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nr. 198 638 van 25 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. KALIN

Hulsbergweg 7A

3520 ZONHOVEN

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 13 november 2017

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

staatlozen van 18 oktober 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 A. HAEGEMAN loco advocaat

M. KALIN 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 origine Pashtoun te zijn. U kent uw

geboortejaar niet, maar verklaart negenentwintig jaar oud te zijn. U bent geboren in Ghondai Kalai

(district Qarghayi, provincie Laghman). U verhuisde twintig jaar geleden met uw familie naar de

provincie Nangarhar waar u eerst in Jalalabad woonde en vervolgens verhuisde naar Checknawri

(district Surkhrod, provincie Nangarhar). U bent getrouwd en hebt vier kinderen. U woonde samen met

hen, uw ouders en uw vier jongere broers. U ging naar school tot de twaalfde graad. Hierna leerde u het

vlak van kleermaker en startte u een eigen kleermakerswinkel in Jalalabad.

U verklaarde dat er op 9 of 10 mizan 1394 (komt overeen met 1 of 2 oktober 2015 in de Westerse

kalender) drie mannen naar uw winkel kwamen. Ze vroegen u kleren te maken tegen de volgende dag
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en twee zakken bij te houden. Omdat de volgende dag vrijdag was en uw winkel dan gesloten was,

weigerde u. Er ontstond een discussie. Uw andere broers waren ook aanwezig in de winkel. Uw broer Z.

(…) mengde zich eveneens in de discussie. De nabijgelegen winkeliers kwamen tussen,

onderhandelden en zeiden dat u niet kon gedwongen worden. U wilde diezelfde avond nog uw vrouw

gaan ophalen in Laghman die op dat moment bij haar vader verbleef. U vond echter geen vervoer en

vertrok de volgende dag. U kreeg de volgende dag ’s nachts telefoon van uw oom aan vaderszijde. De

Taliban was binnengevallen in jullie huis. Ze waren op zoek naar u en beschuldigden u ervan een spion

te zijn voor de overheid. Door uw toedoen zouden twee van hun mensen gearresteerd zijn. Bij deze

inval werd uw broer Z. (…) gedood. Uw oom zei u niet naar huis te komen en Afghanistan te verlaten. U

vertrok naar Kabul en verbleef daar enkele dagen. Vervolgens kwam u via Iran, Turkije, Bulgarije,

Servië, Oostenrijk en Duitsland in België aan. U was ongeveer dertig dagen onderweg. Op 9 december

2015 vroeg u asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u door de Taliban geviseerd wordt. Bovendien

acht u de algemene situatie in uw regio van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde

de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: uw taskara, de taskara van uw broer

Z. (…), uw diploma van de middelbare school, de licentie van uw winkel, betalingsbewijzen voor de

belastingen van uw winkel, uw stemkaart, foto’s van u en uw broer en foto’s van uw overleden broer,

een getuigenbrief alsook de enveloppes waarin deze documenten werden bezorgd.

B. Motivering

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

administratief dossier dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een gegronde vrees

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

van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk te

maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het gegeven op zich, als zouden onbekenden u hebben

gevraagd om een zak met explosieven in bewaring te nemen, al bijzonder ongeloofwaardig lijkt. U weet

zelf niet waarom u deze zakken zou moeten bijhouden en u verklaart dat u ook niet zou hebben

geweten wat erin zat. U verklaart dat ze een grote zak hadden alsook een kleine zak. Gevraagd waarom

u deze zou moeten bijhouden, kan u enkel verklaren dat ze misschien werden opgejaagd door de

overheid (CGVS I, p.13). Het is bijzonder ongeloofwaardig dat de Taliban u zouden uitkiezen om

belangrijke zaken voor hen bij te houden. Ze zeiden dan wel dat ze eerder bij u kleren hadden laten

maken, maar u verklaart zelf dat u ze nooit eerder hebt gezien (CGVS I, p.12). Hoe ze u dan zouden

kunnen vertrouwen, is een raadsel. U verklaart trouwens dat er nog andere kleermakers waren in de

buurt waar u werkte. U weet echter niet of ze bij een van hen zijn geweest om dezelfde vraag te stellen.

Nog eens gevraagd waarom ze u er uit kozen om deze zakken bij te houden, verklaart u dat ze

misschien uw winkel wilden opblazen omdat deze aan het begin van de straat was gelegen (CGVS II,

p.5). Op wat u zich baseert om deze stelling te poneren, maakt u echter totaal niet duidelijk.

Dat u zakken zou moeten bijhouden, hebt u trouwens opvallend genoeg onvermeld gelaten bij DVZ. U

hebt de tassen die ze bijhadden wel beschreven, maar geen melding gemaakt van hun vraag om deze

bij te houden. Hiermee geconfronteerd kan u enkel zeggen dat u het wel gezegd heeft (CGVS I, p.13),

wat evenwel geenszins blijkt uit het gehoorverslag. Dat u niet eerder vermeld heeft dat u ze moest

bijhouden, is echter zeer opmerkelijk, te meer later zou zijn gebleken dat deze tassen explosieven

zouden hebben bevat (CGVS I, p.16).

De mannen zijn met die explosieven een uur of anderhalf uur later gearresteerd op de markt waar uw

winkel is gevestigd. Zelf hebt u dat niet gezien omdat u uw winkel sloot een kwartier nadat de mannen

uit uw winkel zijn verwijderd (CGVS II, p.7). U kan ook helemaal niet verduidelijken wat die mannen nog

op de markt zouden hebben gedaan. Eerder had u nog verklaard dat u dacht dat ze opgejaagd waren

door de overheid en dat ze daarom de zakken wilden achterlaten bij u (CGVS II, p.5). Indien ze

inderdaad zo gehaast waren, is het erg onwaarschijnlijk dat ze nog eens anderhalf uur op de markt

zouden blijven rondhangen.

Verder legt u uiteenlopende verklaringen af over de aanwezigheid van uw broers in uw winkel. U

vermeldde bij DVZ (vragenlijst van 24 februari 2016, vraag 3.5) niet dat uw broers ook aanwezig zouden

zijn geweest in uw winkel. U verklaarde daar enkel dat uw broer gedood werd bij de inval in jullie huis. U

wenst dit bij het begin van het interview op het CGVS onmiddellijk recht te zetten (CGVS I, p.3). Dat u

hun aanwezigheid echter niet eerder heeft vermeld tijdens het toch vrij uitgebreide gehoor bij de DVZ, is

zeer merkwaardig, aangezien hun aanwezigheid verder een belangrijke rol speelt in uw asielrelaas. Zo

blijkt uw oudste broer Z. (…) niet enkel aanwezig te zijn geweest in de winkel, maar ook vanuit de

werkplaats naar de winkel te zijn gekomen toen de discussie zich ontspon, hij heeft zelfs een schaar

genomen (CGVS I, p.15). In uw huidige relaas blijken ook uw andere broers aanwezig te zijn geweest in

de werkplaats achter uw zaak. Uw broer R. (…) heeft zo kunnen bevestigen dat de mannen die in uw
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zaak waren, dezelfde waren als diegenen die uw broer Z. (…) zouden hebben doodgeschoten (CGVS I,

p.16). Dat u de belangrijke rol die uw broers spelen in uw asielrelaas op geen enkel moment ter sprake

bracht bij DVZ, is dan ook onbegrijpelijk.

U kan ook op geen enkele manier verduidelijken waarom die mannen specifiek naar u zouden op zoek

zijn. Eerder had u namelijk verklaard dat ook uw broers aanwezig waren in de winkel en dat er ook veel

winkeliers zijn tussengekomen om de discussie tussen u en die mannen te ondermijnen. U verklaart dit

door te zeggen dat ze dachten dat u hen had aangegeven (CGVS II, p. 8). Waarom ze dat zouden

denken, maakt u echter niet duidelijk. U voegt er nog aan toe dat bij de aanval in uw huis werd gezegd

dat u er zou voor moeten zorgen dat hun mannen die werden opgepakt, terug vrij konden komen.

Hoewel u zegt dat u dit vermeld heeft in het eerste interview, klopt dit niet, en is het dus uiterst

merkwaardig dat u hiermee pas over de brug komt bij het einde van het tweede interview (CGVS II,

p.10).

Opvallend genoeg is er voor de moord op uw broer ook geen aangifte gedaan bij de politie. U verklaart

dit door te zeggen dat u niet weet tegen wie u klacht zou moeten indienen. U voegt er ook nog aan toe

dat de overheidsdiensten en meer bepaald de politiediensten niet goed zouden werken. Als u een klacht

zou indienen, dan zou er gevraagd worden om de moordenaar te identificeren. Dat zou u niet kunnen,

omdat u ze niet kent. Erg vreemde verklaringen, want u beweert tegelijkertijd dat de mannen die bij u in

de winkel zijn geweest, verantwoordelijk zijn voor de aanval in uw huis. U maakt het dan nog vreemder

door te zeggen dat u hen wel kende, maar dat u hun adres niet had (CGVS II, p. 10). Dat u geen

vertrouwen hebt in de politie is trouwens ook opmerkelijk te noemen, omdat uw asielrelaas deels

bestaat uit een succesverhaal van de politie, namelijk de arrestatie van twee leden van de Taliban die in

het bezit waren van explosieven.

Wanneer u wordt gevraagd of uw familie nog bedreigingen ontvangt, zegt u dat er nog mensen

langskomen om naar u te informeren, maar dat uw jongere broer zegt dat ze geen informatie over u

hebben (CGVS I, p.17). Het is opvallend dat de Taliban genoegen zouden nemen met die informatie, te

meer u beweert dat de Taliban zo slim is dat ze iemand binnen de twee uur kunnen lokaliseren.

Gezien uw verklaringen niet als coherent, gedetailleerd en plausibel kunnen aanzien worden kan u het

voordeel van de twijfel niet worden toegekend. Gezien uw asielrelaas als ongeloofwaardig wordt

bevonden kan u de vluchtelingenstatus niet worden toegekend noch het subsidiaire

beschermingsstatuut zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet onder art. 48/4, §2, a en b.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Uw taskara, uw stemkaart en uw diploma zijn hoogstens een bewijs van uw identiteit

en uw scholingsgraad en deze staan in deze beslissing niet ter discussie. De andere documenten die u

voorlegt, zoals het licentiedocument en de betalingsbewijzen van de belastingen bewijzen enkel dat u

een winkel had, eveneens een feit dat niet betwist wordt in deze beslissing. De taskara van uw broer en

de foto’s met uw broer bewijzen dat u een broer heeft. U brengt echter geen afdoende bewijs voor zijn

overlijden aan. De twee foto’s die uw overleden broer moeten voorstellen kunnen op geen enkele

manier geverifieerd worden op echtheid. Bovendien bewijst zijn eventueel overlijden nog niet de manier

waarop hij is overleden zoals u ze beschrijft. Ook de getuigenbrief ondertekend door uw medewinkeliers

kan uw asielrelaas niet staven. Vooreerst kan opgemerkt worden dat hij zeer recent werd opgemaakt,

dus meer dan een jaar nadat de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Als verklaring voor het eerder

laattijdige karakter van hun getuigenis zegt u dat u er niet eerder aan gedacht hebt en dat het een tijdje

duurt om de stempels en vingerafdrukken te verzamelen. Bovendien beschrijven de winkeliers in deze

brief een evenement waar ze zelf geen getuige van waren, namelijk de dood van uw broer. Erg

opvallend is hier dat er enkel wordt vermeld dat uw broer werd geslagen met de dood als gevolg,

nergens wordt gezegd dat hij werd neergeschoten (CGVS I, p.19). Tot slot moet worden vastgesteld dat

uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie

en valse documenten” van 27 juni 2013) blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst

en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van

de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat.

Bijgevolg is de bewijswaarde van de getuigenbrief die u voorlegt bijzonder relatief.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

Vreemdelingenwet. 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.
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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 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 dat 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 sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

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

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in 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

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
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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.

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.

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. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 62

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), het zorgvuldigheidsbeginsel, het

redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en artikel 4 van Richtlijn 2004/83.

Hij stelt onder andere dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

geen rekening hield met de inhoud van artikel 4.3 van de voormelde richtlijn.

Over het bijhouden van de tassen, doet verzoeker gelden:

“Er werd niet uitdrukkelijk gezegd waarom de taliban juist verzoekende partij heeft uitgekozen en

waarom er een vertrouwen zou zijn geweest.

Wat verzoekende partij weet is dat hij een grote winkel heeft. En 1 van de mannen van de taliban

maakte hem wel duidelijk dat hij zijn kleren bij hem liet maken. Verzoekende partij kende hem niet, of

beter gezegd herkende hem niet, doch deze taliban kende verzoekende partij wel.

Daarnaast vreesde verzoekende partij dat de taliban zijn winkel wilde opblazen, niet zozeer omdat de

winkel het doel was, maar wel door de ligging van de winkel. Immers boven de winkel was er een bank.

*

Verzoekende partij verduidelijkt dat hij eveneens tijdens het interview op DVZ heeft verklaard dat hij de

tassen moest bijhouden naast een beschrijving te hebben gegeven van de tassen.”

Dat de talibanleden een uur of anderhalf uur later nog op de markt waren, verklaart verzoeker doordat

zij inkopen/boodschappen gingen doen en daarna zouden terugkomen.

Over de aanwezigheid van zijn broers in de winkel, wijst verzoeker op de korte duur van het gehoor bij

de DVZ. Er werd aangegeven dat er geen tijd was om alles toe te lichten. Op een bepaald moment werd
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er zelfs gesteld dat het gedaan was en dat hij mocht vertrekken. Bij het CGVS is er wel voldoende tijd.

Het CGVS is op de hoogte van de werkwijze bij de DVZ.

Volgens verzoeker klopt het niet dat hij niet kon aangeven waarom de taliban hem viseerden. Hij

verwijst in deze naar en citeert uit zijn verklaringen bij het CGVS. Hij werd gezocht omdat ze dachten

dat hij een spion was.

Daarnaast bevestigt verzoeker andermaal dat hij bij de DVZ eveneens verklaarde dat de mannen

dreigden hem te doden indien hij er niet voor zorgde dat de twee betrokkenen vrij kwamen.

Verzoeker stelt voorts dat een aangifte bij de politie geen oplossing had kunnen bieden. De taliban heeft

geen vaste verblijfplaats, het was onduidelijk tegen wie hij klacht zou moeten indienen en overheid en

politie zijn vaak niet opgewassen tegen de taliban.

Verder moet de taliban wel genoegen nemen met de informatie die verzoekers familieleden verstrekt

aangezien verzoeker er niet is en in België vertoeft. Toen hij nog daar was, was het een ander verhaal

en indien hij zou terugkeren zouden zij hem de volgende dag reeds vinden.

Verzoeker wijst nog op de neergelegde documenten. Volgens hem moeten deze minstens als begin van

bewijs worden beschouwd. Bovendien wordt de foto getoond van zijn broer als martelaar op een groot

kruispunt in Jalalabad.

2.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de schending van artikelen 48/4 en 62 van de

Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Gelet op zijn asielmotieven, kan men niet anders dan vaststellen dat het voor hem in Jalalabad niet

veilig is. Daarnaast vreest verzoeker voor zijn eigen leven en dat van andere personen in Jalalabad. Er

was geen andere optie, doch dit betekent niet dat de situatie er veilig zou zijn. Voor verzoekers winkel

alleen al hebben er drie aanslagen plaatsgevonden.

Verzoeker verwijt het CGVS bovendien dat de gehanteerde informatie reeds dateert van eind 2016.

Tevens benadrukt hij dat dit rapport aangeeft dat het aantal burgerdoden in Jalalabad, net als in andere

steden, sterk is toegenomen, alsmede dat het veiligheidsgevoel er bij de burgers is op achteruit gegaan

en dat basisvoorzieningen onder druk staan.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is in onderhavige procedure niet

aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratoire opdracht en de Raad

in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet

aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet

de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de

belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de belangen van het

onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratoire bevoegdheid.

3.2. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 4 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van

29 april 2004, dient voorts te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn

kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de

betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen

verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden

behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de voormelde

richtlijn verstreek blijkens artikel 38 van deze richtlijn op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook

effectief in Belgisch recht werd omgezet.

3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 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.



RvV X - Pagina 7

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.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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.

3.5. Verzoeker stelt zijn land en regio van herkomst te hebben verlaten omdat hij aldaar geviseerd werd

door de taliban.

Omtrent de reden waarom hij geviseerd werd, legde hij echter ongeloofwaardige verklaringen af.

Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het gegeven op zich, als zouden onbekenden u hebben

gevraagd om een zak met explosieven in bewaring te nemen, al bijzonder ongeloofwaardig lijkt. U weet

zelf niet waarom u deze zakken zou moeten bijhouden en u verklaart dat u ook niet zou hebben

geweten wat erin zat. U verklaart dat ze een grote zak hadden alsook een kleine zak. Gevraagd waarom

u deze zou moeten bijhouden, kan u enkel verklaren dat ze misschien werden opgejaagd door de

overheid (CGVS I, p.13). Het is bijzonder ongeloofwaardig dat de Taliban u zouden uitkiezen om

belangrijke zaken voor hen bij te houden. Ze zeiden dan wel dat ze eerder bij u kleren hadden laten

maken, maar u verklaart zelf dat u ze nooit eerder hebt gezien (CGVS I, p.12). Hoe ze u dan zouden

kunnen vertrouwen, is een raadsel. U verklaart trouwens dat er nog andere kleermakers waren in de

buurt waar u werkte. U weet echter niet of ze bij een van hen zijn geweest om dezelfde vraag te stellen.

Nog eens gevraagd waarom ze u er uit kozen om deze zakken bij te houden, verklaart u dat ze

misschien uw winkel wilden opblazen omdat deze aan het begin van de straat was gelegen (CGVS II,

p.5). Op wat u zich baseert om deze stelling te poneren, maakt u echter totaal niet duidelijk.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Met de loutere herhaling van zijn eerdere

verklaringen, doet hij aan de voormelde, inzake deze verklaringen gedane vaststellingen geenszins

afbreuk. Dat de taliban zijn winkel wilde opblazen omdat daarboven een bank gelegen was, betreft een

blote en post factum geuite bewering. Deze bewering kan niet overtuigen. Vooreerst kon worden

verwacht dat verzoeker dit bij het CGVS zou hebben vermeld indien hij van deze mening was. Hij deed

dit echter niet en koppelde het vermoeden dat ze zijn winkel wilden opblazen louter aan het gegeven dat

deze “in het begin van de straat” lag (administratief dossier, stuk 5, p.5). Voorts betreft het andermaal

een louter vermoeden dat de handelswijze van de leden van de taliban geenszins kan verklaren.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Dat u zakken zou moeten bijhouden, hebt u trouwens opvallend genoeg onvermeld gelaten bij DVZ. U

hebt de tassen die ze bijhadden wel beschreven, maar geen melding gemaakt van hun vraag om deze

bij te houden. Hiermee geconfronteerd kan u enkel zeggen dat u het wel gezegd heeft (CGVS I, p.13),

wat evenwel geenszins blijkt uit het gehoorverslag. Dat u niet eerder vermeld heeft dat u ze moest

bijhouden, is echter zeer opmerkelijk, te meer later zou zijn gebleken dat deze tassen explosieven

zouden hebben bevat (CGVS I, p.16).”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven. Met de loutere herhaling van de

bewering dat hij bij de DVZ wel zou hebben aangegeven dat hij de tassen moest bijhouden doet hij

geenszins afbreuk aan de vaststelling dat deze bewering niet de minste steun vindt in de stukken van

het dossier.

Uit de stukken van het dossier blijkt bovendien dat verzoeker omtrent de zakken die hij al dan niet

diende bij te houden frappant tegenstrijdige verklaringen aflegde. Hoewel hij bij het CGVS beweerde dat

in deze zakken explosieven zaten (administratief dossier, stuk 5, p.4; stuk 11, p.16), gaf hij dit bij de

DVZ niet aan. Hij verklaarde aldaar integendeel uitdrukkelijk niet te weten wat er in de zakken zat

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5).

Eveneens kan omtrent voormeld incident worden opgemerkt dat het in de Afghaanse context, zoals

deze genoegzaam blijkt uit de voorhanden zijnde landeninformatie in het onderhavige dossier, niet

aannemelijk is dat verzoeker, wanneer hij bij dit incident werd geconfronteerd met drie mannen met lang
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baarden en bijgevolg kon vermoeden dat deze een bepaalde religieuze affiliatie hadden, dermate

ondoordacht zou zijn overgegaan tot het uiten van de belediging dat deze personen, met hun baarden,

stommelingen waren (ibid., nr.3.5.).

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“De mannen zijn met die explosieven een uur of anderhalf uur later gearresteerd op de markt waar uw

winkel is gevestigd. Zelf hebt u dat niet gezien omdat u uw winkel sloot een kwartier nadat de mannen

uit uw winkel zijn verwijderd (CGVS II, p.7). U kan ook helemaal niet verduidelijken wat die mannen nog

op de markt zouden hebben gedaan. Eerder had u nog verklaard dat u dacht dat ze opgejaagd waren

door de overheid en dat ze daarom de zakken wilden achterlaten bij u (CGVS II, p.5). Indien ze

inderdaad zo gehaast waren, is het erg onwaarschijnlijk dat ze nog eens anderhalf uur op de markt

zouden blijven rondhangen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van het voorgaande geen dienstige argumenten aan. Waar hij heden

poneert dat de talibanleden nog inkopen gingen doen en daarna zouden terugkeren, kan dit namelijk

hoegenaamd niet worden gerijmd met zijn eerdere verklaring dat hij dacht dat zij door de overheid

werden opgejaagd.

Daarenboven dient in het kader van het voorgaande te worden vastgesteld dat verzoeker zich

andermaal bezondigde aan het afleggen van frappant tegenstrijdige verklaringen. In de vragenlijst gaf hij

namelijk aan dat de talibanleden werden gearresteerd “toen ze mijn shop verlieten” (administratief

dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Dit kan geheel niet worden gerijmd met zijn voormelde verklaringen bij het

CGVS, volgens dewelke de talibanleden slechts een uur tot anderhalf uur later, geruime tijd nadat hij

zijn winkel sloot en op de markt zouden zijn gearresteerd.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Verder legt u uiteenlopende verklaringen af over de aanwezigheid van uw broers in uw winkel. U

vermeldde bij DVZ (vragenlijst van 24 februari 2016, vraag 3.5) niet dat uw broers ook aanwezig zouden

zijn geweest in uw winkel. U verklaarde daar enkel dat uw broer gedood werd bij de inval in jullie huis. U

wenst dit bij het begin van het interview op het CGVS onmiddellijk recht te zetten (CGVS I, p.3). Dat u

hun aanwezigheid echter niet eerder heeft vermeld tijdens het toch vrij uitgebreide gehoor bij de DVZ, is

zeer merkwaardig, aangezien hun aanwezigheid verder een belangrijke rol speelt in uw asielrelaas. Zo

blijkt uw oudste broer Z. (…) niet enkel aanwezig te zijn geweest in de winkel, maar ook vanuit de

werkplaats naar de winkel te zijn gekomen toen de discussie zich ontspon, hij heeft zelfs een schaar

genomen (CGVS I, p.15). In uw huidige relaas blijken ook uw andere broers aanwezig te zijn geweest in

de werkplaats achter uw zaak. Uw broer R. (…) heeft zo kunnen bevestigen dat de mannen die in uw

zaak waren, dezelfde waren als diegenen die uw broer Z. (…) zouden hebben doodgeschoten (CGVS I,

p.16). Dat u de belangrijke rol die uw broers spelen in uw asielrelaas op geen enkel moment ter sprake

bracht bij DVZ, is dan ook onbegrijpelijk.”

Verzoeker tracht de voormelde omissies in zijn verklaringen bij de DVZ ten onrechte te vergoelijken.

Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kan niet worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en

frappante elementen als de aanwezigheid van zijn broer(s) in de winkel en hun rol in zijn relaas hierin

niet zou hebben vermeld.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U voegt er nog aan toe dat bij de aanval in uw huis werd gezegd dat u er zou voor moeten zorgen dat

hun mannen die werden opgepakt, terug vrij konden komen. Hoewel u zegt dat u dit vermeld heeft in het

eerste interview, klopt dit niet, en is het dus uiterst merkwaardig dat u hiermee pas over de brug komt bij

het einde van het tweede interview (CGVS II, p.10).”

Verzoeker slaagt er niet in deze vaststelling te ondergraven. Met de loutere herhaling van de bewering

dat hij het voorgaande bij de DVZ wel zou hebben aangegeven doet hij namelijk geenszins afbreuk aan

de vaststelling dat deze bewering niet de minste steun vindt in de stukken van het dossier.

Tot slot wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:
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“Wanneer u wordt gevraagd of uw familie nog bedreigingen ontvangt, zegt u dat er nog mensen

langskomen om naar u te informeren, maar dat uw jongere broer zegt dat ze geen informatie over u

hebben (CGVS I, p.17). Het is opvallend dat de Taliban genoegen zouden nemen met die informatie, te

meer u beweert dat de Taliban zo slim is dat ze iemand binnen de twee uur kunnen lokaliseren.”

Verzoeker voert ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Het is niet

geloofwaardig dat de taliban verzoekers familie geen ernstigere problemen zouden bezorgen indien

deze groepering verzoeker werkelijk wenste te raken.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan het asielrelaas dat verzoeker te berde brengt. Derhalve kan kritiek op de overige, overtollige

motieven die hieromtrent in de bestreden beslissing zijn opgenomen op zich niet volstaan om de

teloorgegane geloofwaardigheid van dit relaas te herstellen.

De neergelegde documenten (administratief dossier, map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen geen afbreuk doen aan het

voorgaande. Deze redenen luiden als volgt en worden door de Raad overgenomen:

“De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Uw taskara, uw stemkaart en uw diploma zijn hoogstens een bewijs van uw identiteit

en uw scholingsgraad en deze staan in deze beslissing niet ter discussie. De andere documenten die u

voorlegt, zoals het licentiedocument en de betalingsbewijzen van de belastingen bewijzen enkel dat u

een winkel had, eveneens een feit dat niet betwist wordt in deze beslissing. De taskara van uw broer en

de foto’s met uw broer bewijzen dat u een broer heeft. U brengt echter geen afdoende bewijs voor zijn

overlijden aan. De twee foto’s die uw overleden broer moeten voorstellen kunnen op geen enkele

manier geverifieerd worden op echtheid. Bovendien bewijst zijn eventueel overlijden nog niet de manier

waarop hij is overleden zoals u ze beschrijft. Ook de getuigenbrief ondertekend door uw medewinkeliers

kan uw asielrelaas niet staven. Vooreerst kan opgemerkt worden dat hij zeer recent werd opgemaakt,

dus meer dan een jaar nadat de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Als verklaring voor het eerder

laattijdige karakter van hun getuigenis zegt u dat u er niet eerder aan gedacht hebt en dat het een tijdje

duurt om de stempels en vingerafdrukken te verzamelen. Bovendien beschrijven de winkeliers in deze

brief een evenement waar ze zelf geen getuige van waren, namelijk de dood van uw broer. Erg

opvallend is hier dat er enkel wordt vermeld dat uw broer werd geslagen met de dood als gevolg,

nergens wordt gezegd dat hij werd neergeschoten (CGVS I, p.19). Tot slot moet worden vastgesteld dat

uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie

en valse documenten” van 27 juni 2013) blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst

en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van

de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat.

Bijgevolg is de bewijswaarde van de getuigenbrief die u voorlegt bijzonder relatief.”

Verzoeker beperkt zich ertoe op algemene wijze te stellen dat zijn documenten wel degelijk moeten

gelden als begin van bewijs. Hiermee doet hij aan de voormelde, concrete, inzake deze documenten

gedane vaststellingen geheel geen afbreuk.

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.

3.6. 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.

Verweerder stelt op basis van de bij de nota met opmerkingen gevoegde landeninformatie, met name de

COI Focus AFGHANISTAN, Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017, alsmede op grond van de

aan de hand van deze informatie gedane analyse van de veiligheidssituatie zoals opgenomen in de nota

met opmerkingen verder met recht dat de veiligheidssituatie in Jalalabad niet van zulke aard is dat zij

beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, wat haar

desbetreffende motivering in de bestreden beslissing verder bevestigt. Verzoeker voert geen informatie,

argumenten of andere elementen aan die aan de voormelde analyse van de veiligheidssituatie en/of de
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informatie waarop deze analyse gesteund is afbreuk zou(den) kunnen doen. Aldus toont hij in zijn

hoofde het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin voornoemd wetsartikel niet aan.

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.

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


