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nr. 198 634 van 25 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VERVACK

De Kleetlaan 2

1831 DIEGEM

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 28 april 2017 heeft

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

30 maart 2017.

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 4 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VERVACK en van attaché

J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van pashtoun origine te zijn. U verklaarde

afkomstig te zijn uit het dorp Pira Khel, district Khogyani in de provincie Nangarhar. U werkte als

chauffeur voor de stadsdiensten van Jalalabad. U bent gehuwd en hebt vier kinderen.

U verklaarde dat u ongeveer tien jaar geleden begon te werken voor de stadsdiensten van Jalalabad. U

was chauffeur en vervoerde zowel personen als goederen in het district Jalalabad. U reed ook soms met

een ambulance. U ging een tweetal keer per week naar uw familie in uw dorp Pira Khel. De overige

nachten kreeg u een kamer ter beschikking van uw werkgever. Zo’n vier jaar voor uw vertrek uit

Afghanistan vond een grote aanslag plaats op de Kabul bank, vlakbij uw werkplaats. U werd samen met

collega’s opgeroepen om te helpen om slachtoffers te vervoeren. U reed twee keer weg en weer naar
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het ziekenhuis. Toen u na de tweede keer terug aankwam op de plaats van de aanslag, vond een

ontploffing plaats. U raakte hierbij gewond. U werd gedurende twintig dagen opgenomen in het Sahati

Ama ziekenhuis in Jalalabad. Daarna ging u thuis voort herstellen. Nadat u ongeveer een maand thuis

gebleven was, werd u opgeroepen door uw werkgever om naar Jalalabad te komen. U begaf u naar het

werk en daar vernam u dat men wilde dat u als ooggetuige een verklaring zou afleggen bij de rechtbank.

De autoriteiten waren er namelijk in geslaagd om één van de terroristen die betrokken was bij de

aanslag op de bank te arresteren, de andere daders hadden zichzelf opgeblazen. U ging akkoord en

legde een getuigenis af. Omwille van de verwondingen die u opgelopen had, kreeg u een bedrag van

1000 dollar steun van de Amerikanen alsook 50.000 Afghani van de Nationale Bank. Nadat u uw

getuigenis afgelegd had in de rechtbank, werd u door een chauffeur, M. (…) genaamd, naar huis

gebracht. U was immers nog te zwak om zelf te rijden. U praatte onderweg met deze chauffeur over de

verklaring die u afgelegd had en het feit dat u financiële steun gekregen had. Een tijdje later werd de

broer van talib K. (…), bijgenaamd S. (…), die in uw dorp Pira Khel woonde, opgepakt door de

Amerikanen. Hij kreeg drie à vier jaar gevangenisstraf. Eind 2014 raakte uw broer A. (…), die soldaat

was bij het Afghaanse leger, gewond bij een bomaanslag. Hij verbleef drie à vier maanden in het

Bagram ziekenhuis in Kabul. Sindsdien is hij invalide en verblijft hij thuis in uw dorp Pira Khel. Toen de

broer van talib S. (…) vrij kwam uit de gevangenis had hij een discussie met uw broer S. M. (…) in uw

dorp en daarbij schoot hij S. M. (…) neer. Dit gebeurde ongeveer twintig dagen voor uw vertrek uit

Afghanistan. De discussie ging over u, u werd namelijk verweten een spion te zijn die lokale informatie

doorgeeft aan de overheid. Aangezien u geld had gekregen van de Amerikanen, werd u ervan verdacht

met hen samen te werken. U dacht dat de taliban informatie over u kreeg van M. (…), de chauffeur die u

enkele jaren geleden terug gebracht had naar uw dorp. U vernam namelijk via via dat M. (…) zich recent

had aangesloten bij de taliban. Uw vader bracht u dezelfde dag op de hoogte van de moord op S. M.

(…). U hoorde ook van uw vader dat de taliban hem meerdere keren had aangesproken over u. U

voelde zich onveilig en u keerde niet meer terug naar uw dorp. Ongeveer 25 à 27 dagen nadat de

problemen begonnen waren, in het najaar van 2015, verliet u Afghanistan. U was in totaal een maand

onderweg en reisde via Kabul, Nimroz, Balochistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Oostenrijk en

Duitsland tot u België bereikte op 16 november 2015. Op 30 november 2015 diende u een

asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw originele

taskara afgeleverd in 1388 of 1389 (Afghaanse kalender, jaartal niet duidelijk leesbaar) in Khogyani, uw

origineel rijbewijs alsook een kopie van hetzelfde rijbewijs afgeleverd in 1390, uw originele werkbadge

afgeleverd door ‘Jalalabad Municipality’, een origineel attest van uw werkgever, een origineel medisch

verslag van de verwondingen die u opliep in de twaalfde maand van 1389, een kopie van de taskara en

invalidenkaart van uw broer A. (…), een origineel medisch verslag van uw broer A. (…) (opgenomen op

27.08.1393, 24.10.2014, enkele foto’s van u zelf, uw familieleden en uw gewonde broer, een kopie van

een Amerikaans erecertificaat dat uw broer A. (…) ontving op 21 oktober 2012 en een USB stick die een

video bevat van de aanslag in 2011 waarbij u gewond raakte.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u Irak verlaten hebt, nadat u door de taliban ervan beschuldigd werd een

spion te zijn en de taliban uw broer S. M. (…) vermoordde. Na grondig onderzoek van uw vluchtrelaas,

dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet,

aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u tot het najaar van 2015

in Jalalabad gewerkt en verbleven hebt. U kon namelijk geen enkel voorbeeld geven van een recente

gebeurtenis, pakweg in het laatste jaar dat u in de stad zou gewerkt hebben. U gaf vlot voorbeelden van

gebeurtenissen, maar deze dateerden alle van een langere tijd geleden. Telkens er gevraagd werd naar

recente voorbeelden, gaf u voorbeelden van gebeurtenissen die meerdere jaren geleden plaats vonden

(CGVS, pg 10, 11). Spontaan kon u geen enkel voorbeeld geven van een gebeurtenis die plaats vond in

de laatste maanden dat u gewerkt zou hebben (CGVS, pg 11, pg 18, pg 19). U bleek bovendien niet op

de hoogte te zijn van het feit dat in april 2015 er een grootschalige aanslag plaats vond bij de Kabul

Bank (CGVS, pg 10-11), nota bene dezelfde bank die voordien aangevallen werd en waar u destijds zelf

bij betrokken was als hulpverlener en die bovendien vlakbij uw werkplaats gelegen was, namelijk aan

het Chawki Mukhabirat (communicatiekruispunt) (CGVS, pg 8 en 14). Nochtans vielen bij deze aanslag

zo’n dertig doden. Dit kan u bezwaarlijk volkomen ontgaan zijn, indien u op dat moment nog in de stad

werkte. Toen expliciet gevraagd werd of er minder dan een jaar voor uw vertrek uit Afghanistan nog iets

met de bank gebeurd was, zei u dat er toen niets met de bank gebeurd was en dat u dacht dat er geen

grote aanval plaatsvond, maar dat misschien mensen bedreigd werden (CGVS, pg 11). U bleek ook niet

op de hoogte te zijn van een grote aanval op het politiehoofdkwartier die plaats vond in juni 2015
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(CGVS, pg 25). U herinnerde zich wel een aanslag bij het politiehoofdkwartier die plaats vond ongeveer

een jaar voor uw vertrek, maar dat het politiehoofdkwartier nadien werd aangevallen, dat zei u niets

(CGVS, pg 25). Nochtans ging het om een uitgebreide aanval, waarbij eerst een ontploffing plaats vond

en nadien een vuurgevecht van meerdere uren ontstond, met meerdere doden en gewonden als gevolg.

Ook een aanslag bij de Amir Shaheed tuin die eind maart 2015 plaats vond en een explosie bij Farm

Hada die plaats vond in maart 2015, deden geen belletje bij u rinkelen (CGVS, pg 24, 25). Uw

gebrekkige kennis aangaande meerdere recente grote aanslagen in de stad Jalalabad en uw

onvermogen om spontaan voorbeelden te geven van recente gebeurtenissen, doen ten

zeerste vermoeden dat u minder lang in Jalalabad verbleven en gewerkt hebt dan u aangaf. Hiermee

geconfronteerd tijdens het gehoor, bleef u echter bij uw verklaringen (CGVS, pg 19, 25). Deze

vaststelling werpt op zich al sterke twijfels op in verband met uw vluchtrelaas dat zich immers afspeelt

net voor uw vermeend vertrek uit Nangarhar en aldus onlosmakelijk is verbonden met uw recente

tewerkstelling en verblijf in Jalalabad.

De geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas werd eveneens aangetast doordat uw opeenvolgende

verklaringen niet consistent waren. Zo verklaarde u tijdens het gehoor op het CGVS dat alle problemen

begonnen zo’n 25 à 27 dagen voor uw vertrek uit Afghanistan, nadat de broer van talib S. (…) werd

vrijgelaten uit de gevangenis (CGVS, pg 20). U verklaarde dat u na de moord op uw broer S. M. (…) niet

meer terugkeerde naar uw dorp en dat u op het werk in Jalalabad bleef (CGVS, pg 22). U sliep op uw

werkplaats (CGVS, pg 22). Bij de DVZ had u echter verklaard dat u zich twee maanden op verschillende

plaatsen verstopte (DVZ, vragenlijst CGVS, 3.5). Geconfronteerd met het feit dat deze twee

verschillende versies niet te rijmen vallen, kon u geen plausibele verklaring verstrekken. U ontkende

enkel dat u over twee maanden zou gesproken hebben en zei dat u 25 à 26 dagen zei, dat u kort moest

vertellen, dat ze het kort noteerden, en dat het maar twintig minuten duurde (CGVS, pg 22). Er tevens

op gewezen dat u voordien gezegd had dat u zich verstopte op verschillende plaatsen, terwijl u tijdens

het gehoor op het CGVS verklaarde dat u op het werk verbleef, paste u uw verklaringen aan en stelde u

dat u geen vaste plaats had, dat u niet enkel op het werk verbleef, maar ook bij anderen (CGVS, pg 22).

Nochtans werd u voordien expliciet gevraagd waar u verbleef en waar u sliep nadat u besloot niet meer

terug te keren naar uw dorp. U repte toen met geen woord over onderduiken op verschillende plaatsen

en stelde dat u op het werk bleef en op de werkplaats sliep. Uw argument dat u de vraag niet goed zou

begrepen hebben en dat u dacht dat er gevraagd werd naar de hele periode dat u werkte en niet enkel

de laatste periode voor uw vertrek, houdt geen steek aangezien u net voordien zelf gevraagd had of de

vraag ging over de periode na de dood van uw broer (CGVS, pg 22). Uw tegenstrijdige verklaringen

ondergraven in zeer ernstige mate de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

Daarnaast is het uiterst bevreemdend dat u na de moord op uw broer, toch nog een tiental dagen zou

gewerkt hebben. U verklaarde immers dat uw broer zo’n twintig dagen voor uw vertrek vermoord werd

(CGVS, pg 5) en dat u tien dagen voor uw vertrek stopte met werken (CGVS, pg 8). Ook dit past

overigens geenszins bij uw verklaring bij de DVZ dat u zich gedurende twee maanden op verschillende

plaatsen verstopte. U was immers chauffeur bij de stadsdiensten en diende u dus in het kader van uw

werk veelvuldig op de openbare weg te begeven, waar u mogelijk kon opgemerkt worden, wat dus

bezwaarlijk als verstoppen kan gezien worden. Daarbij komt nog dat u zelf verklaarde dat u zich

nergens veilig voelde, ook niet in de stad (CGVS, pg 20), dat u overal zou gezocht worden door de

taliban, dat u overal bang was en dat de taliban op elk moment kunnen komen en iemand

vermoorden (CGVS, pg 23). Dat u dan toch nog dergelijke risico’s zou genomen hebben door aan het

werk te blijven, valt niet in overeenstemming te brengen met het gedrag van iemand die werkelijk net

zijn broer verloren is, bang is en op eender welke plaats, ook in de stad, vreest vermoord te worden

door de taliban.

Het roept ook vragen op dat u enerzijds verklaarde dat uw broer gedood werd door de broer van S. (…)

nadat deze talib tegen uw broer gezegd had dat u een spion was, waarop uw broer in discussie ging

met de talib en neergeschoten werd, terwijl anderzijds uit uw verklaringen bleek dat u eigenlijk de inhoud

van de discussie niet kon kennen. Zelf was u niet aanwezig bij de discussie en uw vader was binnen in

de woning. Hij hoorde de discussie niet en pas toen er geschoten werd, kwam hij te weten dat er iets

aan de hand was (CGVS, pg 23). Gevraagd hoe uw vader dan wist dat er een discussie geweest was,

zei u dat uw vader van spelende kinderen in de buurt vernomen had dat er discussie was en dat uw

broer dan doodgeschoten werd (CGVS, pg 23). U verklaarde echter eveneens dat de kinderen niet

konden vertellen waar de discussie over ging, het waren kleine kinderen en ze konden enkel zeggen dat

ze lawaai hoorden en een discussie (CGVS, pg 23). Het houdt dan ook geen steek dat u verklaarde dat

de talib tegen uw broer zei dat u een spion was.

Ten slotte lijkt het zeer merkwaardig dat de taliban het op u zou gemunt hebben, maar dat zij u

nooit rechtstreeks zouden benaderen of bedreigen en enkel uw familieleden zouden aanspreken en uw

broer plots zouden vermoorden, terwijl u diegene was waar het om draaide. U verklaarde dat u geen

enkele keer rechtstreeks bedreigd werd, dit gebeurde enkel via uw vader (CGVS, pg 20). U werd niet
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aangesproken door de taliban en u werd niet gezocht door de taliban in Jalalabad (CGVS, pg 23 en 24).

Hiernaar gevraagd gaf u enkel nietszeggende antwoorden, zoals ‘zelfs als ze komen, gaan ze dat niet

zeggen’ (CGVS, pg 23). Talibanleden zouden enkele keren met uw vader over u gesproken hebben en

zouden daarbij telkens dezelfde dingen gezegd hebben, die uw vader dan ontkend zou hebben (CGVS,

pg 22). U bleef overigens erg vaag over deze gesprekken tussen uw vader en de taliban. Gevraagd

hoeveel keer de taliban met uw vader spraken, zei u ‘verschillende keren, maar ze zijn daar elke dag

aanwezig’ (CGVS, pg 21). Toen de vraag u nogmaals gesteld werd zei u dat u het niet exact wist en dat

het volgens u verschillende keren was (CGVS, pg 22). Gezien alle problemen binnen de zeer korte

tijdspanne van 25 à 27 dagen voor uw vertrek uit Afghanistan zouden plaats gevonden hebben, mag

hier toch verwacht worden dat u een nauwkeuriger antwoord zou kunnen geven op de eenvoudige

vraag hoeveel keer uw vader door de taliban werd aangesproken. Vervolgens zou een talib dan na een

discussie over u uw broer S. M. (…) doodgeschoten hebben, wat ook al merkwaardig lijkt, want terwijl

uw vader verschillende keren werd aangesproken en het daar bij gesprekken bleef, wordt uw broer dan

meteen dood geschoten. Het door u geschetste verloop van de verschillende gebeurtenissen lijkt dan

ook de nodige logica te ontberen.

Gelet op bovenstaande bevindingen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaring dat u

bij een terugkeer naar Afghanistan zal vermoord worden door de taliban, omdat zij u als een spion

beschouwen. Bijgevolg komt u niet in aanmerking voor de toekenning van de vluchtelingenstatus, noch

voor de subsidiaire beschermingsstatus conform art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische

Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat u verklaarde dat uw broer soldaat was in het

Afghaanse leger. Hij werkte hierbij samen met de buitenlandse troepen en kreeg een erecertificaat voor

bewezen diensten van de Amerikanen op 21 oktober 2012. U verklaarde dat hij gewond raakte bij een

bomaanslag. Uw broer was chauffeur bij het leger en hij vervoerde op dat moment generaal Safi, die het

doelwit was van de aanslag (CGVS, pg 21). Nadat uw broer langdurig verzorgd werd in het ziekenhuis,

keerde hij terug naar uw dorp Pira Khel. Sinds zijn terugkeer naar het dorp heeft hij geen problemen

gekend met de taliban (CGVS, pg 21), noch enige andere problemen (CGVS, pg 6). U stelde dat hij

maar half levend is en niet veel buiten komt (CGVS, pg 21). Zelf stelde u geen problemen gekend te

hebben, omwille van uw broer bij het Afghaans leger (CGVS, pg 21). Er zijn voorts geen indicaties dat u

op heden een risico zou lopen omwille van het profiel en de gewezen beroepsactiviteiten van uw broer

A. (…). Ook op basis van uw eigen beroepsactiviteiten kan niet geconcludeerd worden dat u een risico

zou lopen op vervolging of ernstige schade. U was namelijk al een tiental jaar chauffeur bij de

stadsdiensten van Jalalabad en u kende in die periode nooit concrete persoonlijke problemen in de zin

van persoonsgerichte vervolging, afgezien van de problemen net voor uw vertrek, waaraan geen geloof

kan gehecht worden. U verklaarde dat u behalve deze problemen, met niemand problemen had (CGVS,

pg 24). U verklaarde dat u chauffeur was bij de burgerlijke afdeling. U diende geen zeer hoog geplaatste

figuren te vervoeren, u stelde dat uw rang daartoe niet hoog genoeg was en dat dergelijke transporten

sterk beveiligd zijn (CGVS, pg 7). De ritten die u uitvoerde waren niet dermate risicovol dat ze beveiligd

dienden te worden (CGVS, pg 7). Uw profiel is dan ook niet van dien aard dat u louter omwille van uw

werk een doelwit zou kunnen zijn. U kende voordien ook geen problemen omdat u als getuige was

opgetreden in de rechtszaak na de aanslag op de Kabul Bank (CGVS, pg 24). Het feit dat u gewond

raakte toen u als hulpverlener en chauffeur meehielp om de slachtoffers van de aanslag te vervoeren is

betreurenswaardig, maar wijst er geenszins op dat u op een systematische en persoonlijke

manier vervolgd werd. Deze aanslag vond plaats in februari 2011. Nadat u hersteld was van uw

verwondingen, hervatte u uw werk als chauffeur in de stad Jalalabad en bleef u nog tot het najaar van

2015 in Jalalabad werken. Het loutere gegeven dat u een zestal jaar geleden gewond raakte bij een

terreuraanslag in de stad, vormt dan ook geen reden om u op heden een beschermingsstatus toe te

kennen.

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

Het Commissariaat-generaal benadrukt 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 asielzoeker

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

de asielzoeker 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, het district
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Khogyani, kan onttrekken door u in de provinciale hoofdstad Jalalabad te vestigen, waar u over een

veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

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

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

een relatief veilige manier toegankelijk is. Niettegenstaande er sprake is van een toename in het aantal

gewelddadige incidenten, blijkt uit dezelfde informatie dat het geweld voornamelijk doelgericht van aard

is, waarbij voornamelijk de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het gegeven dat de weg

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

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

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

ontvluchten richting Kabul. 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.

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 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen 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 asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie

in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers 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 zijn 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 werden.

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 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.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het

conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict

in Afghanistan.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie Jalalabad van 14 december 2016) blijkt dat het grootste

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

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

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

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad,

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve

opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud,

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie,

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

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

De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto¬ in een ander district zijn
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gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de

stad Jalalabad in haar geheel.

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti-

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Sinds eind 2015 zijn deze complexe

aanslagen meer gericht tegen diplomatieke posten en worden zelfmoordaanslagen aangewend tegen

de leiders van pro-regeringsmilities. Deze milities zijn in toenemende mate het doelwit van IS in

Nangarhar.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als

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

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio 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 geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat. In casu werd evenwel vastgesteld dat u over een veilig vluchtalternatief

beschikt in de stad Jalalabad.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

voortdurende of ononderbroken gevechten. 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

de stad Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 19 april 2016

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.

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

zich in de stad Jalalabad vestigt. U woonde immers al een tiental jaar gedeeltelijk in Jalalabad in het

kader van uw werk als chauffeur bij de stadsdiensten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het CGVS

kan vermoeden dat u zelfs permanent in de stad verbleef, aangezien op uw werkbadge een adres in

een buitenwijk van Jalalabad wordt vermeld, namelijk ‘Khalis family’. Tijdens het gehoor op het CGVS

verklaarde u dat u een tweetal keer per week op en af reed tussen Jalalabad en Pira Khel. Als u in de

stad bleef slapen, kreeg u een slaapplaats, een kamer, van uw werkgever (CGVS, pg 4). Deze kamers

zouden zich op de werkplaats zelf bevinden, nabij ‘Chawki Mukhabirat’ (letterlijk:

communicatiekruispunt) (CGVS, pg 14). U was formeel en stelde dat ‘Khalis Familiy’ niet de plaats was

waar u overnachtte in Jalalabad. Hierdoor rijst de vraag waarom dit dan als adres op uw

badge genoteerd werd. Uw verklaring hiervoor lijkt weinig plausibel. U stelde dat u een paar vrienden
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had die daar woonden en dat u hun adres gebruikte, u zou een adres in de stad moeten geven hebben

en gaf dan maar dit adres op (CGVS, pg 15), wat toch merkwaardig is, gezien uw verklaring dat de

werkgever zelf in een slaapplaats voor het personeel voorziet en zij dus wisten waar u verbleef in de

stad. Wat er ook van zij, gelet op uw voorgaand al dan niet gedeeltelijk verblijf en uw ruime werkervaring

in Jalalabad, kan van uw redelijkerwijs verwacht worden dat u zich bij een terugkeer naar Afghanistan in

Jalalabad zou vestigen en dat u er opnieuw een job kan vinden voor zover u niet gewoon terug in dienst

zou kunnen treden bij uw vroegere werkgever. Bovendien beschikt u in Jalalabad ook over familiale

banden. U verklaarde bij de DVZ namelijk dat uw zus G. N. (…) in Jalalabad verblijft (verklaring DVZ, 18

maart 2016, punt 17). Tijdens het gehoor op het CGVS, paste u deze verklaring aan en stelde u dan dat

uw zus in Pira Khel woont en getrouwd is (CGVS, pg 5). Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen, ontkende u gewoon dat u dit gezegd had en zei u dat het een fout moest zijn (CGVS, pg

5). Dit vormt echter enkel een blote bewering van uw kant. Er kan niet zonder meer aangenomen

worden dat de DVZ zou noteren dat uw zus in Jalalabad woont, terwijl u Pira Khel zou gezegd hebben.

Het lijkt er dan ook op dat u familiebanden in de stad Jalalabad wenst te verbergen voor het CGVS.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat personen die

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde

woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

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

behalve de problemen met de taliban, geen andere problemen hebt gekend met iemand (CGVS, pg 24).

Zoals eerder in deze beslissing werd besproken kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw

beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een

ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst kunnen worden beschouwd.

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

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad 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 door u voorgelegde documenten, doen niets af aan de vaststellingen aangaande uw vluchtrelaas en

het intern vluchtalternatief dat op u van toepassing is. Uw originele taskara en uw origineel rijbewijs

geven enkel een indicatie van uw identiteit, nationaliteit en herkomst uit de provincie Nangarhar. Uw

werkbadge, de verklaring van uw werkgever en een foto van u zelf bij een vrachtwagen ondersteunen

uw verklaringen dat u als chauffeur werkte bij de stadsdiensten van Jalalabad, waar op zich niet aan

getwijfeld wordt. De kopie van de taskara van uw broer, de foto’s van uw verwonde broer, de kopie van

de invalidenkaart van uw broer, de kopie van het Amerikaans erecertificaat en de kopie van een

medisch rapport aangaande uw broer A. (…), staven zijn profiel en het feit dat hij gewond raakte,

gegevens die hier evenmin betwist worden. Het verslag van uw verwondingen, doet evenmin iets af aan

de vaststellingen met betrekking tot uw vluchtrelaas. De foto’s met diverse familieleden, onder

andere uw vader en uw zonen, kunnen eender wanneer en eender waar genomen zijn en zijn ook niet

relevant voor de beoordeling van uw vluchtrelaas. De video’s van de aanslag bij de Kabul Bank in

Jalalabad, tonen aan dat er een dergelijke aanslag plaats vond. U komt hierbij niet op een duidelijk

herkenbare manier in beeld. Deze video’s staven dan ook niet dat u persoonlijk betrokken was bij deze

aanslag en daarbij gewond raakte. Er dient opgemerkt te worden dat u geen enkel document voorlegde

dat uw vertrekdatum uit Afghanistan en/of de door u afgelegde reisroute kan staven. U verklaarde nooit

een Afghaans paspoort gehad te hebben. U legde ook geen enkel bewijsstuk voor dat de moord op uw

broer S. M. (…) kan staven, noch kon u staven dat u een getuigenis aflegde in de rechtbank, noch dat u

geld ontving van de Amerikanen omwille van uw verwondingen.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat u tijdens het gehoor op het CGVS aangaf dat u ziek bent, dat

u namelijk nog steeds last hebt van de verwondingen die u opliep bij de aanslag op de bank,

bijvoorbeeld pijn aan uw rug of aan uw been en dat u medicatie neemt tegen stress en problemen en

dat u bij de DVZ vermeldde dat u het soms moeilijk hebt in het opvangcentrum. U legde echter geen

medische attesten voor ter staving van uw actuele gezondheidsproblemen en de medicatie die u hier in

België neemt. Uit niets blijkt dan ook dat uw medische problemen een invloed zouden hebben op uw

geheugen, uw cognitieve capaciteiten of uw vermogen om een gehoor af te leggen op het CGVS. De

door u ingeroepen medische redenen houden voorts geen verband met de criteria van artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980.
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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

2.1.1. Verzoeker beroept zich in hoofdorde, in een eerste middel, op de schending van artikelen 48/3 en

48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

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

motiveringsgebrek en op het recht van verdediging.

Inzake de motivering dat het niet aannemelijk is dat hij tot het najaar van 2015 in Jalalabad zou hebben

verbleven en gewerkt, doet verzoeker gelden dat het CGVS hem onvoldoende begreep. Na de aanslag

op de Kabul bank, werkte hij niet meer voor de stadsdiensten van Jalalabad. Dat hij op het ogenblik van

de moord in Jalalabad was, is toevallig omdat hij er winkels bezocht. Na het telefonisch contact met zijn

vader bleef hij wel in Jalalabad tot aan zijn vertrek. Verwijzend naar een passage uit het gehoor bij het

CGVS, stelt verzoeker dat hij vanaf zijn ongeval steeds in zijn geboortedorp Pira Khel bleef. Wanneer er

later tijdens het gehoor werd gevraagd naar zijn werk, meende hij dat deze vragen betrekking hadden

op de periode waarin hij nog daadwerkelijk werkzaam was, hetzij de periode voor de bomaanslag

waarbij hij gewond raakte. Uit de vraagstelling kon hij niet afleiden dat het CGVS meende dat hij nadien

zijn werk had hervat.

“Uit het de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) blijkt inderdaad dat

Verzoeker stelde dat hij "terug was gaan werken." Nochtans bedoelde hij hiermee dat hij zich

naar zijn werk had begeven op vraag van zijn werkgever om daar de brief te vinden i.v.m. zijn

oproeping voor de rechtbank. Voor Verzoeker betekende "werken" in zijn relaas bij de DVZ dan

ook "naar zijn werkplaats gaan om te getuigen."

Het feit dat er "werken" staat vermeld op de vragenlijst, is te wijten aan een erg beknopte

vertaling van het relaas van Verzoeker. Doordat Verzoeker tijdens het interview bij de DVZ ook

meermaals werd aangemaand zijn verhaal kort en bonding te houden en nadien bij het CGVS de

volledige, uitgebreide versie te vertellen, sloeg hij er bij het opnieuw horen van zijn verhaal geen

acht op dat "werken" later zou verkeerd zou kunnen worden begrepen.

Het mag duidelijk zijn dat Verzoeker op dat ogenblik ook niet meer de tijd kreeg om zijn verhaal

voldoende te nuanceren. Deze vragenlijst die wordt ingevuld bij de Dienst Vreemdelingenzaken

is immers slechts een instrument ter voorbereiding van het uitgebreider gehoor bij het CGVS.

Hoewel van de asielzoeker wordt gevraagd in het kort de voornaamste elementen van zijn

asielaanvraag weer te geven, tast het feit dat de verklaringen bij het persoonlijk onderhoud bij

het CGVS uitgebreider zijn, de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet aan.”

Verzoeker merkt verder op dat het CGVS bijna uitsluitend naar aanslagen vroeg die hij zich had moeten

herinneren. Aanslagen maken echter helaas deel uit van het dagelijkse leven in Afghanistan, zodat dit

voor de bevolking en verzoeker geen opvallende elementen meer zijn die onthouden worden.

Verzoeker wijst er eveneens op dat er met zijn profiel rekening gehouden moet worden en dat hij

analfabeet is. Hij kon nieuwsfeiten enkel te weten komen door mondelinge overlevering via derden. Dat

hij niet op de hoogte was van recente aanslagen, is dus niet doorslaggevend.

Verzoeker leidt uit de foutieve vermelding in de bestreden beslissing dat hij Irak zou hebben verlaten af

dat hij niet voldoende werd begrepen en dat zijn dossier niet met de nodige ijver, tijd en zorgvuldigheid

werd bestudeerd.

Aangaande de inconsistente verklaringen die hem verweten worden omtrent zijn verblijf in Jalalabad,

ontkent verzoeker tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd. Hoogstens antwoordde hij af en toe te

kort of ongenuanceerd op de gestelde vragen. Ter illustratie citeert verzoeker een passage uit het

gehoorverslag van het CGVS. Hij vervolgt:

“Uit deze vragen blijkt dat Verzoeker wel degelijk correct heeft geantwoord, nl. dat hij op de werkplaats

bleef. Er werd hem daarbij niet gevraagd of hij ook nog op andere plaatsen verbleef. Zonder Verzoeker

een kans te geven dit te nuanceren, werd besloten dat zijn antwoord niet overeen stemde met dat van

het interview bij de DVZ.

Door de gedetailleerde aard van het interview, meende Verzoeker nochtans dat het volstond kort op de

vragen te antwoorden en dat er wel verder zou worden doorgevraagd indien de verhoorder dat van

belang achtte, wat in casu niet gebeurde.

(…)
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Het verschil in duur van het verblijf, is overigens louter een materiële vergissing, dewelke Verzoeker niet

heeft opgemerkt wanneer zijn verhaal bij het DVZ opnieuw aan hem werd voorgelezen. Door zijn

analfabetisme heeft Verzoeker immers amper voeling met getallen en cijfers, waardoor dit hem in alle

haast is ontgaan. Het verschil in duur kan, gelet op het analfabetisme van Verzoeker, dan ook niet als

een doorslaggevend element worden beschouwd om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van zijn

vluchtrelaas. Iemand die analfabeet is, vergist zich immers sneller omtrent data en cijfers. Het CGVS

dient dan ook rekening te houden met de beperktere intellectuele vermogens van Verzoekers alsook

zijn, in casu erg laag, opleidingsniveau om de geloofwaardigheid van het vluchtrelaas te beoordelen.

Vermits Verzoeker, zoals hierboven uiteengezet, duidelijk aangeeft na de aanval niet meer in Jalalabad

te hebben gewerkt, is de opmerking van het CGVS dat Verzoeker na de moord op zijn broer nog een

tiental dagen zou hebben gewerkt, zonder voorwerp. Dit element is bijgevolg evenmin een voldoende

motivering om te besluiten tot ongeloofwaardigheid van het relaas van Verzoeker.”

Over het feit dat de taliban hem niet rechtstreeks contacteerde, voert verzoeker aan:

“Het is opmerkelijk dat het CGVS na het uiteenzetten van de vluchtmotieven door Verzoeker, van hem

zou vereisen dat de Taliban hem eerst zou hebben gecontacteerd om te kunnen besluiten dat zijn leven

ernstig in gevaar zou zijn. Zoals blijkt uit het asielrelaas van Verzoeker, werd zijn broer S. M. (…)

immers reeds vanaf zijn eerste contact met de Taliban doodgeschoten, ook al was hij zelfs niet de

persoon waar heel de discussie op betrekking had.

Een voorafgaand contact tussen Verzoeker en de Taliban zou Verzoeker dan ook hoogstwaarschijnlijk

niet overleven. In gezaghebbende bronnen wordt dan ook duidelijk gesteld dat er geen klimaat is om in

opstand te komen tegen de Taliban en als dat toch zou gebeuren, het risico op strenge sancties groot

is6, reden waarom Verzoeker tevens geen aangifte heeft kunnen doen van de moord op zijn broer.

(…)

Bovendien is het allerminst bevreemdend dat de gehandicapte broer van Verzoeker en zijn overige

familie door de Taliban met rust worden gelaten. Reeds van in het begin van het verhoor, meerbepaald

bij de bespreking van de familiesamenstelling, benadrukte Verzoeker consequent dat de Taliban

ouderen, vrouwen en kinderen en gehandicapten niet lastig valt (gehoorverslag CGVS pagina 4):

(…)

En wat verder (gehoorverslag CGVS pagina 5):

(…)

Het feit dat zijn familie geen hinder ondervindt, is dan ook eerder een bevestiging van de consistentie

van het verhaal van Verzoeker dan dat het daaraan afbreuk zou doen.”

Verzoeker besluit dat aan de voorwaarden van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet is voldaan, dat

aan hem het voordeel van de twijfel moet worden verleend en dat aan hem de vluchtelingenstatus moet

worden toegekend.

2.1.2. Verzoeker voert in ondergeschikte orde, in een tweede middel, de schending aan van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst wijst hij in deze op het aangevoerde, volgens hem geloofwaardige, asielrelaas. Ingevolge

hiervan komt hij in aanmerking voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Jalalabad kan daarbij gelet op de aanwezigheid van

de taliban niet als intern vestigingsalternatief worden beschouwd.

“Bovendien is ook de algemene regio van herkomst van Verzoeker, zijnde de provincie Nangarhar,

uiterst onveilig. Verzoeker is van oordeel dat zowel de situatie in Pira Khel als deze in Jalalabad van

dergelijke ernst is dat indien de Raad van oordeel is dat Verzoeker niet in aanmerking zou komen voor

de erkenning als vluchteling, Verzoeker toch minstens subsidiaire bescherming moet worden toegekend

op basis van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Hoewel de beslissing verwijst naar het 'UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protectino needs of asylum-seekers from Afghanistan' van 19 april 2016 en de COI Focus 'Afghanistan:

Veilligheidssituatie Jalalabad", van 14 december 2016, is Verzoeker van oordeel dat, gelet op onder

meer het recente geweld in Nangarhar, waaronder Jalalabad, met een steeds toenemend aantal

burgerslachtoffers, Verzoeker door zijn aanwezigheid daar wel degelijk een reëel risico loopt om

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon, zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.”
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Verzoeker benadrukt dat de informatie waarop de bestreden beslissing is gebaseerd dateert van eind

2016 en vermeldt dat het geweld in Jalalabad toen reeds in stijgende lijn was. Tevens wijst hij op een

rapport van Landinfo van oktober 20016 en de richtlijnen van UNHCR inzake Afghanistan van april

2016. Voorts citeert hij uit de landeninformatie, opgenomen in het administratief dossier.

Verzoeker verwijt verweerder verder dat niet werd onderzocht of de stijging in het geweld zich doorzette.

Vervolgens citeert hij uit twee persartikels over het inzetten door de VS van een MOAB in zijn provincie,

die kadert in het beleid van president Trump dat nu reeds voor een aanzienlijke stijging in het aantal

burgerslachtoffers zorgt. “Dit alles geeft aan dat de situatie in Afghanistan, en minstens in de provincie

Nangarhar, van dag tot dag moet worden beoordeeld door het snel toenemende geweld. Het gebruik

van dergelijke agressieve wapens leidt immers onvermijdelijk tot tal van burgerslachtoffers.

Ter volledigheid dient daarbij te worden opgemerkt dat voor de beoordeling van de toekenning

subsidiaire bescherming, niet is vereist dat een groot aantal burgerslachtoffers valt vooraleer subsidiaire

bescherming kan worden toegekend. Een klein risico is immers voldoende.”

Verzoeker stipt voorts aan dat het contradictorisch is om enerzijds voor te houden dat de situatie in

Jalalabad veilig is, doch anderzijds stelselmatig te vragen naar aanslagen in Jalalabad om na te gaan of

hij aldaar heeft verbleven.

Zelfs indien Jalalabad als een veilig vestigingsalternatief zou kunnen worden beschouwd, dan nog is dit

volgens verzoeker geen redelijk alternatief. Verzoeker vervolgt:

“Verzoeker heeft immers geen familiale banden in Jalalabad, zoals hij aangaf tijdens zijn verhoor bij het

CGVS. De zus waarvan sprake in de bestreden beslissing, G. N. (…), woonde op het ogenblik van het

invullen van de vragenlijst bij de DVZ inderdaad in Jalalabad, maar ten tijde van het verhoor bij het

CGVS was zij terug verhuisd naar haar geboortedorp Pira Khel, waar zij en haar man een stuk grond

hadden toegewezen gekregen. Verzoeker begreep tijdens het verhoor niet dat dit een belangrijk

element was dat zijn verhaal ongeloofwaardig zou kunnen maken, reden waarom hij dit niet volledig

heeft genuanceerd.

Bijgevolg is het duidelijk dat Verzoeker geen familiaal netwerk heeft in Jalalabad waarop hij kan steunen

bij een eventuele terugkeer.

Hoewel men aanvaardt dat kerngezinnen zich sneller ergens opnieuw kunnen vestigen, laat de

beslissing na te verduidelijk waarom Verzoeker zich in concreto op een redelijke wijze in Jalalabad zou

kunnen vestigen.

Immers, doordat Verzoeker geen werk meer had op het ogenblik van zijn vertrek, is ook zijn mogelijke

slaapplaats daar weggevallen.

Gelet op zijn volledig gebrek aan onderwijs, is het voor hem echter aanzienlijk moeilijker om opnieuw

een tewerkstelling te vinden (en te houden) in een stedelijke omgeving als Jalalabad. Het CGVS had

dan ook het opleidingsniveau of minstens de talenkennis van Verzoeker moeten onderzoeken, net zoals

zij dat ook in andere zaken doet, om na te gaan of Verzoeker zich in concreto in Jalalabad kon vestigen

en daar in concreto werk zou kunnen vinden.

Ook de blijvende verwondingen die Verzoeker heeft overgehouden aan de bomexplosie, die hem tot op

heden scherpe pijnen en concentratiestoornissen bezorgen, hadden daarbij in overweging dienen te

worden genomen. Deze hebben immers tot gevolg dat Verzoeker niet zomaar elke tewerkstelling kan

aanvaarden.

(…)

Deze persoonlijke socio-economische omstandigheden leiden ertoe dat Verzoeker zich in een bijzonder

kwetsbare situatie bevindt en hij bij een gedwongen terugkeer naar Jalalabad in concreto ernstig risico

loopt om in de kampen voor teruggekeerde vluchtelingen en IDP's terecht te komen, waarin het elke

vorm van respect en menselijke waardigheid ontbreekt.

Door de grote hoeveelheid terugkeerders in Nangarhar zijn de lokale middelen en basisvoorzieningen

o.a. in Jalalabad immers, volgens UNOCHA "gevaarlijk overbelast". De huur is er in twee maanden tijd

verdubbeld, de brandstofprijzen zijn gestegen, het inkomen van de dagloners is gezakt en ook de artsen

zijn zwaar overbelast. Dit alles leidt ertoe dat vele terugkeerders worden gedwongen open plaatsen te

betrekken zonder enige vorm van bescherming of de mogelijkheid in hun basisbehoeften te voorzien.”

2.2. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog twee persartikels bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 3-4).
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3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1.1. Verzoeker legt op 3 januari 2018 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende

nota nieuwe elementen neer (rechtsplegingsdossier, stuk 8).

Het betreft vooreerst algemene informatie omtrent de veiligheidssituatie in de thuisregio van verzoeker,

met name het dorp Pira Khel, in de regio Wazir Tangi in het district Koghyani in de provincie Nangarhar.

Daarnaast betreft het een aantal foto’s aan de hand waarvan hij wilt aantonen dat zijn familieleden,

waaronder zijn vrouw en kinderen, het dorp eveneens moesten ontvluchten ten gevolge van het geweld

in de regio en dat zij leven in schrijnende omstandigheden.

3.1.2. Verzoeker legt voormelde aanvullende nota nogmaals neer per fax op 4 januari 2018

(rechtsplegingsdossier, stuk 9).

3.2. Verweerder legt op 4 januari 2018 door middel van een aanvullende nota nieuwe elementen neer

(rechtsplegingsdossier, stuk 12).

Het betreft een update van de landeninformatie in het administratief dossier, met name de COI Focus

AFGHANISTAN, Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017, een kaart van het grootstedelijk gebied

Jalalabad en een rapport van Landinfo van 13 oktober 2016 over de veiligheidssituatie in de provincie

Nangarhar.

Aan de hand van deze stukken, argumenteert verweerder dat de situatie in Jalalabad niet beantwoordt

aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet en dat verzoeker in

Jalalabad beschikt over een intern vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden

van een tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van verdediging kan

genieten met betrekking tot de bestreden beslissing, die een bestuurlijk karakter heeft.

4.2. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

4.3. Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing geheel onverlet

laat waar omtrent zijn medische problemen gemotiveerd wordt als volgt:

“Ten slotte dient opgemerkt te worden dat u tijdens het gehoor op het CGVS aangaf dat u ziek bent, dat

u namelijk nog steeds last hebt van de verwondingen die u opliep bij de aanslag op de bank,

bijvoorbeeld pijn aan uw rug of aan uw been en dat u medicatie neemt tegen stress en problemen en

dat u bij de DVZ vermeldde dat u het soms moeilijk hebt in het opvangcentrum. U legde echter geen

medische attesten voor ter staving van uw actuele gezondheidsproblemen en de medicatie die u hier in

België neemt. Uit niets blijkt dan ook dat uw medische problemen een invloed zouden hebben op uw

geheugen, uw cognitieve capaciteiten of uw vermogen om een gehoor af te leggen op het CGVS. De

door u ingeroepen medische redenen houden voorts geen verband met de criteria van artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een
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aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent. Gezien verzoeker

deze niet aanvecht, blijven zij onverminderd overeind.

4.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag voor wat de

overige aangevoerde elementen betreft in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

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

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

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

4.5. Verzoeker stelt zijn land en regio van herkomst te hebben verlaten naar aanleiding van problemen

met de taliban.

De algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen komt daarbij echter vooreerst op ernstige

wijze in het gedrang door zijn verklaringen omtrent zijn voorgehouden tewerkstelling als chauffeur in

overheidsdienst in Jalalabad tot aan zijn vertrek uit Afghanistan. Dienaangaande wordt in de bestreden

beslissing met recht gesteld:

“Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u tot het najaar van 2015

in Jalalabad gewerkt en verbleven hebt. U kon namelijk geen enkel voorbeeld geven van een recente

gebeurtenis, pakweg in het laatste jaar dat u in de stad zou gewerkt hebben. U gaf vlot voorbeelden van

gebeurtenissen, maar deze dateerden alle van een langere tijd geleden. Telkens er gevraagd werd naar

recente voorbeelden, gaf u voorbeelden van gebeurtenissen die meerdere jaren geleden plaats vonden

(CGVS, pg 10, 11). Spontaan kon u geen enkel voorbeeld geven van een gebeurtenis die plaats vond in

de laatste maanden dat u gewerkt zou hebben (CGVS, pg 11, pg 18, pg 19). U bleek bovendien niet op

de hoogte te zijn van het feit dat in april 2015 er een grootschalige aanslag plaats vond bij de Kabul

Bank (CGVS, pg 10-11), nota bene dezelfde bank die voordien aangevallen werd en waar u destijds zelf

bij betrokken was als hulpverlener en die bovendien vlakbij uw werkplaats gelegen was, namelijk aan

het Chawki Mukhabirat (communicatiekruispunt) (CGVS, pg 8 en 14). Nochtans vielen bij deze aanslag

zo’n dertig doden. Dit kan u bezwaarlijk volkomen ontgaan zijn, indien u op dat moment nog in de stad

werkte. Toen expliciet gevraagd werd of er minder dan een jaar voor uw vertrek uit Afghanistan nog iets

met de bank gebeurd was, zei u dat er toen niets met de bank gebeurd was en dat u dacht dat er geen

grote aanval plaatsvond, maar dat misschien mensen bedreigd werden (CGVS, pg 11). U bleek ook niet

op de hoogte te zijn van een grote aanval op het politiehoofdkwartier die plaats vond in juni 2015

(CGVS, pg 25). U herinnerde zich wel een aanslag bij het politiehoofdkwartier die plaats vond ongeveer

een jaar voor uw vertrek, maar dat het politiehoofdkwartier nadien werd aangevallen, dat zei u niets

(CGVS, pg 25). Nochtans ging het om een uitgebreide aanval, waarbij eerst een ontploffing plaats vond

en nadien een vuurgevecht van meerdere uren ontstond, met meerdere doden en gewonden als gevolg.

Ook een aanslag bij de Amir Shaheed tuin die eind maart 2015 plaats vond en een explosie bij Farm

Hada die plaats vond in maart 2015, deden geen belletje bij u rinkelen (CGVS, pg 24, 25). Uw

gebrekkige kennis aangaande meerdere recente grote aanslagen in de stad Jalalabad en uw

onvermogen om spontaan voorbeelden te geven van recente gebeurtenissen, doen ten

zeerste vermoeden dat u minder lang in Jalalabad verbleven en gewerkt hebt dan u aangaf. Hiermee

geconfronteerd tijdens het gehoor, bleef u echter bij uw verklaringen (CGVS, pg 19, 25). Deze

vaststelling werpt op zich al sterke twijfels op in verband met uw vluchtrelaas dat zich immers afspeelt

net voor uw vermeend vertrek uit Nangarhar en aldus onlosmakelijk is verbonden met uw recente

tewerkstelling en verblijf in Jalalabad.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Noch met zijn

verwijzing naar zijn verklaarde analfabetisme, waaraan overigens getwijfeld kan worden gelet op zijn

verklaring dat hij wel een tijdlang religieuze boeken heeft bestudeerd (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.6), noch met de bewering dat aanslagen dagdagelijkse elementen zijn die hij

niet onthield kan hij zijn gebrek aan kennis omtrent de voormelde, uitermate opvallende gebeurtenissen

in de stad waar hij als chauffeur beweerde werkzaam te zijn geweest verklaren. Verzoeker gaat er met

deze uitleg immers volledig aan voorbij dat hij zich minder recent aanslagen en gebeurtenissen wel

bleek te herinneren. Gezien hij hiertoe wel in staat was, mocht eveneens worden verwacht dat hij op de

hoogte zou zijn van de voormelde, recentere en frappante gebeurtenissen in Jalalabad.
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Waar verzoeker, geconfronteerd met de bestreden beslissing waarin zijn recente tewerkstelling

ongeloofwaardig wordt bevonden, in het onderhavige verzoekschrift plots poneert dat hij sedert de

aanslag op de Kabul bank vier jaren voor zijn vertrek niet meer terug zou zijn gaan werken, dient te

worden vastgesteld dat dit zowel de algehele geloofwaardigheid van zijn gezegden als zijn beweerde

vluchtrelaas op fundamentele wijze verder ondergraaft. Eerder verklaarde hij namelijk meermaals en in

duidelijke bewoordingen dat hij weldegelijk terug ging werken. Zo gaf hij in de vragenlijst over de gang

van zaken nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen in niet mis te verstane bewoordingen aan: “Toen

ik ontslagen werd, ben ik terug gaan werken”. Eveneens gaf hij aan dat na zijn getuigenis op de

rechtbank alles terug normaal werd (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Deze verklaringen zijn

duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen die verzoeker

post factum tracht aan te brengen. Dit geldt nog des te meer nu hij de vragenlijst uitdrukkelijk

ondertekende voor akkoord nadat deze aan hem werd voorgelezen in het Pashtou, waarmee hij

bevestigde dat de hierin opgenomen verklaringen juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid.

Bovendien ontving hij een kopie van de vragenlijst en gaf hij bij de aanvang van het gehoor bij het

CGVS aan dat bij de DVZ alles “allemaal perfect” verlopen was, bevestigde hij aldaar dat zijn

verklaringen aan hem werden voorgelezen en voegde hij vervolgens meermaals uitdrukkelijk toe dat zijn

verklaringen aldaar correct waren genoteerd (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.2). Hoe

dan ook dient te worden vastgesteld dat, in tegenstelling met wat verzoeker in het onderhavige

verzoekschrift tracht te laten uitschijnen, uit de inhoud van het gehoorverslag van het CGVS blijkt dat

verzoeker ook aldaar veelvuldig en duidelijk aangaf dat hij weldegelijk zou hebben gewerkt tot aan zijn

vertrek uit zijn land en regio van herkomst. Zo verklaarde hij bij het CGVS, gevraagd wanneer hij stopte

met zijn werk: “Tien dagen voor mijn vertrek, ben ik gestopt” (ibid., p.8). Ook uit zijn latere verklaringen

omtrent zowel het gebeurde na zijn revalidatie als de dreigementen die hij van de taliban zou hebben

ontvangen, blijkt duidelijk dat hij na de aanslag op de Kabul bank terug aan het werk ging (ibid., p.20).

Bovendien corrigeerde verzoeker de ondervrager bij het CGVS niet wanneer deze hem vroeg waarom

hij dacht dat de taliban hem in Jalalabad nog zou zoeken en nadat de ondervrager er in dit kader op

wees dat hij nadat zijn problemen al begonnen waren nog bleef werken in de stad. Integendeel gaf hij in

dit kader slechts aan dat hij pas na de dood van zijn broer, die hij kort voor zijn vertrek situeerde, niet

meer (veilig) kon werken (ibid., p.23).

Verzoeker legde omtrent de kernelementen in zijn relaas daarenboven meermaals frappant

tegenstrijdige verklaringen af. In de vragenlijst gaf hij aan: “7 maanden geleden heeft de taliban mijn

broer, S. M. (…), vermoord. Sindsdien ben ik nooit meer thuis geweest. Alleen mijn ouders en vrouw zijn

op de hoogte van verblijfplaats. Ik heb me 2 maanden op verschillende plaatsen verstopt en toen ben ik

naar hier gekomen” (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS verklaarde verzoeker

initieel dat zijn broer werd gedood “Twintig dagen voor mijn vertrek (…) ongeveer, tussen 20 en 25”

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.5). Later tijdens het gehoor verklaarde verzoeker dan

weer dat zijn broer werd gedood 25 tot 27 dagen voor zijn vertrek (ibid., p.20). Aldus stroken verzoekers

verklaringen over de periode gedurende dewelke hij zou zijn ondergedoken niet met elkaar.

Daarenboven verklaarde verzoeker over de plaats(en) waar hij gedurende deze periode ondergedoken

zou hebben geleefd bij het CGVS dat hij op zijn werk bleef. Nogmaals gevraagd: “Sliep u dan op de

werkplaats?”, antwoordde hij eenduidig van wel (ibid., p.22). Nadat hij ermee geconfronteerd werd dat

hij in de vragenlijst iets anders had verklaard, wijzigde hij zijn verklaringen echter en beweerde hij

opnieuw dat hij gedurende zijn onderduikperiode op verschillende plaatsen verbleef. Hij stelde: “Ik had

geen vaste plaats, soms hier, soms daar, niet alleen op mijn werk, maar ook bij anderen, ik was heel

bang en kon dus niet op een plaats verblijven”. Tevens beweerde hij dat hij de eerdere vraag niet zou

hebben begrepen en dat hij dacht dat deze handelde over de volledige periode waarin hij werkte. Dit

kan bezwaarlijk ernstig worden genomen nu hij eerder zelf duidelijk aangaf dat zijn verklaringen over zijn

verblijf op het werk betrekking hadden op de periode na de dood van zijn broer (ibid., p.22). Waar

verzoeker bij het CGVS daarnaast zijn verklaringen van in de vragenlijst ontkende (ibid.), kan nog

worden opgemerkt dat deze loutere ontkenning gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen omtrent

de inhoud van de vragenlijst geenszins afbreuk kan doen aan het voorgaande. Verzoekers

analfabetisme kan, nog daargelaten de reeds hoger gedane vaststelling dat dit niet gerijmd kan worden

met zijn verklaring religieuze boeken te hebben bestudeerd, evenmin een verklaring bieden voor

voormelde vaststellingen. Verzoeker toont geheel niet aan dat zijn analfabetisme en zijn

opleidingsniveau zijn verstandelijke vermogens dermate zouden hebben aangetast en dat hij dermate

ondermaats ontwikkeld zou zijn dat hij niet bij machte mocht worden geacht om de aangevoerde

asielmotieven op een gedegen wijze uiteen te zetten. Hij brengt hiervan geen attest bij en toont niet aan

dat hij zo laagbegaafd zou zijn dat van hem niet mocht worden verwacht dat hij volwaardige en

coherente verklaringen kon afleggen over de cruciale facetten van zijn asielrelaas. Indien verzoeker

geen duiding kon verstrekken over de precieze datums en periodes relevant voor zijn relaas, had hij dit
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bovendien kunnen en moeten melden eerder gedurende zijn procedure. Hij deed dit echter niet en

antwoordde, zij het op strijdige wijze, op de vragen.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde asielrelaas en

vrees ten aanzien van de taliban. Kritiek op de overige, overtollige motieven die inzake de

geloofwaardigheid van dit relaas en deze vrees in de bestreden beslissing zijn opgenomen, kan

derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

Verzoeker voert verder niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de volgende, in

de bestreden beslissing opgenomen motieven:

“Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat u verklaarde dat uw broer soldaat was in het

Afghaanse leger. Hij werkte hierbij samen met de buitenlandse troepen en kreeg een erecertificaat voor

bewezen diensten van de Amerikanen op 21 oktober 2012. U verklaarde dat hij gewond raakte bij een

bomaanslag. Uw broer was chauffeur bij het leger en hij vervoerde op dat moment generaal Safi, die het

doelwit was van de aanslag (CGVS, pg 21). Nadat uw broer langdurig verzorgd werd in het ziekenhuis,

keerde hij terug naar uw dorp Pira Khel. Sinds zijn terugkeer naar het dorp heeft hij geen problemen

gekend met de taliban (CGVS, pg 21), noch enige andere problemen (CGVS, pg 6). U stelde dat hij

maar half levend is en niet veel buiten komt (CGVS, pg 21). Zelf stelde u geen problemen gekend te

hebben, omwille van uw broer bij het Afghaans leger (CGVS, pg 21). Er zijn voorts geen indicaties dat u

op heden een risico zou lopen omwille van het profiel en de gewezen beroepsactiviteiten van uw broer

A. (...). Ook op basis van uw eigen beroepsactiviteiten kan niet geconcludeerd worden dat u een risico

zou lopen op vervolging of ernstige schade. U was namelijk al een tiental jaar chauffeur bij de

stadsdiensten van Jalalabad en u kende in die periode nooit concrete persoonlijke problemen in de zin

van persoonsgerichte vervolging, afgezien van de problemen net voor uw vertrek, waaraan geen geloof

kan gehecht worden. U verklaarde dat u behalve deze problemen, met niemand problemen had (CGVS,

pg 24). U verklaarde dat u chauffeur was bij de burgerlijke afdeling. U diende geen zeer hoog geplaatste

figuren te vervoeren, u stelde dat uw rang daartoe niet hoog genoeg was en dat dergelijke transporten

sterk beveiligd zijn (CGVS, pg 7). De ritten die u uitvoerde waren niet dermate risicovol dat ze beveiligd

dienden te worden (CGVS, pg 7). Uw profiel is dan ook niet van dien aard dat u louter omwille van uw

werk een doelwit zou kunnen zijn. U kende voordien ook geen problemen omdat u als getuige was

opgetreden in de rechtszaak na de aanslag op de Kabul Bank (CGVS, pg 24). Het feit dat u gewond

raakte toen u als hulpverlener en chauffeur meehielp om de slachtoffers van de aanslag te vervoeren is

betreurenswaardig, maar wijst er geenszins op dat u op een systematische en persoonlijke

manier vervolgd werd. Deze aanslag vond plaats in februari 2011. Nadat u hersteld was van uw

verwondingen, hervatte u uw werk als chauffeur in de stad Jalalabad (…). Het loutere gegeven dat u

een zestal jaar geleden gewond raakte bij een terreuraanslag in de stad, vormt dan ook geen reden om

u op heden een beschermingsstatus toe te kennen.”

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

gezien verzoeker deze niet weerlegt of betwist, onverminderd gehandhaafd. De Raad maakt deze tot de

zijne.

Verzoeker legt geen documenten neer die afbreuk zouden kunnen doen aan de hoger gedane

vaststellingen.

Omtrent de documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’), wordt in de bestreden

beslissing terecht gemotiveerd:

“De door u voorgelegde documenten, doen niets af aan de vaststellingen aangaande uw vluchtrelaas

(…). Uw originele taskara en uw origineel rijbewijs geven enkel een indicatie van uw identiteit,

nationaliteit en herkomst uit de provincie Nangarhar. Uw werkbadge, de verklaring van uw werkgever en

een foto van u zelf bij een vrachtwagen ondersteunen uw verklaringen dat u als chauffeur werkte bij de

stadsdiensten van Jalalabad, waar op zich niet aan getwijfeld wordt. De kopie van de taskara van uw

broer, de foto’s van uw verwonde broer, de kopie van de invalidenkaart van uw broer, de kopie van het

Amerikaans erecertificaat en de kopie van een medisch rapport aangaande uw broer A. (…), staven zijn

profiel en het feit dat hij gewond raakte, gegevens die hier evenmin betwist worden. Het verslag van uw

verwondingen, doet evenmin iets af aan de vaststellingen met betrekking tot uw vluchtrelaas. De foto’s

met diverse familieleden, onder andere uw vader en uw zonen, kunnen eender wanneer en eender waar

genomen zijn en zijn ook niet relevant voor de beoordeling van uw vluchtrelaas. De video’s van de

aanslag bij de Kabul Bank in Jalalabad, tonen aan dat er een dergelijke aanslag plaats vond. U komt

hierbij niet op een duidelijk herkenbare manier in beeld. Deze video’s staven dan ook niet dat u

persoonlijk betrokken was bij deze aanslag en daarbij gewond raakte. Er dient opgemerkt te worden dat
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u geen enkel document voorlegde dat uw vertrekdatum uit Afghanistan en/of de door u afgelegde

reisroute kan staven. U verklaarde nooit een Afghaans paspoort gehad te hebben. U legde ook

geen enkel bewijsstuk voor dat de moord op uw broer S. M. (…) kan staven, noch kon u staven dat u

een getuigenis aflegde in de rechtbank, noch dat u geld ontving van de Amerikanen omwille van uw

verwondingen.”

Verzoeker laat deze motieven geheel ongemoeid. Bijgevolg blijven zij onverminderd gelden en worden

zij door de Raad overgenomen.

De documenten die verzoeker bij het verzoekschrift voegt (zie sub 2.2.) en de stukken dij hij neerlegt

door middel van een aanvullende nota (zie sub 3.1.1.) bevatten voorts geen gegevens die afbreuk

zouden kunnen doen aan de hoger gedane, concrete vaststellingen aangaande verzoekers asielrelaas

en vrees. Zij hebben louter betrekking op de veiligheidssituatie in verzoekers land en regio van herkomst

en op het gegeven dat zijn familie ingevolge deze situatie zijn dorp zou hebben verlaten.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

dienaangaande. Ingevolge deze vaststellingen toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt voor

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

Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker daarnaast verwijst naar de veiligheidssituatie in zijn land en regio van herkomst, dient te

worden opgemerkt dat er met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte

aan bescherming is indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

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

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

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

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op

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

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

het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Op basis van de landeninformatie die verweerder neerlegt door middel van een aanvullende nota (zie

sub 3.2.) en de omstandige analyse van de (veiligheids)situatie die verweerder aan de hand van deze

landeninformatie voert in deze aanvullende nota, concludeert verweerder aangaande de situatie in

Jalalabad in de aanvullende nota met recht als volgt:

“Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

voortdurende of ononderbroken gevechten. 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

de stad Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.”

Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit het tegendeel zou kunnen blijken.

De richtlijnen van UNHCR inzake Afghanistan en het rapport van Landinfo waarnaar verzoeker verwijst

worden door verweerder zowel in de bestreden beslissing als in de aanvullende nota terdege in

rekening gebracht.

Betreffende de persartikels in het verzoekschrift (zie sub 2.2.) , dient vooreerst te worden opgemerkt dat

verzoeker de passage over het toegenomen aantal burgerslachtoffers op een ongeoorloofde wijze tracht

aan te wenden in het verzoekschrift, en dit door de passage “in Iraq and Syria” uit de betreffende zin

weg te laten en daardoor te laten uitschijnen dat deze zin betrekking heeft op de situatie in zijn land en
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regio van herkomst. Daarenboven hebben de persartikels betrekking op het aanwenden door de VS van

een MOAB om een grottenstelsel dat door IS gebruikt werd te treffen, doch hebben zij geen betrekking

op de situatie in de stad Jalalabad.

Ook de informatie die verzoeker door middel van een aanvullende nota neerlegt (zie sub 3.1.1.) heeft

geen specifieke betrekking op de situatie in de stad en het district Jalalabad. Wel heeft deze betrekking

op het geweld in het district Khogyani, waarin verzoekers dorp gelegen is en van waaruit zijn familie ten

gevolge van het geweld zou zijn gevlucht.

De foto’s inzake zijn familieleden kunnen, nog daargelaten dat deze slechts een momentopname

bevatten en eenvoudigweg in scene kunnen zijn gezet, hoogstens aantonen dat zijn familie zijn dorp

verlaten heeft. Zij kunnen geen afbreuk doen aan de gedane analyse van de veiligheidssituatie in

Jalalabad.

Op basis van het voorgaande, dient te worden besloten dat de situatie in Jalalabad niet van zulke aard

is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verder blijkt uit de voormelde, door verweerder bijgebrachte landeninformatie, zoals verweerder

eveneens met reden uiteenzet in diens aanvullende nota, genoegzaam dat verzoeker op een relatief

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot Jalalabad.

Rest aldus nog na te gaan of van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in

Jalalabad vestigt om aan het geweld in zijn verklaarde regio van herkomst te ontkomen. Dienaangaande

wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd als volgt:

“Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 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.

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

zich in de stad Jalalabad vestigt. U woonde immers al een tiental jaar gedeeltelijk in Jalalabad in het

kader van uw werk als chauffeur bij de stadsdiensten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het CGVS

kan vermoeden dat u zelfs permanent in de stad verbleef, aangezien op uw werkbadge een adres in

een buitenwijk van Jalalabad wordt vermeld, namelijk ‘Khalis family’. Tijdens het gehoor op het CGVS

verklaarde u dat u een tweetal keer per week op en af reed tussen Jalalabad en Pira Khel. Als u in de

stad bleef slapen, kreeg u een slaapplaats, een kamer, van uw werkgever (CGVS, pg 4). Deze kamers

zouden zich op de werkplaats zelf bevinden, nabij ‘Chawki Mukhabirat’ (letterlijk:

communicatiekruispunt) (CGVS, pg 14). U was formeel en stelde dat ‘Khalis Familiy’ niet de plaats was

waar u overnachtte in Jalalabad. Hierdoor rijst de vraag waarom dit dan als adres op uw

badge genoteerd werd. Uw verklaring hiervoor lijkt weinig plausibel. U stelde dat u een paar vrienden

had die daar woonden en dat u hun adres gebruikte, u zou een adres in de stad moeten geven hebben

en gaf dan maar dit adres op (CGVS, pg 15), wat toch merkwaardig is, gezien uw verklaring dat de

werkgever zelf in een slaapplaats voor het personeel voorziet en zij dus wisten waar u verbleef in de

stad. Wat er ook van zij, gelet op uw voorgaand al dan niet gedeeltelijk verblijf en uw ruime werkervaring

in Jalalabad, kan van uw redelijkerwijs verwacht worden dat u zich bij een terugkeer naar Afghanistan in

Jalalabad zou vestigen en dat u er opnieuw een job kan vinden voor zover u niet gewoon terug in dienst

zou kunnen treden bij uw vroegere werkgever. Bovendien beschikt u in Jalalabad ook over familiale

banden. U verklaarde bij de DVZ namelijk dat uw zus G. N. (…) in Jalalabad verblijft (verklaring DVZ, 18

maart 2016, punt 17). Tijdens het gehoor op het CGVS, paste u deze verklaring aan en stelde u dan dat

uw zus in Pira Khel woont en getrouwd is (CGVS, pg 5). Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen, ontkende u gewoon dat u dit gezegd had en zei u dat het een fout moest zijn (CGVS, pg

5). Dit vormt echter enkel een blote bewering van uw kant. Er kan niet zonder meer aangenomen

worden dat de DVZ zou noteren dat uw zus in Jalalabad woont, terwijl u Pira Khel zou gezegd hebben.

Het lijkt er dan ook op dat u familiebanden in de stad Jalalabad wenst te verbergen voor het CGVS.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat personen die

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde

woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

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

behalve de problemen met de taliban, geen andere problemen hebt gekend met iemand (CGVS, pg 24).

Zoals eerder in deze beslissing werd besproken kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw
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beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een

ernstige belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst kunnen worden beschouwd.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven.

De uitleg die hij in het onderhavige verzoekschrift tracht te verschaffen voor zijn verklaringen omtrent de

woonplaats van zijn zus, met name als zou zijn zus tussen zijn gehoor bij de DVZ en zijn gehoor bij het

CGVS van Jalalabad naar Pira Khel zijn verhuisd, vindt niet de minste steun in het dossier en kan

hoegenaamd niet worden gerijmd met de uitleg die hij bij het CGVS verschafte omtrent de vastgestelde

strijdigheid in zijn gezegden. Derhalve doet deze uitleg nog verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van zijn verklaringen dienaangaande en versterkt deze het vermoeden dat hij zijn familiale banden in

Jalalabad poogt te verhullen.

Verzoeker laat voorts de pertinente vaststelling onverlet dat uit zijn werkbadge kan worden afgeleid dat

hij in Jalalabad beschikte over een permanent adres, en dit in Khalis family, een buitenwijk van de stad.

Verder blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij jarenlang als chauffeur werkzaam was en (minstens een

gedeelte van de tijd) verbleef in de stad Jalalabad, dat hij aan dit werk geraakte via kennissen en

vrienden (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.7) en dat hij een grote mate van vertrouwdheid

met de stad ten toon spreidde (ibid., p.8-9). Dat hij in Jalalabad geen netwerk zou hebben en geen

personen zou kunnen die hem bij een eventuele terugkeer zouden kunnen ondersteunen, kan bijgevolg

bezwaarlijk ernstig worden genomen.

Aangezien verzoeker in het verleden bij machte was om een job te bemachtigen in Jalalabad en hij er

daarenboven geniet van een jarenlang ervaring als chauffeur, kan voorts redelijkerwijze aangenomen

worden dat hij bij een terugkeer naar zijn land opnieuw bij machte zal zijn om aan werk te geraken.

Daarenboven werd er bij het CGVS uitdrukkelijk aan verzoeker gevraagd of er benevens zijn hoger

ongeloofwaardig bevonden vrees ten aanzien van de taliban nog andere redenen waren waarom hij niet

in Jalalabad zou kunnen wonen, waarna verzoeker geen zulke reden opwierp en niets vermeldde

waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het onredelijk zou zijn om van hem te verwachten dat hij zich bij

een terugkeer aldaar zou vestigen (ibid., p.23-24).

Gelet op het voorgaande, maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij bij een eventuele hervestiging

in Jalalabad in dezelfde omstandigheden zou terecht komen als de terugkeerders waarvan sprake in het

verzoekschrift en mag van hem redelijkerwijze worden verwacht dat hij zich (opnieuw) in Jalalabad

vestigt om zich aan het geweld in zijn verklaarde regio van herkomst te onttrekken.

De foto’s inzake zijn familieleden kunnen, nog daargelaten dat deze slechts een momentopname

bevatten en eenvoudigweg in scene kunnen zijn gezet, geen afbreuk doen aan het voorgaande. Uit het

loutere gegeven dat zijn familie zijn dorp zou hebben verlaten en zou leven in erbarmelijke

omstandigheden, kan immers niet worden afgeleid dat het in hoofde van verzoeker onredelijk zou zijn

om zich (opnieuw) in Jalalabad te vestigen.

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat verzoeker in Jalalabad beschikt over een intern

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

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

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

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 vijfentwintig januari tweeduizend achttien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


