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nr. 113 240 van 31 oktober 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2013 heeft

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

30 april 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 september

2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. VAN DAMME en van attaché

H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, te behoren tot de etnische groep der Pashtounen

en achttien jaar geleden geboren te zijn in Samar Khail, district Behsood, gelegen in de

provincie Nangarhar. Uw verloofde F. verblijft in Afghanistan. Jullie hebben geen kinderen. In de loop

van de asielprocedure werd u meerderjarig.

Sinds acht jaar werkte uw vader voor het buitenlandse bedrijf Deugro. Als technicus was

hij verantwoordelijk voor het koelingssysteem op de vrachtwagens die goederen vervoerden van

Torkham naar Kabul. Dit tot grote ontsteltenis van de Taliban, die via een mallek hadden gevraagd dat

uw vader zijn werkzaamheden zou stopzetten. Om hun eis kracht te bij te zetten, hadden ze ongeveer

twee tot twee en een half jaar voor uw vertrek een bom aan jullie huis tot ontploffing gebracht. Na de
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explosie bleef uw vader echter zijn werkzaamheden uitoefenen, al verbleef hij voor zijn eigen veiligheid

steeds in Kabul.

Een maand voor uw vertrek kwam de Taliban plots aankloppen bij jullie thuis. Ze vroegen naar uw

vader en u. Omdat u snel een boerka had aangetrokken, werd u niet gecontroleerd. Voor uw eigen

veiligheid contacteerde uw vader een vriend van hem in Jalalabad zodat u in afwachting van een

smokkelaar bij hem kon onderduiken.

De derde of vierde maand van 1391 (2011-2012 volgens de Gregoriaanse kalender) verliet

u Afghanistan. Op 23 juli 2012 vroeg u asiel aan in België.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legt u uw taskara (Afghaans identiteitskaart) neer, de

oude en nieuwe taskara van uw vader, familiefoto’s, foto’s van uw vader, negentien transportbewijzen

van uw vader, een attest van de politie over uw problemen, een attest van de dorpsoudsten met

antwoord van de provinciale raad over uw problemen en de briefomslag waarmee deze documenten u

werden opgestuurd.

B. Motivering

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

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

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

na een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker

een dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) in principe de vluchtelingenstatus toekennen.

Op basis van uw verklaringen dient te worden geconcludeerd dat u onvoldoende geen

ernstige elementen aanbrengt die wijzen op een gegronde vrees voor vervolging in uw land van

herkomst in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli

1951, gewijzigd door het Protocol van New York van 31 januari 1967 (verder: de

Vluchtelingenconventie). U hebt evenmin ernstige elementen aangebracht die erop wijzen dat u in geval

van terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals

bepaald in artikel 48/4 a, b of c van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 in verband met de

subsidiaire bescherming.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat uw asielrelaas weinig plausibel overkomt. Zo is het verwonderlijk

dat u verklaart dat uw vader tot op de dag van uw gehoor op het CGVS nog steeds zijn zogenaamde

verboden werkzaamheden blijft uitoefenen (CGVS, p. 5), terwijl u omwille van diens werkzaamheden het

land heeft moeten uitvluchten (CGVS, p. 9). U verklaart weliswaar dat de Taliban, wanneer de mensen

die ze viseerden niet thuis waren, de zonen ervan ontvoerden. Het lijkt echter weinig aannemelijk dat de

Taliban uw vader niet op een andere manier zouden hebben kunnen vatten, indien echt gewenst. Zo

haalt u aan dat uw vader ofwel in Kabul ofwel in Torkham verbleef (CGVS, p. 22) en steeds dezelfde

baan aflegde, van Torkham naar Kabul en met de wagen terug (CGVS, p. 5 & 7). U vader mag dan wel

niet meer thuis hebben geleefd (CGVS, p. 10), aangezien hij zijn werkzaamheden is blijven uitoefenen

lijkt het niet dat hij een ondergedoken leven leidde en onbereikbaar zou zijn geweest voor de Taliban.

Ook opmerkelijk is dat u op vijftienjarige leeftijd van school moest omdat de Taliban u zou kunnen

ontvoeren, maar uw broer Y.tot op de dag van uw gehoor wel nog steeds school blijft lopen (CGVS, p.

12). U broer is volgens uw eerste verklaring namelijk maar anderhalf tot twee jaar jonger dan uzelf

(CGVS, p. 3). Aangezien u op de dag van uw gehoor verklaart achttien jaar oud te zijn (CGVS, p. 2), is

Y. momenteel minstens zestien jaar oud. Het is dan ook opmerkelijk dat Y., die na uw vertrek als oudste

zoon moet worden gezien, wel nog steeds naar school kan én mag (CGVS, p. 12). Deze bemerking

poogt u bovendien te weerleggen door uzelf tegen te spreken. Zo verklaart u plots dat uw zus twee jaar

jonger was, en niet uw broer (CGVS, p. 19), nochtans werd in eerste instantie duidelijk naar de leeftijd

van uw broer Y. gevraagd (CGVS, p. 3). Vervolgens lijkt het ook weinig plausibel dat de Taliban enkel

uw vader zou viseren, terwijl hij ten eerste niet de eigenaar is van de vrachtwagens (CGVS, p. 8) en ten

tweede steevast met drie in een vrachtwagen zat (CGVS, p. 6). Het is dan ook opmerkelijk dat u niet

weet of er ooit een collega van hem of hun familieleden problemen hebben gekregen met de Taliban

(CGVS, p. 19). Tot slot lijkt het ook weinig geloofwaardig dat de Taliban aanvankelijk hun eisen

tegenover uw vader kracht hebben bijgezet door zijn huis tot ontploffing te brengen om dan 2,5 jaar te

laten betijen alvorens nogmaals te komen aankloppen. Deze bedenking poogt u te verklaren door aan te

halen dat de Taliban meermaals dorpsbewoners over jullie hebben aangesproken in die 2,5 jaar (CGVS,

p. 18). Maar wanneer dan wordt gevraagd naar concrete aanwijzingen hiervoor, kan u enkel over die

ene keer vertellen wanneer uw neef werd aangesproken (CGVS, p. 18). Volgens u zou het kunnen dat

de Taliban nog meerdere personen over jullie aanspraken, maar die hebben het weer niet verteld

(CGVS, p. 19), wat weinig aannemelijk lijkt aangezien ook jullie dorpsbewoners moeten hebben

geweten dat jullie leven in gevaar was als de Taliban hen kwam aanspreken. Bevreemdend hierbij is

ook dat u niet weet waarom de Taliban in die tussentijd niet rechtstreeks aan uw huis is komen

aankloppen (CGVS, p. 18). Door de explosie te plaatsen, wist men namelijk waar uw huis was
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gevestigd. Aannemelijker zou dan ook zijn dat de Taliban steevast bij u thuis kwam in plaats van

anonieme dorpsbewoners lastig te vallen.

Verder moet worden opgemerkt dat uw verklaringen eveneens uitermate vaag en oppervlakkig zijn

waardoor u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u persoonlijk werd geviseerd door de

Taliban. Ten eerste is het markant dat u de explosie van de Taliban op uw huis niet kan situeren in de

tijd. Zo haalt u weliswaar aan dat dit ongeveer 2,5 jaar geleden moet zijn gebeurd, maar in welk jaar,

welke maand, welk seizoen en of dit vóór of na de ramadan plaatsvond, daar heeft u dan weer het

raden naar (CGVS, p. 9). Nochtans legt u attesten neer ter staving van deze gebeurtenis waarin

de datum wordt vermeld (Stukken 4 & 5) en laat u bij andere feiten uitschijnen dat u wel over een

tijdsbesef beschikt. Zo weet u dat uw gehoor op het CGVS in de Afghaanse kalender plaatsvindt in

hamal 1392 (CGVS, p. 2), dat u acht jaar naar school bent geweest (CGVS, p. 4), dit van een leeftijd

van uw zeven tot uw vijftien (CGVS, p. 13) en dat u de derde of vierde maand van 1391 vóór de

ramadan uw land heeft ontvlucht (CGVS, p. 4). Hierbij dient eveneens vastgesteld te worden dat u de

bomaanslag op uw woning tijdens uw gehoor voor de DVZ in het geheel niet vermeld hebt (vragenlijst

CGVS, dd. 04/01/2013, p. 5). Het betreft hier geen detail, maar de voornaamste fysieke aanslag die de

Taliban ooit tegen uw familie gericht zou hebben. Er kan redelijkerwijze van u verwacht worden dat van

in het begin van uw asielaanvraag de belangrijkste feiten die geleid hebben tot uw vlucht weergeeft. Het

is des te vreemder dat u dit element niet aanhaalt aangezien u op dezelfde dag als wanneer u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken gehoord werd, wel de attesten van de dorpsoudsten en de politie neerlegt

waarin deze gebeurtenis wordt behandeld. U laat hierdoor dan ook uitschijnen dat u deze documenten

niet heeft gelezen. Ook op uw gehoor bij het CGVS toont u weinig interesse en blijkt u niet te

weten wanneer deze attesten uitgegeven waren. Als uitleg hiervoor zegt u enkel dat u vroeg aan uw

familie in Afghanistan om documenten op te sturen, waarna ze dat hadden gedaan (CGVS, p. 17). De

vaststelling dat u niet alle elementen aanhaalt telkens wanneer naar de belangrijkste feiten voor uw

vlucht wordt gevraagd en dat u laat uitschijnen weinig kennis te hebben van de documenten die zelf

neerlegt ter staving van uw asielrelaas roept dan ook ernstige vragen op bij de geloofwaardigheid van

deze verklaarde gebeurtenis. Ook vreemd is dat u, eens in België aangekomen, niet meer heeft

gevraagd naar een stand van zaken over uw problemen (CGVS, p. 3). Van iemand die zijn land heeft

moeten ontvluchten en zijn familie heeft moeten achterlaten, mag worden aangenomen dat die persoon,

eens in veiligheid gebracht, weet of diens familie nadien nog problemen heeft ontvangen. Verwacht mag

worden dat u ook hieromtrent precieze en concrete informatie zou kunnen geven. De vaststelling dat u

het zelf niet heeft gevraagd, werpt dan ook uw verklaarde vrees in een slecht daglicht (CGVS, p. 3).

Uw weinig geloofwaardige, oppervlakkige en incoherente antwoorden laten dan ook niet langer toe om

geloof te hechten aan uw verklaring dat u door de Taliban werd geviseerd. Deze feiten kunnen dan ook

niet het onderwerp uitmaken van een risicoanalyse in het licht van de Vluchtelingenstatus of de definitie

van subsidiaire bescherming zoals bedoeld in art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de

Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken.

U kunt de onveilige situatie in uw district Behsood echter vermijden door u te vestigen in Jalalabad.

Op basis van uw verklaringen concludeert het CGVS namelijk dat u in de mogelijkheid verkeert

een veilig en redelijk vestigingsalternatief te vinden in de stad Jalalabad. Zoals reeds vermeld kan

geen geloof gehecht worden aan uw problemen met de Taliban, waardoor er geen enkele reden is om

aan te nemen dat u door deze partij in Jalalabad zou worden geviseerd.

Voor wat betreft de redelijkheid van een intern vluchtalternatief dient te worden opgemerkt dat,

volgens het UNHCR, voor mannelijke alleenstaanden en gezinnen de nood aan

traditionele beschermingsmechanismen (familie-, clan- en stamverbanden) vervalt indien zij zich kunnen

vestigen in stedelijke gebieden die onder regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuur

beschikken (zie informatie die toegevoegd werd aan uw administratief dossier). Op basis van uw

verklaringen concludeert het CGVS dan ook dat u als volwassen man, ongehuwd en zonder kinderen

(CGVS, p. 2), in de mogelijkheid verkeert een veilig en redelijk vestigingsalternatief te vinden in de stad

Jalalabad. U verklaart dat u acht jaar naar school bent geweest (CGVS, p. 4), dat uw vader een goed

inkomen had (CGVS, p. 12) en dat uw vader één en uw ooms ongeveer 8 jerip grond hadden (CGVS, p.

11), waardoor enerzijds uw vader en anderzijds uw ooms over voldoende middelen beschikken om,

indien nodig, in uw levensonderhoud te voorzien. Er kan evenmin geloof gehecht worden aan uw

beweringen dat u in uw leven maar tweemaal naar Jalalabad bent gegaan (CGVS, p. 11). Wanneer

het commissariaat twee lukraak gekozen plaatsen in Jalalabad aanhaalt, kan u deze namelijk

perfect situeren. Zo weet u dat de Kabul Bank aan het Mukhabaraat plein ligt (CGVS, p. 24) en het
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politiebureau aan het Pashtounistan plein (CGVS, p. 25). De plaats Daram Sal duidt u dan weer aan als

de plaats waar de hindoes verblijven en waar veel apothekers gevestigd zijn (CGVS, p. 24). Ook weet u

dat een verplaatsing van uw dorp naar Jalalabad 40 roepie of soms wel 50 roepie kostte (CGVS, p. 19).

Het lijkt onwaarschijnlijk dat u al deze details kan geven indien u Jalalabad slechts tweemaal bezocht

zou hebben. Bovendien haalt u zelf aan dat uw dorp Samar Khal slechts 10 kilometer van Jalalabad

is gevestigd (CGVS, p. 11). Uit uw verklaringen kan dan ook afgeleid worden dat u het reilen en zeilen

van deze stad in voldoende mate kent. Verder haalt u geen feiten of elementen aan waaruit blijkt dat u

zich niet in Jalalabad zou kunnen vestigen om de algemene situatie in het district Behsood te ontlopen.

Er kan dan ook redelijkerwijs besloten worden dat u zich bij terugkeer naar Afghanistan kunt vestigen in

de stad Jalalabad.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde SRB’s "Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict", dd. 22 maart

2013; "Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse", dd. 21 maart 2013) blijkt weliswaar dat

de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar in 2012 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat

het geweldsniveau erg verschillend is naargelang het district.

Voor wat het district Jalalabad betreft, blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat de

situatie in dit district relatief rustig is. Het veiligheidsparadigma van Jalalabad lijkt sterk op dat van de

andere steden in Afghanistan: criminaliteit is er het grootste probleem. Voorts controleren de

Afghaanse veiligheidsdiensten de situatie steeds efficiënter. Het aantal aanslagen in de steden is relatief

laag, het aantal burgerslachtoffers ook. De aanslagen zijn enerzijds gerichte aanslagen op hoge

profielen aan de zijde van de regering, binnen de veiligheidsdiensten of waarvan wordt verondersteld

dat ze bij de regering of internationale troepen aanleunen. Anderzijds vindt er sporadisch een complexe

aanval plaats, meestal gericht tegen doelwitten zoals overheidsgebouwen, buitenlandse aanwezigheid

en belangrijke infrastructuur, zoals de luchthaven. Deze aanslagen hebben als oogmerk eerder een

hoge visibiliteit in de media, dan dat het daadwerkelijk pogingen zijn om de stad te controleren. De kans

om als burger in een dergelijke aanslag verzeild te raken, is erg klein. De veiligheidssituatie in de stad is

er bovendien significant op vooruit gegaan.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt derhalve dat het geweld in Jalalabad beperkt en

niet aanhoudend van aard is. De aanslagen zijn eerder gericht op bepaalde profielen en de impact

ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

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

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in 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. Actueel is er voor burgers in Jalalabad aldus geen reëel risico op

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

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat om bovenstaande bevindingen in positieve zin te

wijzigen. Uw taskara, de oude en nieuwe van uw vader en de familiefoto’s betreffen enkel uw identiteit,

die niet wordt betwist. De ontvangstbewijzen van Deugro en de foto’s van uw vader zeggen ook niets

over uw problemen, waardoor u hiermee niets bewijst. Over het attest van de politie en het attest van de

dorpsoudsten moet worden opgemerkt dat dergelijke documenten enkel als bewijs kunnen worden

aanvaard voor zover ze gedragen worden door plausibele en geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier,

zoals hierboven werd vastgesteld, niet het geval is. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten in het algemeen

erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten en attesten (zie

informatie in het administratief dossier).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd als bijlage aan uw

administratief dossier toegevoegd.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat als een enig middel kan aangemerkt worden voert de verzoekende partij de schending aan

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

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

2.1.1. De verzoekende partij stelt dat haar relaas wel degelijk plausibel is.



RvV X - Pagina 5 van 11

Zij betoogt dat het inderdaad zo is dat haar vader, ondanks de dreigementen, de explosie en het bezoek

van de taliban, nog steeds werkt voor de betrokken buitenlandse firma. Hij heeft ook geen andere

mogelijkheid. Zijn inkomsten zijn de enige voor het hele gezin. De verzoekende partij stelt dat zij dit ook

verklaard heeft en verwijst naar pagina 23 van het gehoorverslag bij het Commissariaat-generaal.

Volgens de verzoekende partij worden zij en haar vader wel degelijk geviseerd door de taliban. Het is

enerzijds zo dat haar vader steeds dezelfde weg aflegde, maar anderzijds moet worden benadrukt dat

hij zijn opdrachten op onregelmatige tijdstippen via email of via zijn mobiele telefoon kreeg, zodat het

voor de taliban niet zo gemakkelijk bleek te zijn hem op te sporen. De verzoekende partij verwijst naar

pagina 6 van het gehoorverslag bij het commissariaat-generaal. Bovendien verblijft haar vader niet op

één plaats. Soms verblijft hij op zijn werkplaats, maar op andere momenten bij collega’s.

De verzoekende partij merkt op dat haar vader wel degelijk persoonlijk wordt geviseerd door de taliban.

Tijdens haar gehoor stelde zij uitdrukkelijk dat de vrachtwagen van haar vader reeds werd aangevallen

door de taliban. Haar vader overkwam gelukkig niets. De verzoekende partij verwees ook naar

aanslagen door de taliban op collega’s van haar vader en verwijst naar pagina 8 van het gehoorverslag

bij het Commissariaat-generaal. Van de verzoekende partij kan moeilijk verwacht worden dat zij op de

hoogte is van aanslagen of bedreigingen van de taliban ten aanzien van de familieleden van die

collega’s. Het is niet omdat haar vader nog niets overkomen is dat haar relaas niet plausibel zou zijn.

De verzoekende partij betoogt verder dat zij nadrukkelijk tijdens het gehoor heeft meegedeeld dat haar

broer Y. thans ongeveer 14 jaar is. Zij is formeel dat zij nooit heeft gesteld dat hij 16 jaar is. Dat dit

foutief werd genoteerd in het gehoorverslag van het commissariaat-generaal (pagina 3) is waarschijnlijk

te wijten aan de vertaling hetgeen de verzoekende partij uiteraard niet kan worden verweten. Het is de

oudste zus van de verzoekende partij die thans ongeveer 16 jaar moet zijn. Veertienjarige kinderen

worden nog niet geviseerd door de taliban. Er is dus geen enkele onregelmatigheid in het relaas van de

verzoekende partij waar zij stelt dat haar jongere broer nog steeds naar school gaat.

Verder betoogt de verzoekende partij dat het wel degelijk geloofwaardig is dat de taliban, na de explosie

aan haar huis, ongeveer twee jaar hebben gewacht om nogmaals aan te kloppen bij de verzoekende

partij en haar familie, althans wanneer men het integrale verhaal van de verzoekende partij in

overweging neemt. Na de explosie is haar vader niet meer naar huis gekomen uit schrik. Er is dan

beslist om de verzoekende partij niet meer naar school te laten gaan. De verzoekende partij bleef

voornamelijk thuis. Hoogstens ging zij eenmaal per week naar de winkel van haar oom gelegen naast

haar woning. De verzoekende partij heeft tijdens het gehoor verklaard wat zij weet. Zij vernam via via

dat de taliban regelmatig informeerden naar haar en haar vader. Waarschijnlijk werd haar veel

verzwegen om haar te beschermen. De verzoekende partij mocht ook de deur niet openen van haar

moeder en grootmoeder. Het is dus goed mogelijk dat haar familie meerdere malen werd aangesproken

en bedreigd door de taliban.

De verzoekende partij betwist dat haar verklaringen vaag en oppervlakkig zouden zijn. Het is voor haar

weliswaar moeilijk om de verschillende gebeurtenissen te situeren in de tijd, maar zij heeft concreet de

volgorde van de verschillende gebeurtenissen aangegeven. Dat zij geen precieze tijdsaanduidingen kan

geven kan haar niet verweten worden. De explosie van de muur van de woning is inmiddels 3,5 à 4 jaar

geleden. De verzoekende partij was tijdens het gehoor overigens uitermate voorzichtig met betrekking

tot data.

De verzoekende partij is verder formeel dat zij naar aanleiding van het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken wel degelijk melding heeft gemaakt van de bomaanslag op haar huis. Ondanks

het feit dat dit niet vermeld staat in de vragenlijst (vragenlijst Commissariaat-generaal, p. 5) stelt zij

uitdrukkelijk dat zij naar aanleiding van het overhandigen van de attesten met betrekking tot de explosie

tekst en uitleg heeft verschaft. Dat dit niet genoteerd werd op de vragenlijst kan derhalve moeilijk aan de

verzoekende partij worden verweten. Verder moet nog worden vermeld dat in de vragenlijst wordt

gevraagd naar de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het vluchten van de verzoekende partij uit

Afghanistan. De bomaanslag is weliswaar één van de gebeurtenissen, maar de ultieme en doorslag-

gevende gebeurtenis om haar thuisland te verlaten is het bezoek van de taliban één maand voor haar

vertrek. Toen werd immers uitdrukkelijk door de taliban gezegd dat ze haar zochten en viseerden.

Verder stelt de verzoekende partij dat zij wel degelijk kennis had van de inhoud van de documenten en

één en ander heeft verduidelijkt tijdens het gehoor. Zij geeft onder andere de naam van de mallek A. die
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het attest van de dorpsoversten heeft opgesteld (gehoorverslag commissariaat-generaal, p. 17). De

beweringen van het Commissariaat-generaal zijn niet gegrond. De verzoekende partij kan overigens niet

worden verweten dat zij niet weet wanneer deze documenten werden opgesteld. De attesten werden

aan haar verstuurd na haar vertrek. Uit het gehoor is immers duidelijk gebleken dat zij, na het bezoek

van de taliban, onmiddellijk is weggegaan van huis naar haar grootvader (gehoorverslag Commissari-

aat-generaal, p. 8-9). Veel tijd om documenten te verzamelen had zij niet. Bovendien heeft zij verklaard

dat haar vader alles, inclusief haar vlucht, regelde (gehoorverslag Commissariaat-generaal, p. 9 en 24).

Het Commissariaat-generaal twijfelt dan ook ten onrechte aan de waarachtigheid van de bomaanslag.

Bovendien zijn de gevolgen van de bomaanslag nog altijd vast te stellen. Op heden kunnen de

vernielingen als gevolg van de bomaanslag op de woning van de verzoekende partij worden

waargenomen.

De verzoekende partij stelt verder dat het niet correct is opgenomen in het gehoorverslag waar

simpelweg gesteld wordt dat zij bij contact met haar moeder niet vraagt naar haar problemen. Een en

ander is uit de context getrokken. De verzoekende partij verklaarde immers voor de kwestieuze vraag

dat haar moeder nooit over de problemen wil praten, ook niet als de verzoekende partij een stand van

zaken vraagt (gehoorverslag commissariaat-generaal, p. 3). Op de vraag of zij dan aandringt op

informatie antwoordde de verzoekende partij negatief. Het is voor haar overigens niet gemakkelijk om

contacten te leggen met het thuisfront.

De verzoekende partij besluit dat zij wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft, wat blijkt uit

de attesten met betrekking tot de bomaanslag, die wel degelijk waarachtig zijn. Zij dreigt ontvoerd en

vermoord te worden. De taliban treedt streng op tegen personen die in opdracht werken van buiten-

landse (voornamelijk Amerikaanse) bedrijven, alsook tegen hun families. De verzoekende partij wordt

geviseerd omwille van het beroep van haar vader.

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508;UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij het motief dat haar vader nog steeds werkt voor de

betrokken buitenlandse firma bevestigt. De verzoekende partij stelt dat haar vader geen ander keuze

heeft omdat hij voor zijn gezin moet zorgen. Echter, in het licht van de vaststelling dat verzoekende partij

omwille van de werkzaamheden van haar vader door de taliban geviseerd werd en daardoor het land

van herkomst is ontvlucht, is het geenszins geloofwaardig dat haar vader zelf tot op heden nog steeds

deze werkzaamheden uitvoert. In dergelijk geschetste context is het geenszins plausibel dat haar vader

louter uit financiële overwegingen zijn leven en dat van zijn gezin verder in gevaar blijft brengen.

2.4. De uitleg van verzoekende partij dat haar vader wel steeds dezelfde weg aflegde maar zijn

opdrachten op onregelmatige tijdstippen via email of via mobiele telefoon kreeg kan voorts hoegenaamd

geen afbreuk doen aan volgend motief: “Zo haalt u aan dat uw vader ofwel in Kabul ofwel in Torkham

verbleef (CGVS, p. 22) en steeds dezelfde baan aflegde, van Torkham naar Kabul en met de wagen

terug (CGVS, p. 5 & 7). U vader mag dan wel niet meer thuis hebben geleefd (CGVS, p. 10), aangezien

hij zijn werkzaamheden is blijven uitoefenen lijkt het niet dat hij een ondergedoken leven leidde en



RvV X - Pagina 7 van 11

onbereikbaar zou zijn geweest voor de Taliban.” Immers door het feit alleen al dat haar vader steeds

dezelfde weg aflegde, ook al zou dit op onregelmatige tijdstippen gebeurd zijn, kon de taliban haar

vader wel degelijk op eenvoudige wijze opsporen. Gelet hierop kan ook het verdere betoog van

verzoekende partij dat haar vader niet steeds op dezelfde plaats verbleef geen afbreuk doen aan de

ongeloofwaardigheid van haar relaas.

2.5. Uit het gehoorverslag blijkt voorts dat verzoekende partij gevraagd werd: “Collega’s van uw vader,

zij of hun familie aangevallen door Taliban?” waarop verzoekende partij antwoordde: “Geen idee waar

zijn collega’s woonden, of zij problemen hadden, geen idee.” (administratief dossier, gehoorverslag

CGVS, stuk 4, p. 19). Hieruit blijkt overduidelijk dat verzoekende partij helemaal niet weet of de collega’s

van haar vader of hun familieleden zelf ook persoonlijke problemen hadden met de taliban. Nu

verzoekende partij verklaarde dat haar vader als technicus werkte, dat de chauffeur de eigenaar was

van de vrachtwagen en ze altijd met drie werknemers op pad waren (administratief dossier, gehoor-

verslag CGVS, stuk 4, pp. 5-6) is het niet plausibel dat enkel haar vader zou geviseerd worden en is het

ook geenszins aannemelijk dat verzoekende partij geen concrete informatie heeft of andere collega’s

ook specifieke problemen kenden met de taliban. De vaststelling dat verzoekende partij op algemene

wijze verklaarde dat de truck van haar vader en een tweede wagen gelijktijdig werden aangevallen door

de taliban kan hier geen ander licht op werpen. De Raad wijst er nog op dat het geenszins nodig is om

de collega’s van haar vader persoonlijk te kennen om te weten of deze mensen zelf al dan niet

problemen hadden. Immers kan redelijkerwijze aangenomen worden dat verzoekende partij via haar

vader op de hoogte zou zijn van collega’s die met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Gezien

de beweerde ernst van haar situatie kan immers van de verzoekende partij verwacht worden dat zij zich

op zijn minst informeert over dergelijke gebeurtenissen, en daarvan dan ook op de hoogte is.

2.6. Het betoog van verzoekende partij dat haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en het

Commissariaat-generaaal niet correct werden opgetekend kan voorts niet overtuigen. Immers blijkt uit

de vragenlijst dat het verslag in het Pashtou aan verzoekende partij werd voorgelezen en dat zij dit

ondertekend heeft waarbij zij uitdrukkelijk verklaarde dat alle bovenstaande verklaringen juist zijn en met

de werkelijkheid overeenstemmen (vragenlijst CGVS, stuk 10, p. 6). Ook op het Commissariaat-

generaal werd verzoekende partij bijgestaan door een tolk Pashtou en een advocaat. Noch zijzelf noch

haar advocaat stelde opmerkingen te hebben bij het gehoor (gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 27).

Het gehoorverslag op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal wordt opgesteld

door een onpartijdige ambtenaar die er geen persoonlijk belang bij heeft de verklaringen van de

kandidaat-asielzoeker onjuist weer te geven en biedt als dusdanig de nodige garanties inzake

objectiviteit. Het geniet, tot bewijs van het tegendeel, een vermoeden van wettigheid en overeen-

stemming met de werkelijkheid. Verzoekende partij mag bewijzen dat hetgeen in het verhoorverslag

werd neergeschreven op een andere manier door haar werd gezegd. Zij dient deze beweringen evenwel

te ondersteunen met concrete en pertinente gegevens.

Verzoekende partij stelt dat het gehoorverslag foutieve vermeldingen zou bevatten met betrekking tot de

leeftijd van haar broer, maar in het gehoorverslag van het commissariaat-generaal staat op pagina 3

uitdrukkelijk vermeld “Hoe oud is Y. nu? Twee jaar of anderhalf jaar jonger” zodat hieruit wel degelijk

blijkt dat verzoekende partij initieel verklaarde dat haar broer Y. thans 16 jaar moet zijn. De vaststelling

dat verzoekende partij nadien haar verklaringen wijzigt (gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 19) wanneer zij

geconfronteerd wordt met de vraag hoe het kan dat haar oudste broer wel nog naar school kan, doet

dan ook terecht verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas. Wat betreft het motief dat de

verzoekende partij zich niet informeerde over haar situatie bij haar moeder, blijkt uit het gehoorverslag

bij het Commissariaat-generaal op pagina 3 dat de verzoekende partij stelde dat haar moeder nooit

praat over problemen en ze haar niet gestresseerd wil maken. Deze uitleg volstaat echter niet. Er kan

van de verzoekende partij verwacht worden dat zij zich informeert over haar toestand. Bovendien staat

op dezelfde pagina in het gehoorverslag uitdrukkelijk het volgende vermeld: “Over jouw problemen nog

gevraagd? Neen ik deed dat niet”. Het betoog van verzoekende partij kan niet overtuigen.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij enerzijds stelt dat de bomaanslag weliswaar één van de

gebeurtenissen is die ervoor zorgden dat zij haar thuisland diende te verlaten, maar de ultieme en

doorslaggevende gebeurtenis om haar thuisland te verlaten het bezoek van de taliban één maand voor

haar vertrek is. De verzoekende partij betoogt echter op pagina 7, tweede alinea van haar verzoekschrift

het volgende: “Verzoeker heeft een gegronde vrees om te worden vervolgd. Hij vreest namelijk dat hij

zal worden ontvoerd door de Taliban, en in het ergste geval door hen zal worden vermoord. Dat dit niet

enkel een subjectieve vrees betreft, blijkt onder andere uit de door verzoeker voorgelegde attesten met

betrekking tot de bomaanslag (…)”. De Raad stelt vast dat de bomaanslag wel degelijk een erg belang-
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rijk element in het relaas van de verzoekende partij uitmaakt. Bovendien blijkt uit bovenstaand citaat dat

de verzoekende partij dit ook zelf toegeeft.

De bestreden beslissing bevat met betrekking tot de beweerde bomaanslag de volgende motieven: “Ten

eerste is het markant dat u de explosie van de Taliban op uw huis niet kan situeren in de tijd. Zo haalt u

weliswaar aan dat dit ongeveer 2,5 jaar geleden moet zijn gebeurd, maar in welk jaar, welke maand,

welk seizoen en of dit vóór of na de ramadan plaatsvond, daar heeft u dan weer het raden naar (CGVS,

p. 9). Nochtans legt u attesten neer ter staving van deze gebeurtenis waarin de datum wordt vermeld

(Stukken 4 & 5) en laat u bij andere feiten uitschijnen dat u wel over een tijdsbesef beschikt. Zo weet u

dat uw gehoor op het CGVS in de Afghaanse kalender plaatsvindt in hamal 1392 (CGVS, p. 2), dat u

acht jaar naar school bent geweest (CGVS, p. 4), dit van een leeftijd van uw zeven tot uw vijftien

(CGVS, p. 13) en dat u de derde of vierde maand van 1391 vóór de ramadan uw land heeft ontvlucht

(CGVS, p. 4). Hierbij dient eveneens vastgesteld te worden dat u de bomaanslag op uw woning tijdens

uw gehoor voor de DVZ in het geheel niet vermeld hebt (vragenlijst CGVS, dd. 04/01/2013, p. 5). Het

betreft hier geen detail, maar de voornaamste fysieke aanslag die de Taliban ooit tegen uw familie

gericht zou hebben. Er kan redelijkerwijze van u verwacht worden dat van in het begin van uw

asielaanvraag de belangrijkste feiten die geleid hebben tot uw vlucht weergeeft. Het is des te vreemder

dat u dit element niet aanhaalt aangezien u op dezelfde dag als wanneer u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken gehoord werd, wel de attesten van de dorpsoudsten en de politie neerlegt waarin

deze gebeurtenis wordt behandeld. U laat hierdoor dan ook uitschijnen dat u deze documenten niet

heeft gelezen. Ook op uw gehoor bij het CGVS toont u weinig interesse en blijkt u niet te weten wanneer

deze attesten uitgegeven waren. Als uitleg hiervoor zegt u enkel dat u vroeg aan uw familie in

Afghanistan om documenten op te sturen, waarna ze dat hadden gedaan (CGVS, p. 17). De vaststelling

dat u niet alle elementen aanhaalt telkens wanneer naar de belangrijkste feiten voor uw vlucht wordt

gevraagd en dat u laat uitschijnen weinig kennis te hebben van de documenten die zelf neerlegt ter

staving van uw asielrelaas roept dan ook ernstige vragen op bij de geloofwaardigheid van deze

verklaarde gebeurtenis.”

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij in haar initieel verzoekschrift toegeeft dat zij de

bomaanslag niet kan situeren in de tijd. Haar uitleg dat dit haar niet verweten kan worden, kan hoege-

naamd niet overtuigen om de vastgestelde ongeloofwaardigheid te ontkrachten. Immers, zoals reeds

gesteld kan de bomaanslag gezien worden als een kernelement in verzoekende partij haar relaas, zodat

van haar redelijkerwijze kan verwacht worden dat zij een vrij nauwkeurige tijdsaanduiding kan geven

van deze gebeurtenis.

De verzoekende partij stelt verder dat dat zij wel degelijk naar aanleiding van het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken melding heeft gemaakt van de bomaanslag op haar huis.

Evenwel blijkt uit nazicht van de vragenlijst van 4 januari 2013 bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat

verzoekende partij inderdaad op geen enkel moment de voormelde bomaanslag heeft vermeld. Deze

gebeurtenis raakt nochtans de kern van het asielrelaas van de verzoekende partij. Het motief van de

bestreden beslissing dat stelt dat “De vaststelling dat u niet alle elementen aanhaalt telkens wanneer

naar de belangrijkste feiten voor uw vlucht wordt gevraagd en dat u laat uitschijnen weinig kennis te

hebben van de documenten die zelf neerlegt ter staving van uw asielrelaas […] dan ook ernstige vragen

op[roept] bij de geloofwaardigheid van deze verklaarde gebeurtenis” blijft dan ook staan.

Het bloot betoog van de verzoekende partij dat zij wel degelijk kennis had van de inhoud van de

documenten en één en ander heeft verduidelijkt tijdens het gehoor en dat zij onder andere de naam van

de mallek A. geeft die het attest van de dorpsoversten heeft opgesteld, kan geen afbreuk doen aan de

vaststelling dat verzoekende partij, ondanks de afgifte van deze attesten, geen melding maakt van de

bomaanslag tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken en dat zij geen kennis heeft van het

ogenblik waarop deze attesten werden uitgegeven. Van de verzoekende partij mag verwacht worden dat

zij interesse betoont in de documenten die haar ter ondersteuning van haar asielrelaas worden

toegestuurd. Bijgevolg is het niet onredelijk te verwachten dat verzoekende partij weet wanneer deze

documenten uitgegeven werden. De vaststelling dat zij hier niet in slaagt ondermijnt dan ook verder de

geloofwaardigheid van haar relaas.

2.7. Uit de verdere verklaringen van de verzoekende partij blijkt dat de taliban na de explosie hen

gedurende twee tot twee en half jaar gerust lieten maar wel de dorpsbewoners vragen stelden (admini-

stratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 18-19). In het licht van deze verklaringen oordeelt de

commissaris-generaal terecht: “Tot slot lijkt het ook weinig geloofwaardig dat de Taliban aanvankelijk
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hun eisen tegenover uw vader kracht hebben bijgezet door zijn huis tot ontploffing te brengen om dan

2,5 jaar te laten betijen alvorens nogmaals te komen aankloppen. Deze bedenking poogt u te verklaren

door aan te halen dat de Taliban meermaals dorpsbewoners over jullie hebben aangesproken in die 2,5

jaar (CGVS, p. 18). Maar wanneer dan wordt gevraagd naar concrete aanwijzingen hiervoor, kan u

enkel over die ene keer vertellen wanneer uw neef werd aangesproken (CGVS, p. 18). Volgens u zou

het kunnen dat de Taliban nog meerdere personen over jullie aanspraken, maar die hebben het weer

niet verteld (CGVS, p. 19), wat weinig aannemelijk lijkt aangezien ook jullie dorpsbewoners moeten

hebben geweten dat jullie leven in gevaar was als de Taliban hen kwam aanspreken. Bevreemdend

hierbij is ook dat u niet weet waarom de Taliban in die tussentijd niet rechtstreeks aan uw huis is komen

aankloppen (CGVS, p. 18). Door de explosie te plaatsen, wist men namelijk waar uw huis was

gevestigd. Aannemelijker zou dan ook zijn dat de Taliban steevast bij u thuis kwam in plaats van

anonieme dorpsbewoners lastig te vallen.” Gelet op verzoekende partij haar verklaringen dienaan-

gaande tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal, kan zij thans in het verzoekschrift niet

voorhouden dat de taliban hen niet meer lastig vielen omdat haar vader niet meer naar huis kwam en

omdat zijzelf niet meer naar school ging. Verzoekende partij tracht haar verklaringen op elkaar af te

stemmen doch zij kan niet overtuigen. Zoals de commissaris-generaal terecht opmerkt is het geenszins

geloofwaardig dat de taliban een ingrijpende actie ondernemen zoals het plaatsen van een explosie, om

dan gedurende twee tot twee en half jaar niets meer te ondernemen of hen niet meer persoonlijk lastig

te vallen, maar wel de dorpsbewoners te interpelleren. Dergelijke handelwijze is volledig absurd.

Verzoekende partij kan niet overtuigen om de vastgestelde ongeloofwaardigheid om te buigen. Het blote

betoog van verzoekende partij dat het heel goed mogelijk is dat haar familie wel werd aangesproken

door de taliban maar dat dit voor haar verzwegen werd, is voorts een a posteriori argument dat niet

vermag de vastgestelde onaannemelijkheid in haar verklaringen te ontkrachten.

2.8. Waar de verzoekende partij ten slotte nog haar asielmotieven herhaalt en van oordeel is dat zij wel

degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft, wijst de Raad erop dat het herhalen van de

asielmotieven niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, nu verzoekende

partij op die wijze nalaat deze motieven met concrete argumenten te betwisten.

2.9. Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft betoogt de verzoekende partij dat het

Commissariaat-generaal onterecht stelt dat zij een intern vestigingsalternatief heeft in Jalalabad. De

verzoekende partij verwijst naar artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet. Het Commissariaat-generaal

stelt dat de verzoekende partij een mannelijke alleenstaande is die geen nood zou hebben aan

traditionele beschermingsmechanismen en zij daarom de mogelijkheid heeft zich in Jalalabad te

vestigen. De verzoekende partij heeft echter uitdrukkelijk verklaard dat zij een verloofde heeft, F., die

geboren is in het district Behsood en daar al heel haar leven woont. De verzoekende partij verwijst naar

de beslissing van het Commissariaat-generaal, p. 3. De verzoekende partij kan derhalve niet zomaar

met een alleenstaande worden gelijkgesteld die geen nood heeft aan traditionele gezinsbanden.

Verder betoogt de verzoekende partij dat haar vader inderdaad een goed inkomen heeft, maar dat dit

inkomen dient om zijn gezin te onderhouden. Verder stelt zij dat het gehoorverslag niet correct is waar

gesteld wordt dat haar vader over grond beschikt. Dit is niet zo en de verzoekende partij heeft dit ook

nooit verklaard. Zij heeft verklaard dat haar grootvader langs moederszijde in het bezit is van

landbouwgrond. Dit is hoogstwaarschijnlijk verkeerdelijk vermeld naar aanleiding van de vertaling tijdens

het gehoor.

Verder stelt het Commissariaat-generaal volgens de verzoekende partij onterecht dat er geen geloof kan

worden gehecht aan haar verklaring dat zij slechts twee maal in Jalalabad is geweest. Er is nochtans

geen enkele reden om aan de verklaring van de verzoekende partij ter zake te twijfelen.

De verzoekende partij besluit dan ook dat er in casu geen sprake is van een redelijk vestigings-

alternatief.

Bovendien baseert het Commissariaat-generaal zich op incorrecte analyses om te besluiten dat de

situatie in het district Jalalabad relatief rustig is. Objectieve rapporten tonen nochtans aan dat het

geweld in de provincie Nangarhar in 2012 met 20 percent gestegen is in vergelijking met 2011. De

verzoekende partij verwijst naar een uittreksel uit het ANSO-rapport over het derde kwartaal van 2012

(stuk 5). Deze situatie is op heden niet gewijzigd. In het ANSO-rapport over het eerste kwartaal van

2013 (stuk 6) wordt de provincie Nangarhar als extreem onveilig beschouwd. Er kan derhalve geen

sprake zijn van een redelijk vestigingsalternatief voor de verzoekende partij. De verzoekende partij komt

dus wel degelijk in aanmerking voor een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
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2.10. Het Commissariaat-generaal baseert zich op uitgebreide, objectieve informatie afkomstig van

gezaghebbende bronnen om te argumenteren dat de verzoekende partij een intern vestigingsalternatief

heeft in Jalalabad. Deze informatie bevindt zich in het administratief dossier. De twee bladzijden die de

verzoekende partij bij haar verzoekschrift bijbrengt, namelijk de “AOG Attack Rate Comparison Q3 2012

verzoekschrift. 2011” en de “AOG Attacks Per Province – Insecurity Rating” kunnen deze uitgebreide

objectieve informatie niet weerleggen. Immers kan de Raad op grond van deze informatie slechts

vaststellen dat in de provincie Nangarhar er een stijging is van het aantal incidenten, doch er wordt geen

melding gemaakt over de specifieke situatie in Jalalabad. De commissaris-generaal erkent trouwens dat

“de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar in 2012 verslechterd is,” maar stelt anderzijds vast dat

“blijkt dat het geweldsniveau erg verschillend is naargelang het district.” De beperkte informatie die

verzoekende partij voorlegt zonder dat zij ingaat op de specifieke situatie in Jalalabad kan hier geen

ander licht op werpen.

De Raad wijst er verder op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich niet verzet tegen

de mogelijkheid van een binnenlands vestigingsalternatief in Afghanistan (EHRM 13 oktober 2011,

Husseini/Zweden, § 96 en § 97). Het Hof verwijst hiervoor naar de UNHCR “Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 17 december

2010 die een vestigingsalternatief verbinden aan de aanwezigheid van de traditionele beschermings-

mechanismen zoals familie-, clan- en stamverbanden. Volgens het UNHCR vervalt de nood aan

traditionele beschermingsmechanismen echter voor mannelijke alleenstaanden en gezinnen indien zij

zich kunnen vestigen in stedelijke gebieden die onder regeringscontrole staan en over voldoende

infrastructuren beschikken. Het Hof besluit dan ook dat een vestigingsalternatief in deze gevallen

mogelijk is op voorwaarde dat men deze gebieden veilig kan bereiken, deze toegankelijk zijn en men er

zich kan vestigen. De commissaris-generaal heeft in casu geoordeeld dat verzoekende partij als

volwassen ongehuwde man zonder kinderen over een vestigingsalternatief beschikt in de stad

Jalalabad. De Raad ziet niet in hoe het gegeven dat verzoekende partij een verloofde zou hebben hier

een ander licht op zou kunnen werpen. Immers wordt ook het vestigingsalternatief voor gezinnen

waarbij de nood aan traditionele beschermingsmechanismen vervalt erkend en verzoekende partij

maakt niet aannemelijk waarom hij zich met haar verloofde niet in Jalalabad zou kunnen vestigen.

Uit de verklaringen van de verzoekende partij blijkt voorts dat zij stelde dat haar vader een goed

inkomen had en dat hij geld stuurde om het gezin te onderhouden waarbij hij geld stuurde naar

Jalalabad en de oom dan inkopen deed in Jalalabad (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk

4, p. 12). Verder verklaarde verzoekende partij over 1 yerip grond te beschikken dat ze cultiveerden en

dat ook haar oom zeven tot acht yerip grond had (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p.

11). Door thans slechts te betogen dat het inkomen van haar vader dient om het gezin te onderhouden

en dat de grond eigenlijk toebehoort aan haar grootvader, slaagt verzoekende partij er niet in afbreuk te

doen aan de vaststelling dat op basis van haar verklaringen blijkt dat haar familie voldoende financiële

armslag blijkt te hebben om haar te helpen zich te vestigen in Jalalabad.

In de bestreden beslissing wordt voorts gesteld: “Er kan evenmin geloof gehecht worden aan uw

beweringen dat u in uw leven maar tweemaal naar Jalalabad bent gegaan (CGVS, p. 11). Wanneer het

commissariaat twee lukraak gekozen plaatsen in Jalalabad aanhaalt, kan u deze namelijk perfect

situeren. Zo weet u dat de Kabul Bank aan het Mukhabaraat plein ligt (CGVS, p. 24) en het

politiebureau aan het Pashtounistan plein (CGVS, p. 25). De plaats Daram Sal duidt u dan weer aan als

de plaats waar de hindoes verblijven en waar veel apothekers gevestigd zijn (CGVS, p. 24). Ook weet u

dat een verplaatsing van uw dorp naar Jalalabad 40 roepie of soms wel 50 roepie kostte (CGVS, p. 19).

Het lijkt onwaarschijnlijk dat u al deze details kan geven indien u Jalalabad slechts tweemaal bezocht

zou hebben. Bovendien haalt u zelf aan dat uw dorp Samar Khal slechts 10 kilometer van Jalalabad is

gevestigd (CGVS, p. 11). Uit uw verklaringen kan dan ook afgeleid worden dat u het reilen en zeilen van

deze stad in voldoende mate kent. Verder haalt u geen feiten of elementen aan waaruit blijkt dat u zich

niet in Jalalabad zou kunnen vestigen om de algemene situatie in het district Behsood te ontlopen.”.

Door slechts te stellen dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan haar verklaring slechts tweemaal

in Jalalabad te zijn geweest, gaat verzoekende partij voorbij aan de concrete motieven van de bestreden

beslissing waarom aan deze verklaring geen geloof gehecht wordt en die steun vinden in het

administratief dossier. Deze motieven blijven dan ook staan, en het Commissariaat-generaal kon hieruit

terecht afleiden dat het ongeloofwaardig is dat de verzoekende partij slechts tweemaal in Jalalabad zou

geweest zijn.
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De conclusie van het commissariaat-generaal, namelijk: “Uit de informatie waarover het CGVS beschikt,

blijkt derhalve dat het geweld in Jalalabad beperkt en niet aanhoudend van aard is. De aanslagen zijn

eerder gericht op bepaalde profielen en de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger

is eerder beperkt. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.” blijft dan ook staan,

en de Raad sluit zich aan bij de stelling van het Commissariaat-generaal dat de verzoekende partij een

intern vestigingsalternatief heeft in Jalalabad.

2.11. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de door haar aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig

de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Er zijn evenmin elementen die de toekenning van

een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.12. Het enig middel kan niet worden aangenomen. De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij

geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven, die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van de verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet worden weerhouden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


