van beroepsleeftijd, initiatiefrijk en zelfstandig genoeg om naar Europa te

komen in een poging u hier in een voor u vreemde gemeenschap te vestigen. U ging acht jaar lang naar

school, wat voor Afghanistan betreft een relatieve hoge scholingsgraad is (CGVS p. 15). U was ook

ondernemend. U oefende namelijk verscheidene beroepen uit in Iran, zo werkte u in de bouwsector

(CGVS p. 10,16). Het moet ook worden gezegd dat u uit een niet-onvermogende familie komt. Zo reisde

u naar Europa, wat algauw duizenden euro kost. U beschrijft dat uw broer wat geld had, dat u geld

verdiende door met uw broer samen te werken en dat uw moeder wat goud verkocht (CGVS, p. 22).

Bovendien moet worden gesteld dat u het CGVS heeft trachten te misleiden omtrent het bestaan van uw

familiaal netwerk in Mazar-e Sharif. Vooreerst verklaart u te zijn geboren in de provincie Maidan Wardak

(CGVS p. 5). Tijdens het persoonlijke onderhoud dat in Zweden werd uitgevoerd, verklaarde u iets

anders. U verklaarde namelijk afkomstig te zijn uit Mazar- e Sharif, deze stad was uw geboorteplaats

(Gehoorverslag Zweden, kopie in het administratieve dossier).U voegde eraan toe dat s uw vader van

Maidan Wardak afkomstig was. Het vermoeden van het CGVS dat u niet werkelijk in Maidan Wardak

bent geboren, wordt bijgetreden door het feit dat u niet eens het district in Maidan Wardak kon

benoemen van waaruit u afkomstig zou zijn (CGVS p. 5). Indien u werkelijk uit Maidan Wardak

afkomstig was, zou u dit moeten weten. Voorts heeft u het CGVS voorgelogen door te stellen dat u

mogelijk een oom had met een zoon in Mazar, maar dat u er geen contact mee had. Uit uw verklaringen

in Zweden blijkt wederom een ander verhaal. U onderhield gewoonlijk het contact met de familie van uw

oom in Mazar (Gehoorverslag Zweden). U praatte maandelijks met zijn dochter en onderhield via haar

het contact met uw oom en zijn familie in Mazar (Gehoorverslag Zweden.) Het is ook om die reden dat

uw verzoek om internationale bescherming werd geweigerd in Zweden, daar u over een netwerk in

Mazar-e Sharif beschikte. Dit doet sterk vermoeden dat u met kwader trouw de informatie over het

netwerk in Mazar-e Sharif wilde verhullen voor het CGVS, daar u zich welbewust was van de reden voor

de weigering van uw verzoek tot internationale bescherming in Zweden.

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Mazar-e Sharif aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

niemand kende en nooit was geweest. Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter

geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou

hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst

kunnen worden beschouwd.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in Mazar-e Sharif 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.

Daarbij kunnen de Amayesh kaarten en foto’s van uw broer geen verandering teweegbrengen in de

beoordeling van uw verzoek, daar uw verblijf in Iran op heden niet in vraag wordt gesteld, noch de

problemen die u daar ervoer.

Dat u een psycholoog hebt bezocht in België en hiervan een attest neerlegt, dient het volgende te

worden opgemerkt: hoewel begrip kan worden opgebracht voor uw mentale moeilijkheden, voegt het

attest geen verdere elementen toe aan uw asielrelaas. Dergelijk medisch-psychologisch verslag vormt

geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin een persoon psychologische moeilijkheden opliep

of ontwikkelde. Een arts, in dit geval een psycholoog, kan immers nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze letsels werden opgelopen. Bovendien blijkt na

analyse van de notities van het persoonlijk onderhoud dat dit in normale omstandigheden gebeurde. Er

dient dan ook te worden aangenomen dat u in staat bent om op een autonome en functionele wijze uw

asielrelaas te verdedigen.

De opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud die u aan het CGVS overmaakte op 6

oktober 2020 betreffen loutere spelfouten en hebben geen weerslag op de inhoudelijke beoordeling van

uw verzoek.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in wat zich voordoet als het enige middel de schending aan van de artikelen 48/3

en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de vluchtelingenconventie. Indien na

een grondig individueel onderzoek van het verzoek om internationale bescherming blijkt dat een

Afghaanse verzoeker om internationale bescherming een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in principe de vluchtelingenstatus toekennen.

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

administratieve dossier dient er echter door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art.1, par. A, lid

2 van de Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk

gemaakt dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging

omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde

sociale groep. Verder wordt er ook vastgesteld dat er geen sprake is van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4
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§ 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet, waardoor u evenmin de status van subsidiaire

bescherming kan worden toegekend.

Vooreerst dient aangestipt te worden dat uw vrees voor vervolging beoordeeld moet worden ten

opzichte van uw land van nationaliteit (CGVS, p. 4). Gelet op het feit dat u verklaart over de Afghaanse

nationaliteit te beschikken, moet in uw geval uw vrees ten opzichte van Afghanistan beoordeeld worden.

De problemen die u had in Iran kunnen in principe niet in rekening genomen worden bij de beoordeling

van uw vrees voor vervolging. Zo verwijst u naar de problematische omgang van Iran met Afghaanse

migranten. U verklaart dat u gediscrimineerd, uitgebuit en in het algemeen slecht behandeld werd in Iran

(CGVS p. 17). Dit stemt overeen met landeninformatie over de erbarmelijke situatie van Afghanen in

Iran maar zegt niets over een vrees ten aanzien van Afghanistan.

U stelt voorts dat u vanwege uw vader dreigt te worden ingelijfd bij de Fatemiyoun, een Iraanse militie

die strijdt in Syrië en voornamelijk bestaat uit Afghaanse rekruten (CGVS p. 14,18,19). Uw verklaringen

hierover zijn echter weinig overtuigend, waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan uw vrees voor

rekrutering door uw vader bij de Fatemiyoun. Hoewel u beweert dat uw vader commandant is bij de

Fatemiyoun, legt u niet het minste bewijsstuk hiervan neer. U weet evenmin of uw vader al dan niet de

Iraanse nationaliteit verkregen heeft wegens zijn engagement voor de Iraanse Fatemiyoun brigade

(CGVS, p. 20, 21). Het is u eveneens onbekend welke rang uw vader exact binnen deze groepering

bekleedt. Gezien u uw directe vluchtaanleiding uit Iran baseert op de dwang van uw vader om de

Fatemiyoun te vervoegen en gezien het hier tevens om uw eigen vader gaat die deze dwang uitoefende

op u, kan verwacht worden dat u beter op de hoogte zou zijn over het profiel van uw vader. U blijft

tevens ook opvallend vaag in uw beschrijvingen over de Fatemiyoun groepering. Gevraagd wat de

Fatemiyoun is, zegt u louter dat het een groep is die in Syrië gaat vechten (CGVS, p. 14). U verklaart

aanvankelijk niet te weten om welke reden Afghanen zich aansluiten bij deze groep. Wanneer het CGVS

hiernaar verder vraagt, beweert u dat Afghanen een paspoort en geld krijgen maar dat u het verder niet

weet. U beweert verder dat uw broer (...) als lid van de Fatemiyoun tijdens de strijd in Syrië zou gedood

zijn, maar van zijn lidmaatschap bij de Fatemiyoun en de omstandigheden waarin hij overleed legt u

geen stukken neer. U legt slechts enkele foto's neer waarop een (glimlachende) man staat afgebeeld en

van wie u beweert dat hij uw broer is. Dit blijven aldus louter blote beweringen van uwentwege. Gelet op

voorgaande maakt u uw vrees voor rekrutering bij de Fatemiyoun in Syrië geenszins aannemelijk.

Er dient te worden vastgesteld dat u geen feiten aanhaalt die aanwijzen dat u bij een eventuele

terugkeer naar Afghanistan een gegronde vrees heeft voor vervolging, om redenen van ras, nationaliteit,

religie, politieke overtuiging, behoren tot een sociale groep, zoals bepaald in de vluchtelingenconventie

van Genève. U stelt dat uw familie Afghanistan diende te verlaten vanwege de taliban (CGVS p. 9). De

taliban maakte immers jacht op sjiieten. Gezien uw familie deel uit maakte van de sjiitische Hazara,

moesten jullie wel vluchten zo verklaart u. Echter in het Easo rapport “Individuals targeted by armed

actors in the conflict” van december 2017 wordt gesteld dat de taliban geen etnische of sektarische

agenda hebben, maar alle Afghanen trachten te verenigen in hun strijd tegen de buitenlandse

aanwezigheid en de huidige overheid. In dit rapport wordt er melding gemaakt van twee voornaamste

soorten aanslagen waarbij Hazara’s het slachtoffer werden: aanslagen in grote steden tegen plaatsen

waar sjiieten samenkomen en voorvallen waarbij Hazara’s onderweg tegengehouden en vervolgens

veelal ontvoerd worden. Het rapport verduidelijkt evenwel dat het viseren van reizende Hazara’s niet

alleen afgenomen is, maar vooral dat bij de meeste van deze incidenten de Hazara’s niet geviseerd

werden omwille van het behoren tot hun etnische of religieuze groep. Door uw loutere vage verwijzing

naar de houding van de taliban ten opzichte van de Hazara’s en het onderstrepen van de incidenten met

reizende Hazara’s slaagt u er allerminst in aan te tonen dat er voor u persoonlijk een gegronde vrees op

vervolging of een reëel risico op ernstige schade is enkel omdat u het sjiitisch geloof aanhangt of tot de

groep der Hazara’s behoort.

(…)

Dat u een psycholoog hebt bezocht in België en hiervan een attest neerlegt, dient het volgende te

worden opgemerkt: hoewel begrip kan worden opgebracht voor uw mentale moeilijkheden, voegt het

attest geen verdere elementen toe aan uw asielrelaas. Dergelijk medisch-psychologisch verslag vormt

geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin een persoon psychologische moeilijkheden opliep

of ontwikkelde. Een arts, in dit geval een psycholoog, kan immers nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze letsels werden opgelopen. Bovendien blijkt na

analyse van de notities van het persoonlijk onderhoud dat dit in normale omstandigheden gebeurde. Er

dient dan ook te worden aangenomen dat u in staat bent om op een autonome en functionele wijze uw

asielrelaas te verdedigen.
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De opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud die u aan het CGVS overmaakte op 6

oktober 2020 betreffen loutere spelfouten en hebben geen weerslag op de inhoudelijke beoordeling van

uw verzoek.”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Waar verzoeker verwijst naar het psychologisch attest dat hij heeft neergelegd, plaatst hij de gedane en

pertinente vaststellingen niet in een ander daglicht.

Het neergelegde psychologische attest vormt geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de

genoemde problemen werden opgelopen, noch voor het feit dat de letsels werden opgelopen voordat

verzoeker zijn land van herkomst verliet. Een arts, en in dit geval een psycholoog, doet vaststellingen

betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn

bevindingen kan deze vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen mentale problemen,

maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de

verwondingen of mentale problemen werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de

verklaringen van de patiënt. Dit geldt des te meer in het geval van een attest, opgesteld door een

psycholoog of een psychiater. Meer nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke

letsels en symptomen, is een psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de

eventuele achterliggende feiten immers afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt

wordt aangereikt. Eventuele vermoedens over de oorzaak van de psychologische problemen zijn dan

ook gebaseerd op de verklaringen van verzoeker en dit binnen de context van psychologische

hulpverlening, wat een andere inslag heeft dan het onderzoek naar de nood aan internationale

bescherming.

Noch uit het voorgelegde attest noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan echter blijken dat

de door verzoeker voorgehouden psychologische problemen van die aard zijn om een negatieve invloed

te hebben gehad op de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming.

Waar verzoeker verder aanvoert dat zijn vader hem gedwongen naar Syrië zal sturen en dat zijn vader

hem ook in Afghanistan kan vinden en hem reeds eerder uitschold voor lafaard en eerloos man zonder

religie, herhaalt hij slechts zijn eerdere verklaringen. Verzoeker weerlegt noch verklaart hiermee de

hoger gedane en pertinente vaststellingen waaruit blijkt dat hij geen gegronde vrees voor vervolging of

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

aantoont.

Verzoeker stelt verder niet te weten waarom andere Afghanen zich bij de Fatemiyoun aansluiten en

voegt hieraan toe dat hij enkel de informatie heeft die zijn vader hem verteld heeft.

De Raad stelt vast dat verzoekers vrees erin bestaat vanwege zijn vader dreigt te worden gerekruteerd

bij de Fatemiyoun, een Iraanse militie die strijdt in Syrië en voornamelijk bestaat uit Afghaanse rekruten.

Verzoekers onwetendheid zoals vastgesteld in de bestreden beslissing klemt gezien zijn broer als lid

van de Fatemiyoun tijdens de strijd in Syrië zou gedood zijn, zijn vader commandant is bij de

Fatemiyoun en het deze laatste is die verzoeker onder druk zette.

Aangezien een dergelijke rekrutering de kern uitmaakt van verzoekers asielrelaas kan wel degelijk

worden verwacht dat verzoeker in de door hem geschetste omstandigheden hierover duidelijke,

overtuigende en concrete informatie kan geven, alsook over de positie van zijn vader binnen deze

militie.

Ook bevestigt de Raad dat op de door verzoeker neergelegde foto’s een man staat afgebeeld.

Niettegenstaande verzoeker beweert dat het om zijn broer gaat, brengt hij geen enkel objectief stuk naar

voor waaruit blijkt dat het effectief om zijn broer zou gaan. Overigens blijkt hieruit niet dat deze man als

lid van de Fatemiyoun tijdens de strijd in Syrië zou gedood zijn.

Het vervolgens louter verwijzen naar algemene informatie omtrent de situatie van Hazara’s in

Afghanistan, volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico

op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke.
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2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.5. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoeker toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

oordeelt de commissaris-generaal dat verzoeker in Mazar-e Sharif over een veilig en redelijk intern

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming.

Vooreerst kan de commissaris-generaal worden gevolgd waar hij stelt dat uit de actuele en objectieve

informatie in het administratief dossier blijkt dat de stad Mazar-e Sharif via dagelijkse binnenlandse

vluchten vanuit de internationale luchthaven van Kabul op een veilige manier toegankelijk is. Dit wordt

door verzoeker niet betwist. 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

geen toegang zouden hebben tot de stad Mazar-e Sharif.

Wat betreft de actuele veiligheidssituatie in de stad Mazar-e Sharif wordt in de bestreden beslissing het

volgende uiteengezet:

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

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 88-94, beschikbaar op https://www.

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

Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 47-51, beschikbaar op https://

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

Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 96-101, beschikbaar op

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

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuidoosten

en het Oosten. De provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan en wordt in de Easo

Guidance Note bestempeld als een provincie 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. De provincie is grotendeels

in handen van de overheid. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Balkh ruw geschat

1,4 miljoen inwoners heeft en dat er in 2018 in de gehele provincie 227 burgerslachtoffers vielen. Aldus

dient besloten te worden dat de provincie Balkh in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal

veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn bovendien doelgericht van aard, en nemen

hoofdzakelijk de vorm aan van IED-explosies en gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en de opstandelingen. De provincie Balkh, en in het bijzonder de stad Mazar-e
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Sharif blijkt een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies

ontvluchten.

De hoofdplaats van de provincie, Mazar-e Sharif is één van de grootste commerciële en financiële

centra van Afghanistan. Niettegenstaande er soms aanslagen gepleegd worden waarbij ook

burgerslachtoffers te betreuren vallen, is het geweld in Mazar-e Sharif hoofdzakelijk doelgericht van

aard. Zowel in 2017, als in 2018 vonden er ook enkele aanvallen op “high-profile” doelwitten plaats.

Mazar-e Sharif kent voorts een toenemend probleem van criminaliteit. In de EASO Guidance Note wordt

Mazar-e Sharif bestempeld als stad 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.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

dat de mate van willekeurig geweld in Mazar-e Sharif niet dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Mazar-e Sharif aldaar een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel kan blijken.”

De door verzoeker bijgebrachte informatie omtrent de veiligheidssituatie in de provincie Wardak doet

hier geen afbreuk aan, noch aan de recentere informatie die door de verwerende partij per aanvullende

nota werd neergelegd.

Gelet op wat voorafgaat, concludeert de Raad dat de mate van willekeurig geweld in de stad Mazar-e

Sharif niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die

ernaar terugkeert aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de

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

Verzoeker toont ook geen persoonlijke omstandigheden aan die in zijn hoofde het risico op ernstige

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

omstandigheden blijken ook niet uit de stukken van het administratief dossier.

De Raad is voorts, in navolging van de commissaris-generaal, van oordeel dat in het geval van

verzoeker, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht

dat hij zich in de stad Mazar-e Sharif vestigt. De bestreden beslissing bevat wat dit betreft de volgende

overwegingen:

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

Mazar-e Sharif. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 30

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

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

In de EASO Guidance Nota (zie de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018, pag.

98-110, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-

afghanistan-2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) wordt een intern

vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen over het

algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging

gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan besloten worden dat verzoekers die tot deze

categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder ondersteunend netwerk, in hun

levensonderhoud te voorzien.

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in de Mazar-e Sharif vestigt.
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U bent een gezonde jongeman van beroepsleeftijd, initiatiefrijk en zelfstandig genoeg om naar Europa te

komen in een poging u hier in een voor u vreemde gemeenschap te vestigen. U ging acht jaar lang naar

school, wat voor Afghanistan betreft een relatieve hoge scholingsgraad is (CGVS p. 15). U was ook

ondernemend. U oefende namelijk verscheidene beroepen uit in Iran, zo werkte u in de bouwsector

(CGVS p. 10,16). Het moet ook worden gezegd dat u uit een niet-onvermogende familie komt. Zo reisde

u naar Europa, wat algauw duizenden euro kost. U beschrijft dat uw broer wat geld had, dat u geld

verdiende door met uw broer samen te werken en dat uw moeder wat goud verkocht (CGVS, p. 22).

Bovendien moet worden gesteld dat u het CGVS heeft trachten te misleiden omtrent het bestaan van uw

familiaal netwerk in Mazar-e Sharif. Vooreerst verklaart u te zijn geboren in de provincie Maidan Wardak

(CGVS p. 5). Tijdens het persoonlijke onderhoud dat in Zweden werd uitgevoerd, verklaarde u iets

anders. U verklaarde namelijk afkomstig te zijn uit Mazar- e Sharif, deze stad was uw geboorteplaats

(Gehoorverslag Zweden, kopie in het administratieve dossier).U voegde eraan toe dat s uw vader van

Maidan Wardak afkomstig was. Het vermoeden van het CGVS dat u niet werkelijk in Maidan Wardak

bent geboren, wordt bijgetreden door het feit dat u niet eens het district in Maidan Wardak kon

benoemen van waaruit u afkomstig zou zijn (CGVS p. 5). Indien u werkelijk uit Maidan Wardak

afkomstig was, zou u dit moeten weten. Voorts heeft u het CGVS voorgelogen door te stellen dat u

mogelijk een oom had met een zoon in Mazar, maar dat u er geen contact mee had. Uit uw verklaringen

in Zweden blijkt wederom een ander verhaal. U onderhield gewoonlijk het contact met de familie van uw

oom in Mazar (Gehoorverslag Zweden). U praatte maandelijks met zijn dochter en onderhield via haar

het contact met uw oom en zijn familie in Mazar (Gehoorverslag Zweden.) (…)

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Mazar-e Sharif aan de

slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

niemand kende en nooit was geweest. Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter

geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou

hebben zodat deze niet als een ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst

kunnen worden beschouwd.”

Waar verzoeker slechts stelt dat hij op 3-jarige leeftijd Afghanistan heeft verlaten, dat niemand hem

onderdak zal bieden en indien hij contacten zou hebben met zijn oom, zoals hij bij de Zweedse

autoriteiten heeft verteld, er nog geen enkele zekerheid is dat hij door zijn oom gaat opgevangen

worden, gaat hij eraan voorbij dat geoordeeld werd dat hij wel degelijk in staat is er als zelfstandig

jongeman een bestaan uit te bouwen en er zelfs over contacten en ondersteuning beschikt. Verzoeker

brengt geen enkel concreet gegeven bij waarom hij niet op ondersteuning zou kunnen rekenen van zijn

oom.

Waar hij opmerkt dat hij in Zweden niet de volledige waarheid heeft gesproken en zijn asielrelaas daar

werd “geweigerd wegens niet geloofwaardig”, toont hij niet aan in welke mate dit de voorgaande

vaststellingen in een ander daglicht zou kunnen plaatsen.

Waar verzoeker het ook een mager argument acht waar in de bestreden beslissing vastgesteld werd dat

hij niet eens het district van Maidan Wardak kon benoemen vanwaar hij afkomstig was, wordt opgemerkt

dat verzoeker in Zweden nog had verklaard dat hij geboren en afkomstig was uit Mazar-e Sharif

waardoor het vermoeden dat verzoeker afkomstig was uit Mazar-e Sharif wordt bevestigd door de

vaststelling dat hij zijn district van afkomst in Maidan Wardak niet kon benoemen.

Verzoeker beperkt zich tot algemene beweringen doch slaagt er niet in afbreuk te doen aan

bovenstaande pertinente vaststellingen.

Rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden en de aanwezigheid van familie in

Mazar-e Sharif, zoals hiervoor reeds uiteengezet, kan van verzoeker redelijkerwijs verwacht worden dat

hij zich in deze stad vestigt.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.
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2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond

van het beroep heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend eenentwintig door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


