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 nr. 256 022 van 9 juni 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. OGUMULA 

Generaal Geneesheer Derachelaan 127/3 

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 15 februari 2021 

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

staatlozen van 28 januari 2021. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. OGUMULA 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 verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 13 mei 1995.  

  

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 10 januari 2020. Op 15 januari 2020 

dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 22 oktober 2020 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).  

 

Op 28 januari 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“A. Feitenrelaas 

U, R.S.S., verklaarde over de Afghaanse nationaliteit te beschikken en te zijn geboren in het dorp Tesha 

(district Asmar, provincie Kunar) op 13 mei 1995. U woonde in Tesha samen met uw moeder, vader, 2 

broers, 3 zussen en uw vrouw. U bent tot de 10de klas naar school gegaan in het dorp Serko, dat naast 

Tesha ligt. Daarna studeerde u 2 jaar aan de Omera Khan school in de provinciale hoofdstad Asadabad, 

waar u de 11de en 12de klas afwerkte. Vervolgens vatte u universitaire studies aan op de Rokhan 

universiteit in Jalalabad, in de provincie Nangarhar. U studeerde daar af in 2017 met een diploma in 

administratie en handel. 

Aan de universiteit had u de rechtenstudente D. leren kennen waarmee u een romantische relatie 

aanging. Nadat u was afgestudeerd in 2017 ging u terug naar uw dorp, maar zocht u ondertussen naar 

werk. In het kader van die zoektocht ging u af en toe terug naar Nangarhar, waar u D. ook nog had 

ontmoet. D. is echter in 2019 met een andere man getrouwd, en uw vader had ook voor u met een 

andere vrouw een huwelijk gearrangeerd. U trouwde met uw vrouw in het voorjaar van 2019. Enkele 

dagen nadat u getrouwd was kreeg u een oproep van D., die u vertelde dat haar schoonbroer een video 

had gevonden van u en haar. Ze waarschuwde u dat u best niet meer naar Nangarhar zou komen, en 

dat u voorzichtig moest zijn om niet gevat te worden door haar schoonbroer. 

U nam deze waarschuwing serieus en beperkte uw zoektocht naar werk voortaan in uw dorp. Via een 

vriend van uw familie kon u vanaf 15 april 2019 aan de slag bij de lokale zakenman A., die het logistiek 

bedrijf M.A.L.S. met hoofdzetel in Kabul beheerde. Uw job bestond eruit om tweemaal per dag bepaalde 

controleposten van het leger in uw district te voorzien van brood. Op 8 mei 2019 was u onderweg van 

de controlepost in Shanghar naar die van Shahl, die gelegen is op een heuvel. Toen u vanuit die 

bergachtige regio terugreed werd u beschoten. U kon ontkomen en reed terug naar de controlepost van 

Shanghar. U dacht aanvankelijk dat u beschoten werd door de schoonfamilie van D.. Vanuit de 

controleposten van Shahl en Shanghar werd teruggeschoten naar de plaats van waaruit u beschoten 

werd. 

U werd door een legerkonvooi naar het districtscentrum van Asmar meegenomen, waar u meteen A. 

opbelde en hem meldde dat u door de taliban beschoten was. Aangezien het al laat was nodigde hij u 

bij hem thuis uit. De volgende dag belde uw vader u op, en zei hij dat de taliban was langs gekomen, op 

zoek naar u. Uw vader zei u niet naar huis te komen. Vervolgens belde u een vriend op, aan wie u uw 

problemen met de taliban uitlegde. U diende uw ontslag bij A. in, en vertrok naar uw vriend in Jalalabad, 

die een smokkelaar had gevonden. 

Op 10 mei vertrok u dan vanuit Jalalabad naar Kabul, van waaruit u verder reisde naar Nimroz en 

Afghanistan verliet. Via Iran, Turkije, Griekenland, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië, Oostenrijk, 

Duitsland en Frankrijk bereikte u op 10 januari 2020 België, waar u op 16 januari 2020 een verzoek om 

internationale bescherming indiende. 

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

uw taskara (origineel), een foto van uw paspoort (1 pagina), de taskara van uw vader (kopie), 6 

opleidingscertificaten, waaronder uw bachelordiploma (alle origineel), een arbeidscontract bij M.A.L.S. 

(origineel), een werkbadge (origineel), een certificaat van uw werk bij M.A.L.S. (origineel) en 

screenshots van facebookposts (3 pagina’s, kopies). 

B. Motivering 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen geen gegronde vrees voor vervolging 

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt. 

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw problemen met de schoonfamilie van D., noch aan 

uw problemen met de taliban. 

Wat betreft de problemen met de schoonfamilie van D. legde u vage en tegenstrijdige verklaringen af. 

Zo gaf u aan de oproep van D. dermate ernstig te hebben genomen, dat u niet enkel uit Nangarhar zou 

blijven, maar tevens uw district niet meer kon verlaten: “Ja, de eerste problemen waren dat ik mijn 

district niet mocht verlaten” (NPO, P.6). U legde dit later uit als volgt: “Ze hadden niet echt bewijzen, 

maar als ze me vonden had ik problemen kunnen krijgen. Daarom vermeed ik om naar verre plaatsen te 

gaan, ik wilde gewoon in mijn eigen dorp blijven om daar een werk te vinden” (NPO, P.15). Ook toen u 
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beschoten werd, dacht u meteen weer aan die problemen met D. haar schoonfamilie: “Ik dacht dat 

omwille van dat oude probleem er op mij geschoten was” (NPO, P.10). 

De oproep van D. had u dus niet enkel enorm beperkt in uw bewegingsvrijheid, maar ze had u tevens de 

indruk gegeven dat u tot in de meest afgelegen plaatsen van de bergachtige provincie Kunar kon 

achtervolgd en beschoten worden. Niettegenstaande de grote impact van die problemen op uw leven, 

ging u de dag nadat u beschoten werd naar Jalalabad (NPO, P.7). Toen u geconfronteerd werd met die 

opvallende keuze, die in tegenstrijd lijkt met uw vrees voor de schoonfamilie van D., minimaliseerde u 

echter het risico: “Het was niet alsof haar schoonouders op de hoogte waren dat ik net toen in 

Nangarhar zou zijn. Ik kwam ’s avonds toe in Nangarhar, en de volgende ochtend ben ik vertrokken” 

(NPO, P.17). Deze laksheid staat echter in schril contrast met uw aanvankelijke verdenking van de 

schoonfamilie van D. inzake de beschieting van de dag voordien. U verklaarde die laksheid vervolgens: 

“Dat meisje wist ook niet zoveel over mij. Ze wist niet waar mijn dorp was, of zelfs dat ik van Asmar was. 

Ze wist alleen dat ik van Kunar was” (NPO, P.17). Deze verschillende verklaringen omtrent uw 

problemen met de schoonfamilie van D. zijn zeer tegenstrijdig, en verzwakken de geloofwaardigheid van 

die problemen danig. 

Het is overigens uiterst merkwaardig dat D. u opbelde om u te verwittigen voor haar schoonfamilie. U 

beschreef haar oproep als volgt: “Ze vroeg of ik toch zeker niet in Nangarhar was. Ik zei nee. Ze zei dat 

haar schoonbroer een video van ons had gevonden bij haar. Dan zei ze dat ik voorzichtig moest zijn om 

niet opgepakt te worden door haar schoonbroer” (NPO, P.15). Hoewel u terloops erkende dat zij 

eveneens gevaar liep is het opvallend in welke mate u het gevaar voor eerwraak op uzelf projecteert 

(NPO, P.15). Die reactie is des te opvallender, aangezien D. niet wist uit welk dorp u kwam (NPO, P.17), 

en het risico op repercussies ettelijke malen groter is voor de vrouw (zie administratief dossier, National 

Inquiry report on Factors and causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan, p.62). Echter blijkt uit uw 

relaas dat D. u meermaals trachtte op te bellen om u te verwittigen voor gevolgen die u te beurt zouden 

vallen (NPO, P.15), terwijl uit de beschikbare informatie blijkt dat de vrouw in zulke situaties veruit het 

meeste risico loopt op vervolging. 

Bepaalde elementen van uw verklaringen met betrekking tot deze problemen waren eveneens opvallend 

vaag. Zo blijft het erg onduidelijk wanneer u opgebeld werd door D. om u in te lichten over het gevaar 

van haar schoonfamilie. Aanvankelijk situeerde u de telefonische waarschuwing van D. in de dagen na 

uw huwelijk (NPO, P.15). Even later verklaarde u iets anders: “Het telefoontje was nadat ik ben 

beginnen werken. Ongeveer een maand nadat ik getrouwd was begon ik te werken voor A.” (NPO, 

P.16). Toen u geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheid greep u terug naar uw eerste verklaring: 

“Nee, het was een paar dagen nadat ik getrouwd was toen ik opgebeld werd. Het was pas later dat ik 

dat werk had gekregen” (NPO, P.17). Wanneer u dan gevraagd werd wanneer uw huwelijk had 

plaatsgevonden, wist u echter niet eens in welke maand dat was, laat staan dat u de datum wist (NPO, 

P.15). Aan de hand van uw verschillende verklaringen zou uw huwelijk kunnen hebben plaatsgevonden 

in januari, februari, maart of april 2019. Zo verklaarde u aanvankelijk: “Een maand, anderhalve maand 

voor mijn vertrek ben ik getrouwd” (NPO, P.15). Aangezien u expliciet aangaf op 10 mei 2019 te zijn 

vertrokken (NPO, P.8), zou uw huwelijk volgens deze verklaring eind maart, of begin april 2019 hebben 

plaatsgevonden. Meteen daarna situeerde u uw huwelijk in de eerste maanden van 2019: “Ik denk dat 

het de tweede maand van 2019 was. De eerste maand misschien, maar ik denk dat het de tweede 

maand was van 2019” (NPO, P.15). Ten slotte verklaarde u een 3de mogelijkheid wat betreft de maand 

waarin u trouwde: “Ongeveer een maand nadat ik getrouwd was begon ik te werken voor A.” (NPO, 

P.16). In deze veronderstelling trouwde u midden maart 2019, aangezien u aan de hand van uw 

verklaringen en documenten verduidelijkte dat u op 15 april 2019 was beginnen werken voor A.. 

Door deze tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot uw huwelijksdatum, kon u ook allerminst 

situeren wanneer D. u had opgebeld. Daarenboven is het merkwaardig dat u de aanvang van uw werk 

bij A. en uw vertrek uit Afghanistan precies kan dateren, maar dat u van uw huwelijk niet eens kan 

zeggen in welke maand het doorging. Nochtans is het huwelijk doorgaans een erg belangrijke 

gebeurtenis, dat in uw geval dan ook nog zeer recent plaatsvond. U wekt hierdoor dan ook de indruk 

bewust vaagheid te creëren omtrent de chronologie van uw relaas, hetgeen de geloofwaardigheid ervan 

verder aantast. 

Uw vermeende problemen met de taliban konden evenmin overtuigen. Zo beschreef u de plaats waar u 

beschoten werd als volgt: “[…] Shahl ligt heel hoog. Aan de ene kant heb je de rivier, en aan de andere 

kant steile heuvels. Op een bepaald moment moet je dan een klein pad nemen. […] Aan de ene kant 

waren planten en bomen, aan de andere kant ook. In de draai werd ik dan beschoten. Ik ben dan 

gewoon doorgereden” (NPO, P. 8). De onherbergzame plaats van waaruit u beschoten werd bevond 

zich bovendien vlakbij 2 controleposten van het leger: “Ja, ze waren daar dichtbij. Ik kon niet zoveel 

zien, er waren daar overal bomen” (NPO, P.9). Nadat u beschoten werd, werd vanuit beide 

controleposten overigens teruggeschoten naar de plaats van waaruit u beschoten werd: “Vanuit de 

controleposten van Shahl en Shangar werd dan teruggeschoten naar de plaats waar de schoten 
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vandaan kwamen” (NPO, P.7). U werd met andere woorden beschoten vanuit een plaats die moeilijk te 

bereiken was, waar weinig zichtbaarheid is, en die zich vlakbij controleposten bevond. Het is dan ook 

onduidelijk waarom de taliban de moeite en het risico zou genomen hebben om u te beschieten vanuit 

deze positie. Wanneer u hier meermaals mee geconfronteerd werd, waren uw antwoorden allerminst 

toereikend: “Dat weet ik niet” (NPO, P.13); “Dat weet ik ook niet. Zij hadden op mij geschoten, ze 

dachten misschien dat ze me gewoon konden neerschieten” (NPO, P.13); “Dat weet ik ook niet. 

Misschien hebben ze elders de kans niet gekregen, en hier wel” (NPO, P.13). Nochtans was de taliban 

volgens uw verklaringen naar uw huis gekomen in hun zoektocht naar u, op dezelfde dag van uw 

beschieting, of ten laatste de dag nadien (NPO, P.11). Toen uw vader u de dag na de beschieting 

immers opbelde om te vragen waar u was, informeerde hij u immers dat de taliban toen al was langs 

gekomen (NPO, P.11). Uw mogelijke verklaringen over het waarom de taliban besloot om u vanuit een 

hoogst ongunstige positie te beschieten zijn allerminst overtuigend, aangezien de taliban uw adres zou 

gekend hebben en u dan ook simpelweg thuis had kunnen onderscheppen, oppakken of neerschieten. 

U legde tevens tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot uw reactie op deze beschieting. Zo 

belde u, nadat soldaten u hadden teruggebracht naar het districtscentrum van Asmar, meteen uw baas 

A. op (NPO, P.7): “Ik heb dan in het Asmar districtscentrum naar A. gebeld. Ik bracht hem op de hoogte 

dat de taliban naar mij had geschoten” (NPO, P.7). Het is vooreerst opvallend dat u besliste om uw baas 

eerst te bellen nadat u werd beschoten. U verklaarde echter uw familie niet op te bellen omwille van 

volgende reden: “Ik dacht dat het was omwille van die oude problemen. Ik wilde niet dat mijn familie wist 

van die oude problemen die ik had” (NPO, P.10). Hoewel u dus verklaarde uw familie niet te willen 

opbellen omdat u dacht dat de schoonfamilie van D. achter de beschieting zat, en u niet wilde dat zij van 

die problemen op de hoogte zouden zijn, verklaarde u even voordien dat u A. opbelde met de melding 

dat de taliban u had beschoten. U verklaarde ook dat u pas besefte dat u omwille van uw huidige job 

was beschoten op de dag na de beschieting, nadat uw vader u had opgebeld om te zeggen dat de 

taliban naar uw huis was gekomen: “Toen had ik door dat het was omwille van mijn huidige job” (NPO, 

P.10). Zoals hierboven vermeld belde u op de dag van de beschieting echter reeds naar A. om te 

zeggen dat de taliban u had beschoten (NPO, P.7). Echter bleek uit uw beschrijving van een vroeger 

schietincident dat u zulke beschietingen steevast aan de taliban toeschreef: “Het is zo dat als daar 

iemand wordt beschoten, of doodgeschoten wordt, dan is het de taliban” (NPO, P.8). Uw 

beweegredenen voor uw reactie op de beschieting blijven omwille van deze tegenstrijdige verklaringen 

dan ook onduidelijk, hetgeen de geloofwaardigheid van uw relaas wederom ernstig aantast. 

Ten slotte waren uw verklaringen waarom de taliban u beschoot eveneens ontoereikend. U verklaarde 

dat de taliban u beschoot omdat u in hun ogen voor de overheid werkte en dus een ongelovige was, 

door brood de leveren aan controleposten van het leger (NPO, P.10). Hoe de taliban over uw werk te 

weten was gekomen, was echter minder duidelijk. Er waren namelijk amper mensen op de hoogte van 

uw werk: “Nee, de dorpelingen wisten dat niet. Alleen mijn ouders wisten dat, en een neef van mij wist 

het. I. wist het ook, hij heeft deze job voor mij gevonden” (NPO, P.12). Wanneer u dan gevraagd werd 

hoe de taliban u in het vizier kreeg, antwoordde u als volgt: “Zoals ik zei was het openbaar vervoer in 

mijn dorp om 15u gedaan. Maar ik moest heel vroeg vertrekken, naar Asmar gaan en het brood leveren 

aan de controleposten. In de namiddag moest ik ook het brood leveren, en dat was dan vrij laat. Ik denk 

dat ze daarom afleidden uit mijn vroege vertrek naar Asmar, en het late thuiskomen dat ik dat werk 

deed” (NPO, P.13). Wanneer u werd voorgelegd dat de taliban bezwaarlijk kon weten dat u voor het 

leger werkte omdat u vroeg vertrok en laat thuiskwam, verklaarde u het volgende: “Ze zullen iemand 

gezien hebben met zoveel brood. Voor de ene had ik 200 broden, voor de andere 500 broden. 

Misschien dat ze iemand met zoveel brood gezien hebben, mij achtervolgd hebben, en vandaar te 

weten kwamen” (NPO, P.13). Echter verklaarde u meteen nadien dat de hoeveelheid brood die u 

vervoerde niet zo bijzonder was: “Ja, dat is niet zoveel hoor. Ik zat alleen in de auto” (NPO, P.14). U kon 

het dan ook niet aannemelijk maken dat de taliban uw broodleveringen dermate verdacht vonden dat zij 

besloten u persoonlijk te achtervolgen. 

Deze verschillende ongeloofwaardige elementen nopen het CGVS ertoe te besluiten dat er geen geloof 

kan gehecht worden aan uw problemen, noch met betrekking tot de schoonfamilie van D. als tot de 

taliban, en dat u aldus uw vermeende vrees voor vervolging aannemelijk weet te maken. Bijgevolg 

maakt u geen aanspraak om erkend te worden als vluchteling volgens de Conventie van Genève. 

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

Afghaanse verzoekers ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of 

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

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

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

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

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

dienen de asielaanvragen 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 zijn van willekeurig geweld. In de 

EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan 

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening 

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de 

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de 

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; 

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten. 

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

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen. 

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

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

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

conflict in Afghanistan. 

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

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

onderling. De situatie in deze provincies wordt vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijdverspreid 

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In 

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun 

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

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan 

te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de 

betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in 

de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden 

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een 

situatie van open combat of hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten. De omvang en de 

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de 

mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend 

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die 

het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 

(GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal 

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

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

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie. 

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten. 

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

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

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

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

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

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

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

herkomst kan onttrekken door zich in de agglomeratie Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en 

redelijk vestigingsalternatief beschikt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan Security Situation – september 2020, pag. 1-54 en 227-236, beschikbaar op https:// 

www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pd

f en https://www.cgvs.be/nl en de COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en 

Surkhrod van 12 maart 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/ 

files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod_20200312.

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 Nangarhar behoort tot 

oostelijke regio van Afghanistan. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat gewapende militante groeperingen zoals de taliban en 

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

loop van 2019 zware verliezen leed, nog in beperkte mate aanwezig in de zuidelijke districten van de 

provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig 

in de westelijke districten van de provincie. 

Het CGVS benadrukt dat aan verzoekers afkomstig uit grote delen van Nangarhar de subsidiaire 

beschermingsstatus wordt toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in hun regio van 

herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en 

voor zover blijkt dat er in hun hoofde geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. Inzake de 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20200928.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod_20200312.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod_20200312.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod_20200312.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod_20200312.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict gerelateerde ontheemden, heeft 

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

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

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

stad Jalalabad in haar geheel. 

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

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

Nangarhar. De stad is stevig in handen van de overheid en er werden in 2018 bijkomende 

veiligheidsmaatregelen genomen zoals een overdracht van de controle over de veiligheid van de stad 

aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de algemene veiligheidssituatie in de stad tot 

gevolg had. Het aantal veiligheidsincidenten en het aantal burgerslachtoffers zijn in 2019 aanzienlijk 

gedaald in de provincie Nangarhar en dit geldt ook voor de stad Jalalabad. Het geweld is er 

voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal 

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen (IED’s), mijnen en andere 

explosieven. Daarnaast vonden er ook een aantal complexe aanslagen plaats, maar kan er voor 2019 

een daling worden vastgesteld van het aantal zelfmoordaanslagen en aanslagen waarbij veel gewonden 

vallen. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote 

steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile- doelwitten 

waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een 

internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. 

Hoewel veel van deze complexe aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral 

damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers bij deze aanslagen niet het 

voornaamste doelwit zijn. Waar Jalalabad in de eerste helft van 2018 werd getroffen door enkele 

grootschalige aanslagen die werden opgeëist door ISKP, is hun capaciteit om dergelijke aanslagen uit te 

voeren afgenomen in 2019. Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de 

aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond 

worden. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is echter niet van dien aard dat het 

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

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

ontvluchten. 

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

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van open combat of van hevige en 

voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere 

appreciatiemarge en houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de 

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

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

2019 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield, de intensiteit van deze incidenten, de 

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin 

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied 

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale 

bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de 

vaststelling dat de regio een toevluchtsoord is voor burgers die het geweld in andere regio’s ontvluchten. 

Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de Commissaris-generaal tot de conclusie 

gekomen dat er voor burgers in de agglomeratie Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat om het 

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

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, §2, c van de 

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt. 

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 Jalalabad. Evenmin beschikt het CGVS over 

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

verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. 

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

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

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

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden 

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. 
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In de EASO Guidance Note wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en 

getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt 

gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan 

besloten worden dat verzoekers die tot deze categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder 

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien. De Guidance Note stelt voorts dat bij de 

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

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

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

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

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

van een ondersteunend netwerk etc. 

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan. 

U bent immers een gezonde jongeman van 25 jaar met een hoger onderwijsdiploma in administratie en 

handel (NPO, P.18), dat u behaalde aan de Rokhan universiteit in Jalalabad (NPO, P.17). Naast uw 

studies in Jalalabad, bezocht u de stad nog regelmatig en hebt u er een netwerk (NPO, P.7, 17). U hebt 

alvast een zeer goede vriend in Jalalabad, waar u alvast op spontane wijze kon blijven logeren, en die u 

hielp met uw reis (NPO, P.11). U vertrok ook naar Europa vanuit Jalalabad (NPO, P.7). Deze 

verschillende elementen indachtig mag er dus vanuit gegaan worden dat u de stad goed kent. Hoewel u 

er geen werk vond, zocht u meermaals naar werk in Jalalabad, en zodoende kent u de arbeidsmarkt er 

ten minste tot op zekere hoogte (NPO, P.16). Naast uw moedertaal Pashtou spreekt u redelijk goed 

Engels (zie administratief dossier, verklaring betreffende procedure, dd. 30/06/2020), hetgeen een 

onmiskenbare troef is op de arbeidsmarkt naast uw diploma. U beschikt daarnaast over een positieve 

referentiebrief van A. (NPO, P.22). U toonde tevens aan dat u kennis had van het belastingsysteem van 

Afghanistan (NPO, P.18). 

Daarnaast gaf u aan dat uw familie welvarend is, aangezien zij over veel dieren en inkomsten van 

landbouw beschikken (NPO, P.21, 22). Aangezien uw vader u recentelijk nog hielp in het verkrijgen van 

documenten van A. (NPO, P.14), kan er worden verwacht dat u blijvend kan rekenen op de (financiële) 

steun van uw familie. 

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

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

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

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

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

De documenten die u neerlegde ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming 

kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw taskara, diverse certificaten van studie en werk 

bevestigen immers louter uw identiteit, herkomst, de door u genoten opleidingen, en het door u 

uitgevoerde werk, elementen die niet ter discussie staan, maar tonen op geen enkele manier uw vrees 

voor de taliban aan. De screenshots van facebookposts die u neerlegde vormen ten slotte geen 

geloofwaardig bewijs van uw problemen met de taliban. Los van het feit dat geen van beide profielen uit 

deze facebookposts nog bestaan, betreffen deze louter uitwisselingen van schunnigheden tussen u en 

een vermeend lid van de taliban, genaamd K.H. (NPO, P.22). Deze persoon bracht u overigens op geen 

enkel moment in verband met uw vrees voor vervolging door de taliban, en het is tevens opvallend dat u 

deze persoon aanvankelijk uitdaagde (NPO, P.22). De zwakke vorm van bewijslast van deze 

screenshots terzijde, strookt de inhoud ervan evenmin met uw asielrelaas. 

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. Het verzoekschrift 

 

2.1. De verzoekende partij stelt beroep aan te tekenen tegen de bestreden beslissing wegens de 

schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 48/4 en 

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van de artikelen 2 en 3 

van wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, “meer 

bepaald de materiële motiveringsplicht”. 
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2.2. In een eerste middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 1, A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. 

 

Na een theoretische uiteenzetting over de volgens haar toepasselijke rechtsregels en principes, stelt de 

verzoekende partij als volgt in haar verzoekschrift: 

 

“In casu, blijkt ontegensprekelijk uit de voorgaande en de bespreking hierna dat de 

voorwaarden voldaan zijn om als vluchteling in de zin van de Conventie van Genève en artikel 48/3 van 

de Vreemdelingenwet herkend te worden. 

De vrees voor zijn leven wijst naar de persoonlijke en psychische toestand van verzoeker. Deze 

vrees wijst op een bewustzijn van het risico gedood te worden door de Taliban wegens zijn dienst 

verlening aan de verschillende controleposten van het leger in zijn district. In zijn regio werkte verzoeker 

in loondienst voor het logistiek bedrijf M.A.L.S. alwaar hij via zijn werkzaamheden in nauwe contact was 

met de controleposten in zijn district. Hierdoor is verzoeker een doelwit van de taliban geworden en door 

de taliban onder vuur werd genomen. Meer nog kwam de taliban bij zijn ouderlijk thuis langs op zoek 

naar verzoek. 

Het volstaat dat verzoeker het bestaan van objectieve feiten aanwijzen die aanleiding geven tot 

de redelijkerwijze te verwachten vervolging. Uit een bloemlezing van zijn gehoorverslag in 

het administratief dossier stelt Uw Raad vast dat verzoeker gegrond vrees voor vervolging door de 

taliban in Afghanistan heeft, alwaar hij geen bescherming van Afghaanse autoriteit heeft. Dit houdt in 

dat verzoeker geen interne bescherming in Afghanistan heeft en bijgevolg blootgesteld is aan 

nakende gevaar van de taliban. 

In het licht van het gevaar gedood te worden, had verzoeker geen ander keuze dan zijn land van 

herkomst te verlaten. 

Verzoeker is van mening dat zijn vrees voor vervolging wegens zijn werkzaamheden voor het 

logistiek bedrijf M.A.L.S aannemelijk is en dat hij internationale bescherming nodig heeft in de zin van 

de Conventie van Genève en de Vreemdelingenwet, aangezien hij effectief door taliban wordt vervolgd. 

Dienvolgens is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing schuldig gemaakt heeft aan 

de schending van voormelde normen wegens de weigering van internationale bescherming aan 

verzoeker te verlenen. 

Indienen Uw Raad van mening zou zijn dat de motivering van de bestreden beslissing conform is aan de 

vigerende normen, is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing eveneens schuldig 

gemaakt heeft aan de schending van de hierna vermelde normen.” 

 

2.3. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de “Wet Motivering 

Bestuurshandelingen, zijnde de materiële motiveringsplicht” en van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Na een theoretische uiteenzetting over de volgens haar toepasselijke rechtsregels en principes, stelt de 

verzoekende partij als volgt in haar verzoekschrift: 

 

“In casu, heeft de Commissaris-generaal de motivering van de bestreden beslissing tot weigering van de 

asielaanvraag zich beperkt tot zeer lichtzinnige overwegingen. 

Het is duidelijk dat de Commissaris-generaal de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker niet 

naar recht heeft gemotiveerd en tot een onredelijk besluit is gekomen. 

Verzoeker verloopt de argumenten van de bestreden beslissing die hierna worden weerlegd. 

Ten eerste wordt de aanvraag van verzoeker voor internationale bescherming niet ingewilligd wegens 

beweerde tegenstrijdige verklaringen tijdens de persoonlijke onderhoud met verzoeker. 

Volgens de bestreden beslissing heeft verzoeker tegenstrijdig verklaring met betrekking tot 

de bedreiging van zijn schoonfamilie alwaar enerzijds zijn bewegingsvrijheid wegens 

voormelde bedreiging werd beperkt en anderzijds het feit dat verzoeker een verplaatsing naar Jalalabad 

gemaakt heeft. Volgens het CGVS, is er hier sprake van een tegenstijdige verklaring. 

Verzoeker heeft de eer hierop te antwoorden dat tussen zijn bewegingsvrijheid en zijn verplaatsing naar 

Jalalabad geen sprake kan zijn van een tegenstijdige verklaring aangezien de 

bewegingsvrijheid waarvan sprake is in de verklaring van verzoeker te maken heeft met verplaatsing 

naar het dorp van de schoonfamilie van D.. Verzoeker heeft, na de bedreiging van de schoonfamilie van 

D., waarschuwing gekregen niet naar het dorp van deze schoonfamilie te begaven. Aangezien 

verzoeker geen verplaatsing naar het dorp van deze schoonfamilie gemaakt heeft, kan er geen sprake 

zijn van een tegenstrijdige verklaring tussen zijn bewegingsvrijheid naar aanleiding van de bedreiging 

van deze schoonfamilie en zijn verplaatsing naar Jalalabad, die uiteraard een grote stad is. 
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Hieruit volgt dat er geen verschil is in de verklaring van verzoeker omtrent zijn problemen met voormeld 

schoonfamilie en dat hierdoor de geloofwaardigheid van deze problemen niet wordt aangetast. 

Ten tweede wordt de aanvraag van verzoeker voor internationale bescherming verworpen omwille 

van het feit dat, volgens de bestreden beslissing, verzoeker bij de schoonfamilie van D. geen 

gevaar loopt en dat aan de hand van het rapport National Inquiry (zie administratief dossier), blijkt dat 

de vrouw in zulke situaties veruit het meeste risico op vervolging loopt. 

Verzoeker heeft de eer op te wijzen dat voormelde rapport niet uitsluit dat een man die in een 

geheim liefde relatie met een vrouw verwikkeld is, door de familie van deze vrouw niet vervolg kan 

worden, met andere woorden, loopt verzoeker een reële risico om door de schoonfamilie van D. 

vermoord te worden wegens een geheim liefde relatie met deze laatste. Reden waarom D. het nodige 

stappen nam om verzoeker van het gevaar op de hoogte te brengen. 

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing in strijd is met de materiele motiveringsplicht. 

Ten derde, beweert de bestreden beslissing, volledig ten onrecht, dat verzoeker zijn huwelijksdatum niet 

kunnen situaren ten opzicht van het moment dat verzoeker door D. werd gebeld teneinde hem voor het 

gevaar van haar schoonfamilie te waarschuwen. Dienvolgens is de bestreden beslissing van mening dat 

verzoeker een vaag verklaring afgelegd heeft. 

Verzoeker wijst hierop dat hij een aanvraag voor internationale bescherming ingediend heeft 

omwille van het nakende gevaar van de schoonfamilie van D. en niet omwille van zijn 

huwelijksdatum. Desalniettemin heeft verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud zo goed mogelijk het 

moment kunnen situeren waarop hij door D. werd gebeld teneinde hem op de hoogte te brengen van 

het nakende gevaar uitgaande van zijn familie wegens hun geheime liefde relatie. 

Het is voor verzoeker onduidelijk waarom de bestreden beslissing van mening is dat zijn verklaring een 

vaag verklaring is terwijl uit een bloemlezing van het verslag van zijn persoonlijk onderhoud stelt Uw 

Raad vast dat verzoeker zo goed mogelijk het moment gesitueerd heeft waarop hij door D. werd gebeld. 

De bestreden beslissing heeft zonder problemen de huwelijksdatum van verzoeker kunnen situeren, 

zijnde “aan de hand van uw verschillende verklaringen zou uw huwelijk kunnen hebben plaatsgevonden 

in januari, februari, maart of april 2019”. Hieruit volgt dat aan de hand van de informatie uit het dossier, 

slaagt de bestreden beslissing erin om de huwelijksdatum van verzoeker en het moment dat verzoeker 

gebeld werd kunnen situeren en hierdoor het moment waarop verzoeker door D. werd gebeld kunnen 

situeren. Dienvolgens kan er geen sprake zijn van een vage verklaring van verzoeker aangezien de 

beslissing zonder problemen de gezocht informatie gevonden heeft. 

Bestreden beslissing is in deze optiek in strijd met de materiële motiveringsplicht. 

Ten vierde is het CGVS van mening dat verzoeker niet in aanmerking voor internationale bescherming 

komt omdat verzoeker, volgens de bewering van de bestreden beslissing, niet weet waarom de taliban 

verzoeker vanuit een bepaalde plaats beschoten heeft. 

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing onredelijk en disproportionele is. De stelling van de 

bestreden beslissing houdt helaas in dat nadat verzoeker door de taliban werd beschoten, dat verzoeker 

naar de taliban dient te gaan om te vragen waarom de taliban vanuit een bepaalde plaats verzoeker 

beschoten heeft. Het is een onmogelijke opdracht voor verzoeker om te weten waarom hij door de 

taliban vanuit een bepaalde plaats beschoten werd. Het gaat hier om een keuze/beslissing van de 

taliban waarop de redeneren van de taliban moeilijk achter te halen is. 

Meer nog is het onmogelijk op de hoogte te zijn over de vraag hoe de taliban over zijn werk voor 

de overheid te weten was gekomen. Teneinde soortelijk informatie te bekomen, houdt erin dat 

verzoeker contact met de taliban moet nemen. Wat een onmogelijk opdracht is. 

Reden waarom het voor verzoeker onduidelijk is dat de bestreden beslissing van hem wordt 

verwacht informatie te hebben omtrent hoe de taliban te weten was gekomen dat verzoeker voor de 

overheid werkte terwijl de bestreden beslissing ontegensprekelijk op de hoogte is dat verzoeker geen 

contact met de taliban kan hebben om dergelijk informatie te bekomen. 

Bestreden beslissing is in deze optiek in strijd met de materiële motiveringsplicht. 

Ten slotte stelt verzoeker vast dat zijn aanvraag in het kader van de subsidiaire bescherming door de 

bestreden beslissing niet behoorlijk wordt onderzocht. 

Uit zijn persoonlijk onderhoud met het CGVS, waaronder zijn gehoorverslagen, volhardt verzoeker 

dat hij aannemelijk informatie gegeven heeft omtrent zijn laatste verblijfsplaats (regio) in 

Afghanistan, alwaar hij feitelijk en duurzaam verbleven heeft voor zijn aankomst in België, zijnde Tesha 

in de district Asmar. 

Uit voormelde regio blijkt ontegensprekelijk dat deze laatste tot op heden door de taliban geteisterd 

is met algemeen veiligheid incidenten tot gevolg. Er vielen jaarlijks aanzienlijk burgerslachtoffers 

in voormelde regio wegens de ongecontroleerde gewapende conflict tussen de 

Afghaanse veiligheidsdiensten en de taliban - het willekeurig geweld. Dit is een gewapende conflict 

waarover de Afghaanse veiligheidsdiensten geen control meer over hebben. 
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Verzoeker voegt eraan toe dat het bestaan van voormelde gewapende conflict in zijn regio in de zin van 

artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet door de bestreden beslissing niet wordt betwist. De impact 

van deze geweld is van dien aard dat de inwoners van Tesha in de district Asmar worden gedwongen 

om van hun dorp te ontvluchten. Meer nog bestaat voor verzoeker geen reëel interne vluchtalternatief in 

Afghanistan. 

Gezien het algemeen veiligheidsproblemen van zijn regio van herkomst, is verzoeker van mening dat hij 

een reële risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van 

subsidiaire bescherming, in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.4. De verzoekende partij brengt geen bijkomende stukken bij. 

 

3. De verwerende partij brengt geen nota met opmerkingen bij. 

 

De verwerende partij brengt een aanvullende nota bij waarin zij de algemene veiligheidssituatie in de 

agglomeratie Jalalabad bespreekt en waarin weblinks zijn opgenomen naar de volgende 

landeninformatie: 

 

- de “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers 

from Afghanistan” van 30 augustus 2018, 

- de “Country Guidance: Afghanistan. Common analysis and guidance note” van EASO van december 

2020, 

- de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod” van 12 maart 2020, 

- een kaart van het stedelijk gebied van Jalalabad van 27 november 2019, en 

- het “Afghanistan. Security situation. Country of Origin Information Report” van EASO van september 

2020. 

 

4. Bevoegdheid 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle 

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

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

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

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, 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 verzoekers daarop. Hij dient 

verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan. 

 

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

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In  

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die 

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te 

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een 

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

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

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

 

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale 

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De 

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om 

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet.  

 

5. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

 

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en samenwerkingsplicht wordt heden uiteengezet in de 

artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 

2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze 

Unierechtelijke bepalingen moeten worden gelezen. 
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De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het 

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

twee onderscheiden fasen. 

 

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving 

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van 

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat 

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter 

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

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden 

bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer 

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander 

bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, 

actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker 

samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast moeten 

deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene 

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

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

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

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

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

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

 

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

 

6.1. De verzoekende partij voert aan dat zij wordt bedreigd door de familie van D., een meisje met wie 

zij een relatie had tijdens haar studententijd in Jalalabad, alsook dat zij door de taliban wordt geviseerd 

omwille van haar tewerkstelling voor een logistiek bedrijf, met name het bevoorraden van controleposten 

met broden. Voor de samenvatting van de vluchtmotieven van de verzoekende partij verwijst de Raad 
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naar het feitenrelaas in de bestreden beslissing, waarvan de uiteenzetting niet wordt betwist door de 

verzoekende partij. 

 

6.2. Ter staving van haar verzoek om internationale bescherming legt de verzoekende partij de 

volgende documenten voor (zie map 'Documenten' in het administratief dossier): haar originele taskara, 

een foto van een pagina van haar paspoort, een kopie van de taskara van haar vader, zes originele 

opleidingscertificaten, haar origineel arbeidscontract, een originele werkbadge, een attest van haar 

werkgever en screenshots van Facebookberichten. 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie in 

verband met corruptie en documentfraude in Afghanistan (zie map 'Landeninformatie') blijkt dat omwille 

van de hoge graad van corruptie valse, Afghaanse documenten gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) 

verkrijgbaar zijn, hetgeen de bewijswaarde ervan danig relativeert. De taskara, de foto van een pagina 

van verzoekers paspoort, de kopie van de taskara van haar vader, de opleidingscertificaten en de 

documenten betreffende haar tewerkstelling voor het logistieke bedrijf M.A.L.S. staven de identiteit en 

herkomst, de opleiding en de tewerkstelling van de verzoekende partij, elementen die heden niet 

worden betwist doch die op zich geen elementen bevatten waaruit ontegensprekelijk de door de 

verzoekende partij aangehaalde vervolgingsfeiten kunnen blijken. De screenshots van 

Facebookberichten zijn een weergave van een discussie tussen de verzoekende partij en ene K.H. (zie 

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 22-23), doch hieruit kan op zich evenmin blijken dat de 

verzoekende partij daadwerkelijk door de taliban zou worden geviseerd. 

 

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van de verzoekende partij voldoende coherent, 

volledig, doorleefd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van haar vluchtrelaas, 

in het licht van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de 

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht. 

 

6.3. Wat betreft de problemen met de familie van D., een meisje waarmee de verzoekende partij een 

(geheime) relatie zou hebben gehad tijdens haar studententijd in de stad Jalalabad, stelt de Raad vast 

dat de verzoekende partij doorheen haar verklaringen niet verder komt dan vage en hypothetische 

beweringen. 

 

Zo verklaart de verzoekende partij dat zij met D. een (geheime) relatie had tijdens haar studententijd in 

de stad Jalalabad, dat zowel zij als D. uiteindelijk met een andere persoon huwden en dat D. haar 

hierna opbelde om te waarschuwen dat haar schoonbroer een filmpje van haar en de verzoekende partij 

had gevonden. De verzoekende partij zou vervolgens de provincie Nangarhar hebben vermeden en zo 

veel als mogelijk op zoek zijn gegaan naar werk in haar eigen regio van herkomst, het district Asmar van 

de provincie Kunar. Behalve het telefoontje van D. en een aanvankelijke bedenking dat haar beschieting 

door de taliban (zie infra) mogelijkerwijze zou zijn gelinkt aan de problemen met de familie van D., 

maakt de verzoekende partij doorheen haar procedure om internationale bescherming geen enkele keer 

melding van een daadwerkelijke, persoonlijke bedreiging vanwege de (schoon)familie van D. (notities 

van het persoonlijk onderhoud, p. 10 en 16). Dit klemt des te meer daar de verzoekende partij geen 

enkel begin van bewijs bijbrengt van haar beweerde (geheime) relatie met D. Nochtans verklaarde zij 

dat zij foto’s en filmpjes van elkaar maakten die zij op haar laptop bewaarde en dat haar neef na haar 

vertrek documenten van deze laptop naar haar doorstuurde (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 

11 en 16). Er kan dan ook niet worden ingezien dat het voor de verzoekende partij onmogelijk is om 

haar relatie met D. te staven. 

 

Het voorgaande klemt des te meer daar uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie 

betreffende eermoorden in Afghanistan (zie map 'Landeninformatie') blijkt dat het voornamelijk vrouwen 

zijn die in geval van – naar Afghaanse normen – “onzedig gedrag” het slachtoffer dreigen te worden van 

geweld en eermoord indien dergelijk gedrag bekend geraakt. Aangezien de verzoekende partij zelf geen 

enkel concreet element aanbrengt waaruit blijkt dat zij door de familie van D. persoonlijk wordt geviseerd 

omwille van de relatie die zij met haar zou hebben gehad voorafgaand aan hun huwelijken, maakt zij 

niet in concreto aannemelijk dat zij omwille van de kortstondige relatie die zij tijdens haar studententijd 

met D. zou hebben gehad heden door de familie van D. zou worden geviseerd. De verzoekende partij 

verklaarde bovendien dat D. een rechtenstudente was (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 15). 

Dat een jonge, Afghaanse vrouw hoger onderwijs kan volgen, vormt alleszins een negatieve indicatie 

voor de geloofwaardigheid van het traditioneel-conservatief karakter van haar familie. De verzoekende 

partij brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat D. intussen het slachtoffer 
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zou zijn geworden van geweld en/of eermoord omwille van haar relatie met de verzoekende partij, laat 

staan dat zij hierdoor zelf zou worden geviseerd. 

 

De geloofwaardigheid van de voorgehouden problemen met de familie van D. komt eens te meer op de 

helling te staan waar de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht motiveert dat de 

verzoekende partij er niet in slaagt het telefoontje van D. op duidelijke en coherente wijze in de tijd te 

situeren en dit meer bepaald ten opzichte van haar eigen huwelijk en de aanvang van haar 

tewerkstelling bij het bedrijf M.A.L.S.: 

 

“Zo blijft het erg onduidelijk wanneer u opgebeld werd door D. om u in te lichten over het gevaar van 

haar schoonfamilie. Aanvankelijk situeerde u de telefonische waarschuwing van D. in de dagen na uw 

huwelijk (NPO, P.15). Even later verklaarde u iets anders: “Het telefoontje was nadat ik ben beginnen 

werken. Ongeveer een maand nadat ik getrouwd was begon ik te werken voor A.” (NPO, P.16). Toen u 

geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheid greep u terug naar uw eerste verklaring: “Nee, het was 

een paar dagen nadat ik getrouwd was toen ik opgebeld werd. Het was pas later dat ik dat werk had 

gekregen” (NPO, P.17). Wanneer u dan gevraagd werd wanneer uw huwelijk had plaatsgevonden, wist 

u echter niet eens in welke maand dat was, laat staan dat u de datum wist (NPO, P.15). Aan de hand 

van uw verschillende verklaringen zou uw huwelijk kunnen hebben plaatsgevonden in januari, februari, 

maart of april 2019. Zo verklaarde u aanvankelijk: “Een maand, anderhalve maand voor mijn vertrek ben 

ik getrouwd” (NPO, P.15). Aangezien u expliciet aangaf op 10 mei 2019 te zijn vertrokken (NPO, P.8), 

zou uw huwelijk volgens deze verklaring eind maart, of begin april 2019 hebben plaatsgevonden. 

Meteen daarna situeerde u uw huwelijk in de eerste maanden van 2019: “Ik denk dat het de tweede 

maand van 2019 was. De eerste maand misschien, maar ik denk dat het de tweede maand was van 

2019” (NPO, P.15). Ten slotte verklaarde u een 3de mogelijkheid wat betreft de maand waarin u 

trouwde: “Ongeveer een maand nadat ik getrouwd was begon ik te werken voor A.” (NPO, P.16). In 

deze veronderstelling trouwde u midden maart 2019, aangezien u aan de hand van uw verklaringen en 

documenten verduidelijkte dat u op 15 april 2019 was beginnen werken voor A.. 

Door deze tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot uw huwelijksdatum, kon u ook allerminst 

situeren wanneer D. u had opgebeld. Daarenboven is het merkwaardig dat u de aanvang van uw werk 

bij A. en uw vertrek uit Afghanistan precies kan dateren, maar dat u van uw huwelijk niet eens kan 

zeggen in welke maand het doorging. Nochtans is het huwelijk doorgaans een erg belangrijke 

gebeurtenis, dat in uw geval dan ook nog zeer recent plaatsvond. U wekt hierdoor dan ook de indruk 

bewust vaagheid te creëren omtrent de chronologie van uw relaas, hetgeen de geloofwaardigheid ervan 

verder aantast.” 

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat haar huwelijksdatum wel degelijk in de bestreden 

beslissing werd bepaald: “De bestreden beslissing heeft zonder problemen de huwelijksdatum van 

verzoeker kunnen situeren, zijnde “aan de hand van uw verschillende verklaringen zou uw huwelijk 

kunnen hebben plaatsgevonden in januari, februari, maart of april 2019”. Hieruit volgt dat aan de hand 

van de informatie uit het dossier, slaagt de bestreden beslissing erin om de huwelijksdatum van 

verzoeker en het moment dat verzoeker gebeld werd kunnen situeren en hierdoor het moment waarop 

verzoeker door D. werd gebeld kunnen situeren.” Dient evenwel te worden opgemerkt dat “januari, 

februari, maart of april 2019” bezwaarlijk kan worden beschouwd als een precieze situering van het 

huwelijk van de verzoekende partij in de tijd. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat de verzoekende 

partij haar eigen huwelijk op een precieze wijze in de tijd kan situeren, temeer daar zij de aanvang van 

haar tewerkstelling wel precies in de tijd wist te situeren en dit huwelijk niet dermate lang geleden 

plaatsvond dat zij zich de precieze datum ervan heden niet meer zou kunnen herinneren. Voor het 

overige komt de verzoekende partij inzake voormelde motieven uit de bestreden beslissing niet verder 

dan het herhalen van en volharden in haar eerdere verklaringen en het tegenspreken van de 

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder deze motieven in concreto te weerleggen. Deze 

motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad 

overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Gezien het voorgaande kan geen geloof worden gehecht aan de voorgehouden problemen van de 

verzoekende partij met de (schoon)familie van D. 

 

6.4. Wat betreft de problemen met de taliban verklaart de verzoekende partij dat zij tijdens haar werk, 

namelijk toen zij in opdracht van het logistieke bedrijf M.A.L.S. de controleposten bevoorraadde met 

brood, door de taliban werd beschoten. Nadien zou zij haar haar vader opgebeld hebben die haar 

waarschuwde om niet naar huis te komen omdat de taliban haar thuis waren komen zoeken. De 

verzoekende partij verklaart dat zij daags nadien via een vriend een smokkelaar vond en Afghanistan 
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verliet. De Raad acht het echter allerminst aannemelijk dat de taliban de verzoekende partij zouden 

trachten te beschieten in de buurt van twee controleposten van het Afghaanse leger, terwijl zij haar 

klaarblijkelijk wisten wonen en haar reeds bij haar woonplaats waren komen zoeken. Redelijkerwijze kan 

worden aangenomen dat de taliban de verzoekende partij op eenvoudigere wijze zouden kunnen treffen 

dan door haar te trachten te beschieten vlakbij twee controleposten van het Afghaanse leger waar de 

verzoekende partij broden kwam brengen. Het is niet aannemelijk dat een goedgeorganiseerde, 

gewelddadige groepering als de taliban een dergelijk groot risico zouden nemen, terwijl zij het adres van 

de verzoekende partij reeds kenden en haar daar zouden kunnen treffen zonder zelf te worden 

geviseerd door de Afghaanse soldaten in de controleposten waar de verzoekende partij broden leverde. 

 

De geloofwaardigheid van de problemen met de taliban wordt eens te meer ondermijnd waar de 

commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht motiveert (i) dat de verzoekende partij 

tegenstrijdige verklaringen aflegt met betrekking tot haar reactie op de beschieting, en (ii) dat de 

verzoekende partij er niet in slaagt te duiden op welke wijze de taliban van haar tewerkstelling op de 

hoogte zouden zijn gekomen en/of waarom zij haar hierom zouden viseren: 

 

“U legde tevens tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot uw reactie op deze beschieting. Zo 

belde u, nadat soldaten u hadden teruggebracht naar het districtscentrum van Asmar, meteen uw baas 

A. op (NPO, P.7): “Ik heb dan in het Asmar districtscentrum naar A. gebeld. Ik bracht hem op de hoogte 

dat de taliban naar mij had geschoten” (NPO, P.7). Het is vooreerst opvallend dat u besliste om uw baas 

eerst te bellen nadat u werd beschoten. U verklaarde echter uw familie niet op te bellen omwille van 

volgende reden: “Ik dacht dat het was omwille van die oude problemen. Ik wilde niet dat mijn familie wist 

van die oude problemen die ik had” (NPO, P.10). Hoewel u dus verklaarde uw familie niet te willen 

opbellen omdat u dacht dat de schoonfamilie van D. achter de beschieting zat, en u niet wilde dat zij van 

die problemen op de hoogte zouden zijn, verklaarde u even voordien dat u A. opbelde met de melding 

dat de taliban u had beschoten. U verklaarde ook dat u pas besefte dat u omwille van uw huidige job 

was beschoten op de dag na de beschieting, nadat uw vader u had opgebeld om te zeggen dat de 

taliban naar uw huis was gekomen: “Toen had ik door dat het was omwille van mijn huidige job” (NPO, 

P.10). Zoals hierboven vermeld belde u op de dag van de beschieting echter reeds naar A. om te 

zeggen dat de taliban u had beschoten (NPO, P.7). Echter bleek uit uw beschrijving van een vroeger 

schietincident dat u zulke beschietingen steevast aan de taliban toeschreef: “Het is zo dat als daar 

iemand wordt beschoten, of doodgeschoten wordt, dan is het de taliban” (NPO, P.8). Uw 

beweegredenen voor uw reactie op de beschieting blijven omwille van deze tegenstrijdige verklaringen 

dan ook onduidelijk, hetgeen de geloofwaardigheid van uw relaas wederom ernstig aantast. 

Ten slotte waren uw verklaringen waarom de taliban u beschoot eveneens ontoereikend. U verklaarde 

dat de taliban u beschoot omdat u in hun ogen voor de overheid werkte en dus een ongelovige was, 

door brood de leveren aan controleposten van het leger (NPO, P.10). Hoe de taliban over uw werk te 

weten was gekomen, was echter minder duidelijk. Er waren namelijk amper mensen op de hoogte van 

uw werk: “Nee, de dorpelingen wisten dat niet. Alleen mijn ouders wisten dat, en een neef van mij wist 

het. I. wist het ook, hij heeft deze job voor mij gevonden” (NPO, P.12). Wanneer u dan gevraagd werd 

hoe de taliban u in het vizier kreeg, antwoordde u als volgt: “Zoals ik zei was het openbaar vervoer in 

mijn dorp om 15u gedaan. Maar ik moest heel vroeg vertrekken, naar Asmar gaan en het brood leveren 

aan de controleposten. In de namiddag moest ik ook het brood leveren, en dat was dan vrij laat. Ik denk 

dat ze daarom afleidden uit mijn vroege vertrek naar Asmar, en het late thuiskomen dat ik dat werk 

deed” (NPO, P.13). Wanneer u werd voorgelegd dat de taliban bezwaarlijk kon weten dat u voor het 

leger werkte omdat u vroeg vertrok en laat thuiskwam, verklaarde u het volgende: “Ze zullen iemand 

gezien hebben met zoveel brood. Voor de ene had ik 200 broden, voor de andere 500 broden. 

Misschien dat ze iemand met zoveel brood gezien hebben, mij achtervolgd hebben, en vandaar te 

weten kwamen” (NPO, P.13). Echter verklaarde u meteen nadien dat de hoeveelheid brood die u 

vervoerde niet zo bijzonder was: “Ja, dat is niet zoveel hoor. Ik zat alleen in de auto” (NPO, P.14). U kon 

het dan ook niet aannemelijk maken dat de taliban uw broodleveringen dermate verdacht vonden dat zij 

besloten u persoonlijk te achtervolgen.” 

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij contact zou moeten opnemen met de taliban 

teneinde te weten te komen op welke wijze zij van haar tewerkstelling op de hoogte kwamen, hetgeen 

een onmogelijke opdracht is. De Raad stelt dat dit geenszins de bedoeling is, maar dat redelijkerwijze 

kan worden verwacht dat de verzoekende partij zich terdege tracht te informeren over de 

omstandigheden die ertoe hebben geleid dat zij heden meent internationale bescherming te behoeven. 

De verzoekende partij verklaarde zelf dat slechts een beperkt aantal mensen van haar tewerkstelling op 

de hoogte waren. Daarenboven werkte zij voor een logistiek bedrijf en was haar takenpakket beperkt tot 

het leveren van broden aan controleposten. In deze door haar geschetste omstandigheden kan worden 
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verwacht dat zij zelf in staat is om minstens een indicatie te geven van de wijze waarop de taliban toch 

van haar tewerkstelling op de hoogte zouden zijn gekomen en van de reden(en) waarop zij haar hierom 

zouden viseren, quod non. Voor het overige komt de verzoekende partij inzake voormelde motieven uit 

de bestreden beslissing niet verder dan het herhalen van en volharden in haar eerdere verklaringen en 

het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder deze motieven in 

concreto te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en 

correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

Wat de beschieting betreft merkt de Raad bovendien op dat de verzoekende partij tijdens haar interview 

op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat haar wagen hierbij stuk werd geschoten 

(administratief dossier, stuk 8, “vragenlijst”, vraag 3.5: “Ikzelf kwam er ongeschonden uit maar mijn 

wagen was stuk.” (eigen onderlijning)), terwijl zij tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS stelde: 

“Dan wordt er op mij geschoten, maar ik was alleen, ben snel weggereden en ben terug naar Shanghar 

teruggereden.” (eigen onderlijning) (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7). Deze bijkomende 

tegenstrijdigheid ondermijnt eens te meer de geloofwaardigheid van het vluchtrelaas van de 

verzoekende partij. 

 

Gezien het voorgaande kan geen geloof worden gehecht aan de voorgehouden problemen van de 

verzoekende partij met de taliban. 

 

6.5. Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge 

samenhang, acht de Raad het vluchtrelaas van de verzoekende partij en haar vrees voor vervolging niet 

geloofwaardig.  

 

6.6. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

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

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

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

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981, 

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

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

 

7.1. Juridisch kader 

 

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de 

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van 

wie er 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 zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de 

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden 

zoals bepaald in artikel 55/4, valt. 

§ 2 Ernstige schade bestaat uit: 

a) doodstraf of executie; of, 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 

van herkomst; of, 

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”  

 

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

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

het leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van 

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

 

Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van 

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties: 
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- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

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

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

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

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

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en  

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

en waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren 

dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke 

omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in 

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. 

Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). 

 

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op 

het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger 

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het 

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te 

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden. 

 

Gelet op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt. 

 

De focus moet worden gericht op de regio waar de verzoeker 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 agglomeratie Jalalabad 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 Tesha gelegen in het district Asmar van de Afghaanse provincie Kunar, waaruit de verzoekende 

partij voorhoudt afkomstig te zijn. 

 

Ook in haar aanvullende nota maakt de verwerende partij op impliciete wijze een negatieve beoordeling 

van de veiligheidssituatie van verzoekers regio van herkomst, daar de verwerende partij stelt dat de 

verzoekende partij in de agglomeratie Jalalabad over een intern vestigingsalternatief beschikt. Ter 

terechtzitting maakt de verwerende partij nog steeds op impliciete wijze een negatieve beoordeling van 

de veiligheidssituatie van verzoekers regio van herkomst. 

 

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. 

 

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, 
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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 en de aanvullende nota gewag wordt gemaakt van 

een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad.  

 

Wat betreft de veiligheidsvoorwaarde, merkt de Raad op dat de verzoekende partij, gelet op de 

ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas, een vrees voor vervolging in de agglomeratie Jalalabad niet 

aannemelijk maakt en dat bijgevolg evenmin blijkt dat verzoeker om deze redenen in de agglomeratie 

Jalalabad een reëel risico op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de 

Vreemdelingenwet, zou lopen. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete 

persoonlijke kenmerken en elementen aantoont waaruit volgt dat hij een reëel risico loopt op de 

doodstraf of executie of op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de 

agglomeratie Jalalabad. De verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen 

die zij in Afghanistan zou hebben gekend. 

 

In de aanvullende nota van 2 februari 2021 actualiseert de verwerende partij haar beoordeling over de 

veiligheidssituatie in de provincie en de agglomeratie Jalalabad. Inzake de veiligheidssituatie in de 

agglomeratie Jalalabad motiveert de commissaris-generaal in de aanvullende nota terecht als volgt: “Uit 

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

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

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

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

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

autoriteiten op deze weg uitgevoerd en is controle over de weg van groot belang voor de autoriteiten. 
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Het gegeven dat veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden belet niet dat er nog steeds sterk 

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

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

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

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

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

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

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de 

kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie 

Nangarhar behoort tot oostelijke regio van Afghanistan. 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat gewapende militante groeperingen zoals de taliban en 

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

loop van 2019 zware verliezen leed, nog in beperkte mate aanwezig in de zuidelijke districten van de 

provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig 

in de westelijke districten van de provincie. 

Het CGVS benadrukt dat aan verzoekers afkomstig uit grote delen van Nangarhar de subsidiaire 

beschermingsstatus wordt toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in hun regio van 

herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en 

voor zover blijkt dat er in hun hoofde geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. Inzake de 

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

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

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

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

geldt eveneens voor r<e stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die-ievens een apart 

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

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

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

plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict gerelateerde ontheemden, heeft 

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

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

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

stad Jalalabad in haar geheel. 

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

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

Nangarhar. De stad is stevig in handen van de overheid en er werden in 2018 bijkomende 

veiligheidsmaatregelen genomen zoals een overdracht van de controle over de veiligheid van de stad 

aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de algemene veiligheidssituatie in de stad tot 

gevolg had. Het aantal veiligheidsincidenten en het aantal burgerslachtoffers zijn in 2019 aanzienlijk 

gedaald in de provincie Nangarhar en dit geldt ook voor de stad Jalalabad. Het geweld is er 

voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal 

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen (IED's), mijnen en andere 

explosieven. Daarnaast vonden er ook een aantal complexe aanslagen plaats, maar kan er voor 2019 

een daling worden vastgesteld van het aantal zelfmoordaanslagen en aanslagen waarbij veel gewonden 

vallen. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote 

steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile- doelwitten 

waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een 

internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. 

Hoewel veel van deze complexe aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral 

damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers bij deze aanslagen niet het 

voornaamste doelwit zijn. Waar Jalalabad in de eerste helft van 2018 werd getroffen door enkele 

grootschalige aanslagen die werden opgeëist door ISKP, is hun capaciteit om dergelijke aanslagen uit te 

voeren afgenomen in 2019. Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de 

aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond 

worden. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is echter niet van dien aard dat het 

inwoners dwingt hun woonplaats te verlaten, zoals blijkt uit het aantal intern ontheemden (IDP's). 

Jalalabad blijkt daarentegen een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere regio's 

ontvluchten. 

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

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van open combat of van hevige en 

voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere 

appreciatiemarge en houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de 
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typologie van het geweld in de regio in vergelijking met de provincie Nangarhar, de controle van de 

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

2019 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield, de intensiteit van deze incidenten, de 

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin 

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied 

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale 

bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de 

vaststelling dat de regio een toevluchtsoord is voor burgers die het geweld in andere regio's ontvluchten. 

Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de Commissaris-generaal tot de conclusie 

gekomen dat er voor burgers in de agglomeratie Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat om het 

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

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, §2, c van de 

Vreemdelingenwet.” 

 

De Raad treedt de analyse van de verwerende partij bij dat de mate van het willekeurig geweld in de 

stad Jalalabad en de agglomeratie daarrond 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. Wél stelt de 

Raad vast dat de mate van het willekeurig geweld in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond 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 agglomeratie Jalalabad om het 

slachtoffer te worden van willekeurig geweld. 

 

7.3. 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 stad Jalalabad en de agglomeratie errond. 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 stad Jalalabad en de agglomeratie 

errond, 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. 

In dit kader merkt de Raad op dat het district Jalalabad in de ‘conflict severity map’ van UNOCHA op 

niveau 2 wordt ingeschaald (EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common 

analysis, juni 2019, p. 85-86). In het tweede kwartaal van 2020 wees RS Nangarhar aan als de provincie 

met het hoogste aantal burgerslachtoffers in het hele land. Wat de ernst van het conflict betreft, werd 

Nangarhar vermeld als een van de meest actieve conflictgebieden door de secretaris-generaal van de 

VN in de verslagen van september 2019 en maart 2020. Khogyani, Sherzad, Achin en Jalalabad zijn de 

meest door geweld getroffen districten. Jalalabad was het meest getroffen district door gewelddadige 

gebeurtenissen tegen burgers (EASO COI Afghanistan – security situation, september 2020, p. 232 - 

235). Ten slotte moet ook worden gewezen op het feit dat het conflict in Afghanistan zeer volatiel blijft. 

De Raad houdt dus, onder meer, rekening met de graad van geweld in de stad Jalalabad en de 

agglomeratie errond om de redelijkheid van een intern vestgingsalternatief te beoordelen.  

 

7.4. 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. 

 

7.5. In casu wordt niet betwist dat de stad Jalalabad en de agglomeratie errond onder controle staat van 

de regering.  
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7.6. De bestreden beslissing spreekt zich niet uit over de beschikbaarheid van de nodige infrastructuur 

en mogelijkheden om in elementaire levensbehoeften te kunnen voorzien.  

 

De Raad herinnert eraan dat het aan de commissaris-generaal toekomt om aan te tonen dat, 

niettegenstaande de algemene omstandigheden in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond, de 

individuele omstandigheden van de verzoekende partij toelaten te besluiten dat redelijkerwijze van haar 

kan worden verwacht dat zij zich hervestigt in de agglomeratie Jalalabad. Om tot deze analyse te 

kunnen overgaan, dienen de algemene omstandigheden in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond 

onderzocht te worden om na te gaan of de verzoekende partij in haar elementaire levensbehoeften. Kan 

voorzien. Tegen deze algemene omstandigheden dienen de individuele omstandigheden van de 

verzoekende partij, namelijk haar persoonlijke situatie, afgewogen te worden. In dit verband brengt de 

Raad het arrest van de algemene vergadering van 21 oktober 2019 met nummer 227 624 in herinnering: 

“La question se pose ensuite de savoir s’il peut être considéré, sur la base des informations auxquelles 

le Conseil peut avoir accès, que les infrastructures nécessaires sont disponibles afin de pourvoir aux 

besoins élémentaires du requérant. 

 

A cet égard, il ressort des informations récentes et nombreuses déposées par les deux parties que les 

personnes déplacées à Jalalabad sont actuellement confrontées à des difficultés diverses et variées. 

Dans le COI Focus du 18 mars 2019, la situation des personnes déplacées est décrite comme suit (COI 

Focus, pages 29 à 32) : […]  

Le Conseil attache d’autant plus d’importance à cette évaluation des conditions générales régnant à 

Jalalabad qu’elle émane de la partie défenderesse elle-même. Il estime qu’au vu de cette description, il 

appartenait à la partie défenderesse d’établir que nonobstant ces conditions générales, les 

circonstances propres au requérant permettent de considérer que l’on peut raisonnablement attendre de 

lui qu’il s’établisse à Jalalabad.“ (eigen vertaling : Vervolgens rijst de vraag of op basis van de informatie 

waarover de Raad beschikt, kan worden geoordeeld dat de noodzakelijke infrastructuur beschikbaar is 

om in de basisbehoeften van de aanvrager te voorzien. In dit verband blijkt uit de recente en uitvoerige 

informatie die door beide partijen is verstrekt, dat intern ontheemden in Jalalabad thans met diverse en 

uiteenlopende moeilijkheden te kampen hebben. In de COI Focus van 18 maart 2019 wordt de situatie 

van de binnenlandse ontheemden als volgt beschreven (COI Focus, blz. 29-32): […] De Raad hecht des 

te meer belang aan deze beoordeling van de algemene omstandigheden in Jalalabad omdat zij van 

verweerder zelf afkomstig is. Het is van oordeel dat verweerder in het licht van deze beschrijving diende 

aan te tonen dat, ondanks deze algemene voorwaarden, op grond van verzoekers eigen 

omstandigheden redelijkerwijs kon worden verwacht dat hij zich in Jalalabad zou vestigen.) 

 

7.7. Voor wat betreft de persoonlijke situatie van de verzoekende partij, wordt in de bestreden beslissing 

gesteld: 

 

“U bent immers een gezonde jongeman van 25 jaar met een hoger onderwijsdiploma in administratie en 

handel (NPO, P.18), dat u behaalde aan de Rokhan universiteit in Jalalabad (NPO, P.17). Naast uw 

studies in Jalalabad, bezocht u de stad nog regelmatig en hebt u er een netwerk (NPO, P.7, 17). U hebt 

alvast een zeer goede vriend in Jalalabad, waar u alvast op spontane wijze kon blijven logeren, en die u 

hielp met uw reis (NPO, P.11). U vertrok ook naar Europa vanuit Jalalabad (NPO, P.7). Deze 

verschillende elementen indachtig mag er dus vanuit gegaan worden dat u de stad goed kent. Hoewel u 

er geen werk vond, zocht u meermaals naar werk in Jalalabad, en zodoende kent u de arbeidsmarkt er 

ten minste tot op zekere hoogte (NPO, P.16). Naast uw moedertaal Pashtou spreekt u redelijk goed 

Engels (zie administratief dossier, verklaring betreffende procedure, dd. 30/06/2020), hetgeen een 

onmiskenbare troef is op de arbeidsmarkt naast uw diploma. U beschikt daarnaast over een positieve 

referentiebrief van A. (NPO, P.22). U toonde tevens aan dat u kennis had van het belastingsysteem van 

Afghanistan (NPO, P.18). 

Daarnaast gaf u aan dat uw familie welvarend is, aangezien zij over veel dieren en inkomsten van 

landbouw beschikken (NPO, P.21, 22). Aangezien uw vader u recentelijk nog hielp in het verkrijgen van 

documenten van A. (NPO, P.14), kan er worden verwacht dat u blijvend kan rekenen op de (financiële) 

steun van uw familie.” 

 

De Raad vindt onvoldoende elementen terug in de bestreden beslissing en in het administratief dossier 

om de conclusie van de verwerende partij, met name dat de verzoekende partij in de agglomeratie 

Jalalabad beschikt over een redelijk intern vestigingsalternatief, bij te treden. 

 

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt weliswaar dat de verzoekende partij vier jaar geleden, 

namelijk in 2017, in de stad Jalalabad gestudeerd heeft. De verwerende partij heeft hierbij geen 
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rekening gehouden met de gewijzigde algemene levensomstandigheden in de stad Jalalabad sinds 

2017. Evenmin toont ze aan dat de levensomstandigheden in de agglomeratie Jalalabad sindsdien niet 

gewijzigd zijn. Daarenboven bieden de notities van het persoonlijk onderhoud of de overige stukken uit 

het administratief dossier geen zicht op de levensomstandigheden van de verzoekende partij tijdens 

haar studies aan de universiteit, zoals onder meer of zij permanent in de stad verbleef, op welke wijze zij 

er gehuisvest was en in hoeverre zij nog contacten heeft met medestudenten of personen die in 

Jalalabad verblijven. Hoewel de verzoekende partij aangaf in de stad Jalalabad naar werk te hebben 

gezocht, kan er niet aan voorbij gegaan geworden dat ze aldaar geen werk heeft gevonden. De 

verzoekende partij heeft dankzij een dorpeling op 15 april 2019 werk gevonden in haar regio van 

herkomst bij een logistiek bedrijf met hoofdzetel in Kaboel. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud 

blijkt niet dat onderzocht werd wat de verzoekende partij tussen het einde van haar studies in 2017 

(NPO, p.16, p.17) en de aanvang van haar job in haar regio van herkomst op 15 april 2019, gedaan 

heeft. Voorts wordt in de bestreden beslissing aangegeven dat de verzoekende partij in de stad 

Jalalabad over een netwerk beschikt, maar het is voor de Raad geenszins duidelijk op welk ‘netwerk’ de 

verwerende partij doelt. De verzoekende partij heeft weliswaar met de hulp van een vriend die in 

Jalalabad woonde een smokkelaar gevonden om Afghanistan te verlaten, doch kan op basis van de 

notities van het persoonlijk onderhoud niet opgemaakt worden of deze persoon de verzoekende partij 

bijstaand kan verlenen bij een hervestiging in Jalalabad indien de verzoekende partij door de algemene 

omstandigheden in de agglomeratie Jalalabad aldaar niet in haar elementaire levensbehoeften zou 

kunnen voorzien. De verzoekende partij gaf spontaan aan dat zij deze persoon in Jalalabad 

gecontacteerd heeft om haar vertrek, uit Afghanistan te regelen, doch werden er hierover geen verdere 

vragen gesteld. Langs moederskant heeft de verzoekende partij negen ooms die allen nog in leven zijn, 

maar allen wonen ze nog in Nerej alwaar ze landbouwers zijn, koeienhandelaar of brandhout verkopen. 

Langs vaderszijde heeft de verzoekende partij nog één oom die in leven is. Er werd de verzoekende 

partij niet gevraagd waar deze oom woonachtig was, maar al de neven langs vaderszijde wonen in het 

dorp van de verzoekende partij. Er blijkt geenszins dat de verzoekende partij in Jalalabad over een 

familiaal netwerk beschikt. Te dezen benadrukt de Raad dat de bewijslast inzake de redelijkheid van 

een intern vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet bij de 

asielinstanties rust. 

 

Ter terechtzitting stelt de verwerende partij dat het niet noodzakelijk was om te verzoekende partij te 

horen over haar intern vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad daar de verzoekende partij valt 

onder het algemeen profiel van UNHCR valt, daar het een alleenstaande man betreft. Zoals reeds 

vermeld, heeft UNHCR in zijn richtlijnen erop gewezen dat deze uitzondering restrictief moet worden 

gelezen en afhankelijk is 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). Wederom wijst de Raad 

erop dat de verwerende partij niet onderzocht heeft of in de agglomeratie Jalalabad de nodige 

infrastructuur en mogelijkheden tot levensonderhoud beschikbaar zijn zodat de verzoekende partij in 

haar elementaire levensbehoeften kan voorzien. Voorts haalt de verwerende partij aan dat de 

verzoekende partij tot kort voor vertrek banden had met Jalalabad. In dit verband wijst de Raad erop dat 

de verzoekende partij in 2017 van de universiteit in Jalalabad afgestudeerd is en dat op basis van de 

notities van het persoonlijk niet duidelijk kan bepaald worden tot wanneer de verzoekende partij in 

Jalalabad gebleven is. Met betrekking tot de vriend van de verzoekende partij die in Jalalabad verblijft, 

wijst de Raad op hetgene reeds hoger uiteengezet. 

 

De Raad besluit dat een geactualiseerde beoordeling van de redelijkheid van het voorgesteld intern 

vestigingsalternatief in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond zich opdringt, waarbij rekening 

wordt gehouden met de huidige veiligheidssituatie en de huidige algemene omstandigheden voor intern 

ontheemden aldaar en alsook met verzoekers huidige individuele omstandigheden. In dit opzicht, 

herinnert de Raad eraan dat de bewijslast bij de commissaris-generaal ligt en dat de verzoekende partij 

de mogelijkheid moet hebben om zijn opmerkingen te laten gelden met betrekking tot het voorgestelde 

vestigingsalternatief. 

 

Gezien het voorgaande en de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting, ontbreekt het de Raad in 

deze stand van zaken aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig 

artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd in zoverre zij betrekking 

heeft op de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

28 januari 2021 wordt vernietigd voor zover zij de verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus 

weigert met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 3 

 

De zaak wordt voor wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus in toepassing van artikel 48/4, § 2, c 

van de Vreemdelingenwet teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen. 

 

 

 

 

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

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


