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nr. 216 476 van 7 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MARISSENS

Jozef Verbovenlei 32

2100 DEURNE

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 oktober 2018

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

staatlozen van 13 september 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 oktober 2018 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. MARISSENS en van attaché G. HABETS,

die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

18 juli 2009 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt

op 22 juli 2009 om internationale bescherming. Op 22 september 2010 beslist de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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1.2. Verzoeker keert twee keer terug naar Afghanistan, met name van 7 maart 2016 tot 31 mei 2016 en

van 1 september 2017 tot 29 november 2017. Hij wordt hierover gehoord op het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) op 26 juli 2018.

1.3. Op 13 september 2018 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 14 september 2018 aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Afghaanse nationaliteit en bent u Pashtou van origine. U verliet

Afghanistan in 2009 omwille van problemen met de taliban en omwille van medische problemen. U

diende een verzoek om internationale bescherming in in België op 22 juli 2009. Het CGVS kende u op

22 september 2010 de status van subsidiair beschermde toe omwille van uw herkomst uit het district

Alingar in de provincie Laghman op grond van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Aan de door u

ingeroepen asielmotieven, werd evenwel geen geloof gehecht. U ging hiertegen niet in beroep.

U bent in het bezit van een Afghaans paspoort afgeleverd op 25 januari 2016, waaruit blijkt dat u twee

keer naar Afghanistan reisde. Uit de stempels blijkt dat u op 7 maart 2016 aankwam in de luchthaven

van Kabul en er op 31 mei 2016 weer vertrok, en dat u opnieuw op de luchthaven van Kabul landde op

1 september 2017 en er weer vertrok op 29 november 2017.

Op 30 maart 2018 ontving het CGVS een schrijven van de Directeur-Generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) waarin het CGVS werd verzocht om de geldigheid van uw internationale

beschermingsstatus te onderzoeken gelet op deze elementen.

Op 26 juli 2018 werd u opgeroepen om dit nieuwe element mondeling te komen toelichten op het CGVS.

U verklaarde dat u de eerste keer terugging naar Afghanistan omwille van uw huwelijk met L. (…) op 11

of 12 maart 2016. U verbleef in die periode bij uw schoonbroer, die in het dorp Daman in de provincie

Nangarhar woont. De tweede keer keerde u terug naar Afghanistan om uw vrouw te bezoeken. Opnieuw

verbleef u tijdens deze periode bij uw schoonbroer in het dorp Daman in de provincie Nangarhar. U stelt

dat u niet definitief kan terugkeren naar Afghanistan omwille van de algemene veiligheidssituatie.

U legde uw Afghaans paspoort neer.

B. Motivering

U kreeg op 22 september 2010 de status van subsidiaire bescherming toegekend omdat uit een

grondige analyse van de beschikbare informatie bleek dat er in het district Alingar gelegen in de

provincie Laghman een reëel risico bestond van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4 ,§2, c) van de Vreemdelingenwet. Gezien uw afkomst uit die regio, uw positie en situatie in

de regio, uw hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands

vluchtalternatief geloofwaardig werden geacht, werd u de status van subsidiaire bescherming

toegekend.

Uit informatie vervat in uw administratief dossier, blijkt dat u gedurende ongeveer zes maanden bent

teruggekeerd naar Afghanistan.

U reisde op 7 maart 2016 met een Afghaans paspoort naar Afghanistan om vervolgens op 31 mei 2016

terug te keren. Daarna reisde u op 1 september 2017 met hetzelfde paspoort naar Afghanistan, waarna

u terugkeerde op 29 november 2017. Daar deze informatie aanleiding kan geven tot een heroverweging

van de u eerdere toegekende subsidiaire beschermingsstatus werd u opgeroepen voor een persoonlijk

onderhoud. Dit persoonlijk onderhoud vond plaats op 26 juli 2018.

Dient hierbij opgemerkt te worden dat artikel 55/5 Vreemdelingenwet bepaalt dat de hoedanigheid van

subsidiair beschermde verloren gaat wanneer de omstandigheden in verband waarmee deze

hoedanigheid was verleend, niet langer bestaan of zodanig gewijzigd zijn dat deze bescherming niet

langer nodig is. Dit is het geval wanneer niet meer aan de voorwaarden voor verlening van de
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subsidiaire beschermingsstatus wordt voldaan (naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a.

tegen Bundesrepublik Deutschland, 2 maart 2010, para. 65). Er dient hierbij te worden nagegaan of de

verandering van de omstandigheden die hebben geleid tot het toekennen van de subsidiaire

beschermingsstatus een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om het reële risico op

ernstige schade weg te nemen. De verandering van omstandigheden is „ingrijpend en niet-voorbijgaand”

in de zin van artikel 55/5 Vreemdelingenwet, wanneer de factoren die aan het reëel risico op ernstige

schade ten grondslag hebben gelegen, kunnen worden geacht duurzaam te zijn weggenomen. De

beoordeling of de verandering van omstandigheden ingrijpend en niet-voorbijgaand is, houdt dus in dat

er geen reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§ 2 Vreemdelingenwet. (naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a. tegen Bundesrepublik

Deutschland, 2 maart 2010, para. 73).

Zo is het mogelijk dat er niet langer een reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 Vreemdelingenwet wanneer na de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus komt vast te staan dat de asielzoeker overeenkomstig artikel 48/5, § 3

Vreemdelingenwet binnenlandse of nationale bescherming tegen ernstige schade kan genieten in een

deel van het land van herkomst waar hij op een veilige en wettige manier naartoe kan reizen, zich

toegang toe kan verschaffen en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

In dit opzicht dient benadrukt te worden dat u de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend omdat

er (1) enerzijds werd vastgesteld dat er in uw regio van herkomst een reëel risico op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet bestond, en er (2) anderzijds vastgesteld werd dat u

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

van herkomst kon onttrekken door zich in een ander deel van Afghanistan te vestigen. Rekening

houdend met uw persoonlijke omstandigheden kon er toen niet redelijkerwijze van u verwacht worden

dat u zich in een ander deel van Afghanistan zou vestigen.

De eerste keer reisde u naar Afghanistan omwille van uw huwelijk met L. (…) op 11 of 12 maart 2016

(CGVS, p. 8). U verbleef de hele periode bij uw schoonbroer in het dorp Daman, waarvan u zegt dat het

in het district Jalalabad gelegen is (CGVS, p. 9). Volgens uw verklaringen is het dorp op dertig minuten

rijden van de stad Jalalabad, waardoor het technisch gezien in Behsud district gelegen is (zie

administratief dossier). Tijdens uw eerste verblijf in Afghanistan bracht u uw vrije tijd door in Laghman, in

Kabul, en in Jalalabad (CGVS, p. 7-9).

Tijdens uw tweede verblijf in Afghanistan verbleef u opnieuw bij uw schoonbroer in Daman (CGVS,

p. 10). Het motief van deze tweede reis was het bezoeken van uw vrouw (CGVS, p. 12). Tijdens deze

periode van drie maanden wilde u een paspoort maken voor uw vrouw, u spendeerde tijd in Jalalabad,

in Amanullah Khan park, in Kama district en in Daronta (CGVS, p. 10-12).

Uit uw eigen verklaringen afgelegd tijdens uw persoonlijk onderhoud op 26 juli 2018 blijkt dat u tijdens

uw terugkeer naar Afghanistan in het dorp Daman, gelegen in het district Behsud in de provincie

Nangarhar verbleven heeft, een gebied waar blijkens de informatie waarover het CGVS beschikt heden

geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is

dat een burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan

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

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient er onderzocht te worden of er in uw hoofde sprake is van

een wijziging in de omstandigheden die hebben geleid tot het toekennen van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dient hierbij herhaald en benadrukt te worden dat u de subsidiaire

beschermingsstatus werd verleend omdat er (1) enerzijds werd vastgesteld dat er in uw regio van

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

bestond, en er (2) anderzijds vastgesteld werd dat er, rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden, toen niet redelijkerwijze van u kon verwacht worden dat u zich in een ander deel van

Afghanistan zou vestigen.

Rekening houdend met uw actuele persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht

worden dat u zich heden in Behsud vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u bij uw terugkeer naar

Afghanistan gedurende zes maanden in Daman heeft verbleven, waardoor u vertrouwd bent met het

hervestigingsgebied. Bovendien woonde u steeds bij uw schoonbroer in Behsud. U hebt dus een

netwerk om op terug te vallen. U verklaarde niet te weten of hij daar nog steeds gevestigd is (CGVS,
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p. 10). Er is echter geen reden om aan te nemen dat hij zou zijn verhuisd aangezien hij u daarvan niet

op de hoogte heeft gebracht, terwijl u wel nog met hem in contact bent (CGVS, p. 10).

In België deed u anderhalf werkervaring op als winkelier (CGVS, p. 3). Daarnaast deed u nog ander

werk gaande van logistiek tot arbeider in een fabriek (CGVS, p. 3) Deze werkervaring kan gemakkelijk

gebruikt worden in Behsud. U spreekt Pashtou, en begrijpt het Dari (CGVS 06/09/2010, p. 3). Ook uw

talenkennis kan u van pas komen bij uw hervestiging.

Wat uw financiële draagkracht betreft moet worden opgemerkt dat u in België reeds enkele jaren

gewerkt heeft en u zichzelf kan onderhouden. Gelet op uw eerdere werkervaring in België zou u een job

moeten kunnen vinden in Behsud waarmee u in uw levensonderhoud kan voorzien.

U beweerde dat u niet in Jalalabad, en bijgevolg in Behsud, zou kunnen wonen omdat het er moeilijk

leven is en er explosies zijn (CGVS, p. 13). Hieronder zal echter blijken dat, hoewel er zich inderdaad

incidenten voordoen in Jalalabad en Behsud (en Surkhrod), de aard en het niveau van het geweld niet

van die aard is dat er sprake is van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. 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.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een veilig en toegankelijk intern vestigingsalternatief

beschikt in Behsud. Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat

Behsud via Jalalabad op een veilige manier toegankelijk is.

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

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

relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan u doorreizen naar de omliggende districten

Behsud en Surkhrod, gelegen ten noorden en ten westen van het district Jalalabad. Opstandelingen

viseren soms controleposten en konvooien van veiligheidsdiensten op de weg. Als gevolg van dergelijke

aanvallen kan het verkeer op de weg soms urenlang geblokkeerd zijn. Het gegeven dat de weg een

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

migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar

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

Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg er de verkeersveiligheid is,

waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark.

Dergelijke risico’s houden echter geen enkel verband met een reëel risico op ernstige schade in de zin

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

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 dat

elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijk 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 die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld,

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

incidenten; en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR

benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren
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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 in Jalalabad van 20 februari 2018 en het EASO Country of

Origin Information Report: Afghanistan Security Situation december 2017) 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 de stad

Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en Surkh Rod,

respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat

ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de

jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar

zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden

aan de taliban of ISKP. Het geweld in is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald

Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen

(IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele 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.

Hoewel het geweld in de drie districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het

gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of

Surkhrod dwingt hun woonplaats te verlaten. De drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord

te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

provincie Nangarhar, en er de taliban en ANSF bestrijdt. ISKP 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 het district Behsud 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 Behsud 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 Behsud aldus geen reëel risico op
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ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Behsud.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

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

situatie in uw regio van herkomst, u heden in Behsud 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.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat u actueel over

een intern vestigingsalternatief beschikt in Behsud. Aldus dient besloten te worden dat u heden niet

meer aan de voorwaarden voor verlening van de subsidiaire beschermingsstatus voldoet. Het gegeven

dat u heden over een redelijk, veilig en toegankelijk intern vluchtalternatief beschikt wijst er op dat de

wijziging in de omstandigheden in verband waarmee u de hoedanigheid van subsidiair beschermde was

verleend, een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben, zodat deze subsidiaire

bescherming niet langer nodig is.

U verklaarde dat u uw statuut van subsidiair beschermde moet behouden omdat u uw leven heeft

opgebouwd in België, en dat indien u zou moeten terugkeren, u uw leven zou verliezen (CGVS, p. 13).

Het werk dat u hier doet, zou niet beschikbaar zijn in Afghanistan (CGVS, p. 13). Het kunnen uitoefenen

van dezelfde job als in België is evenwel geen fundamenteel recht. Gelet op de veelheid van functies die

u heeft bekleed in België – fabrieksarbeider, winkelier bij dagbladhandelaar, werk in de kringloopwinkel,

logistiek werk (CGVS, p. 3) – kan bovendien worden aangenomen dat u in Afghanistan eveneens een

functie kan vinden die aansluit bij de werkervaring die u in België reeds opdeed en bij uw interesses.

Wat dit betreft, kan verwezen worden naar uw herhaaldelijke terugkeer naar Afghanistan. Dit wijst er

namelijk op dat u niet onlosmakelijk vergroeid bent met België. Integendeel, voor belangrijke zaken in

uw leven, zoals uw huwelijk, richt u uw pijlen opnieuw op uw land van herkomst. Bijgevolg kan worden

verwacht dat u bij een hervestiging in Afghanistan zal kunnen aarden in uw land van herkomst.

Wat de veiligheidsproblemen betreft (CGVS, p. 13) werd eerder verwezen naar de actuele

veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod.

Op basis van artikel 57/6, lid 1, 4° juncto artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet wordt besloten tot de

opheffing van de status van subsidiaire bescherming.

U haalde evenmin elementen aan waardoor u in aanmerking zou komen voor de vluchtelingenstatus op

basis van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Het document dat u neerlegde verandert niets aan bovenstaande vaststellingen. Uw Afghaans paspoort

bevestigt dat u terugkeerde naar Afghanistan. Verder kan dit document niets zeggen over de reden

waarom u geen duurzaam leven zou kunnen opbouwen in Afghanistan.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire beschermingsstatus

opgeheven.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel (door verzoeker in het verzoekschrift eerste en tweede middel genoemd) voert

verzoeker de schending aan van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, van het “algemeen

rechtsbeginsel van openbaarheid van bestuur”, van de rechten van verdediging, van het
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zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 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 (hierna: Vreemdelingenwet).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Verzoeker wenst aan te tonen dat hij wel degelijk een reëel risico heeft op het lijden van ernstige

schade bij een terugkeer naar Afghanistan, meer specifiek naar Beshud/Daman.

Tevens wenst verzoeker aan te tonen dat de verandering van omstandigheden niet ingrijpend is en

voorbijgaand zijn. De factoren die aan het reëel risico op ernstige schade ten grondslag gelegen hebben

zijn niet duurzaam weggenomen.

Het CGVS komt na analyse van het relaas van verzoeker alsook de feiten tot de conclusie dat verzoeker

een intern vestigingsalternatief heeft in Behsud.

Verzoeker wenst uiteen te zetten dat het voor hem geen intern vestigingsalternatief vormt om de

redenen zoals hieronder uiteengezet.

Verzoeker is bij zijn twee reizen naar Afghanistan steeds in Kabul geland, vervolgens met een privé

persoon van Kabul met de wagen naar Jalalabad gereden om van daaruit naar Daman te reizen. Hij

heeft destijds ook een tussenstop gedaan in Lagman. De eerste keer om het paspoort van zijn vrouw

aan te vragen en bij zijn tweede reis om het paspoort op te halen. Hij is steeds enkel één dag in Lagman

geweest. Wanneer verzoeker doorreist naar Daman doorkruist hij Beshud.

Verzoeker is twee maal voor drie maand naar Afghanistan geweest om te trouwen met zijn vrouw alsook

om haar te bezoeken.

Tijdens zijn verblijf heeft hij steeds overnacht en verbleven bij zijn schoonbroer te Daman.

In tegenstelling tot wat het CGVS beweert is de verblijfssituatie van zijn schoonbroer te Daman onzeker.

Zijn schoonbroer is gelet op de ernstige situatie, het willekeurig geweld alsook gewapende conflicten,

bezig met het opstarten van het bekomen van verblijfsdocumenten in Canada. De broer van zijn vrouw

woont reeds in Canada. Zij helpen hem hierbij.

De schoonbroer van verzoeker heeft gestudeerd, doch gelet op de actuele situatie kan hij zijn studies

niet gebruiken en probeert hij elke dag hier en daar klusjes te doen om rond te komen.

Hij heeft drie kinderen, zij kunnen niet naar de school gaan en zijn thuis bij hun ouders. De

toekomstperspectieven van de kinderen zijn zeer slecht. De kinderen gaan niet naar school omdat het te

onveilig is. Zijn schoonbroer en zijn vrouw hebben te veel angst dat de kinderen het slachtoffer worden

van geweld indien zij zich te ver buiten de woonst van de ouders begeven.

Met een recente foto wenst verzoeker dit aan te tonen. Nog voor verzoeker de beslissing tot opheffing

mocht ontvangen verzond de schoonbroer een foto waarop een explosie te zien is. Op een volgende

foto is de zoon van zijn schoonbroer te zien aan de rivier waar de foto van de explosie genomen is.

(stukken 1 en 2)

Verzoeker voegt ook nog een foto van de dochter van de schoonbroer.

De schoonbroer van verzoeker en zijn vrouw gaan alle mogelijkheden na om Daman te ontvluchten.

Louter door een aanwezigheid aldaar loopt men een reëel risico op ernstige schade.

In die omstandigheden is het onmogelijk voor verzoeker om lange termijn bij de familie aldaar in te

wonen. Het was mogelijk voor die beperkte drie maanden, langer is geen optie. Hij heeft dit destijds

kunnen bekostigen met zijn inkomsten van België. Evenmin zal hij in staat zijn naar Daman te trekken

om aldaar op zijn eentje een onderkomen, job et cetera te vinden. Dit des te meer daar hij aldaar als

een vreemdeling zal aanzien worden gelet op zijn afkomst van een andere regio alsook zijn lange

verblijf in het buitenland.
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Actueel mocht verzoeker vernemen dat zijn schoonbroer in Kabul verblijft juist om de mogelijkheden na

te gaan om Afghanistan te ontvluchten. Het is verzoeker niet duidelijk hoe het nu verder gaat met het

gezin van zijn schoonbroer.

Verzoeker dient echter vast te stellen dat het CGVS afwisselend verwijst naar Daman en Behsud om

uiteindelijk te besluiten dat Behsud een veilig intern vestigingsalternatief is zonder hierbij te verwijzen

naar Daman. Verzoeker moet vaststellen dat het CGVS hierin onvoldoende en onduidelijk motiveert.

Verzoeker brengt volledigheidshalve een kaart bij om aan te tonen, wat de afstand is tussen Daman en

Behsud. Om naar Daman te reizen moet verzoeker door Behsud reizen. Daman zelf is veel lager

gelegen. Zowel Daman als Behsud leunen dicht aan bij de Pakistaanse grens. (stuk 4)

Verzoeker heeft geen enkele kennis van Behsud hij is er door gereden maar verbleef steeds bij zijn

schoonbroer te Daman. Het CGVS stelt voornamelijk dat verzoeker in staat is zich in Beshud te

vestigen. De vraag is hoe hij dit zal doen zonder daar ook maar enige kennissenkring te hebben alsook

enige kennis te hebben van Behsud.

Het CGVS laat na duidelijk te zijn in het formuleren van het concrete interne vestigingsalternatief, terwijl

dit juist de hoofdargumentatie vormt van het CGVS.

Desalniettemin wenst verzoeker aan te tonen dat het in Daman en Beshud actueel zeer gewelddadig is

en er gewapende conflicten zijn in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst naar de volgende websites: bbc pashto, pajwok Afghan news en sociale media. Hij

tracht zo veel als mogelijk documenten bij te brengen. De tijdspanne voor verzoeker om de documenten

te verzamelen is zeer kort, doch uiteraard beseft hij dat de inspanningen van zijn kant moeten komen en

doet hij dus alles wat in zijn mogelijkheden is. Vermoedelijk zal hij na datum van indiening van het

verzoekschrift via zijn schoonbroer nog documenten bekomen, welke hij onmiddellijk zal voegen.

Het is voor hem ook zeer moeilijk om documenten te verzamelen omdat hij de regio alwaar hij verbleef

niet kent. Hij heeft er buiten zijn schoonbroer geen nauwe banden met andere mensen. Toen hij bij zijn

schoonbroer verbleef is hij niet buiten geweest omwille van de gevaren aldaar.

De trouw van verzoeker heeft ook in het huis van de schoonbroer plaatsgevonden, dit was de enige

optie gelet op de actuele situatie. Een trouw origaniseren in een hotel of feestzaal is zeer kostelijk, maar

ook risicovol.

Actueel brengt hij de volgende documenten bij:

Een artikel van 12 september 2018 waaruit blijkt dat in de provincie Nangarhar alwaar Beshud zich

situeert nog 68 doden zijn gevallen en 165 gewonden ingevolge een zelfmoordaanslag. (stuk 5)

Uit het artikel blijkt dat daar waar men aanvankelijk dacht dat het geweld begon te dalen blijkt dat dit de

laatste maanden enkel stijgt. ISIS blijkt actief in de provincie, zij zijn verantwoordelijk voor een heel

aantal recente zelfmoordaanslagen. Het blijkt zelfs zo ernstig dat men zich de vraag stelt of de

verkiezingen zoals gepland op 20 oktober wel kunnen plaatsvinden. Er leeft een grote angst voor

gewapende conflicten waarbij talloze burgers het slachtoffer zullen worden. Er zijn onvoldoende

middelen om de burgers te beschermen bij de kiesbureaus alsook tegelijkertijd tegen de terroristische

aanslagen.

Hieruit blijkt duidelijk dat de meest recente informatie aantoont dat de situatie terug escaleert en er

ernstig gevaar is voor het leven van verzoeker indien hij zich aldaar begeeft.

Een volgend bericht daterend van 11 september 2018 handelt over een zelfmoordaanslag in Nangarhar

provincie waarbij 32 burgers vermoord zijn.

Het is duidelijk de Nangarhar provincie alwaar Behsud gelegen is zeer onveilig is en er zeker geen

sprake kan zijn van een ingrijpende en niet voorbijgaande wijziging van de omstandigheden.

Integendeel het blijkt enkel ernstiger te worden zeker gelet op de nakende verkiezingen.”
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2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden drie foto’s (stukken 2, 3 en 4), een kaart van Google

Maps (stuk 5), het artikel “68 Dead, 165 Injured in Afghanistan Suicide Bomb Attack” van NDTV van

12 september 2018 (stuk 6) en een internetartikel van 11 september 2018, getiteld “Suicide bomber kills

32 in Afghanistan’s Nangarhar province” (stuk 7) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 7 december 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, de COI

Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018, het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en 195-201, en de

update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 111-118, en de “Country Guidance: Afghanistan.

Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1, 71-77, 87 en 98-110.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid van

rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het

beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van

de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010,

nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dat het toepassingsgebied van

deze wet omschrijft, van het “algemeen rechtsbeginsel van openbaarheid van bestuur” en van de

rechten van verdediging, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepaling

en rechtsbeginselen geschonden acht.

Het enig middel is in deze mate niet-ontvankelijk.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 57/6, eerste lid, 4°, iuncto artikel 55/5 van de

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de aan verzoeker

toegekende subsidiaire beschermingsstatus wordt opgeheven omdat de omstandigheden op grond

waarvan hem deze status werd verleend niet langer bestaan of zodanig zijn gewijzigd dat deze
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bescherming niet langer nodig is, nu verzoeker heden in het district Behsud over een veilig en redelijk

intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Deze

vaststellingen worden in de bestreden beslissing uitvoerig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. Waar verzoeker in het enig middel immers stelt dat de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing afwisselend verwijst naar Daman en Behsud om

uiteindelijk te besluiten dat Behsud een veilig intern vestigingsalternatief is zonder hierbij te verwijzen

naar Daman, wijst de Raad erop dat Daman een dorp is dat gelegen is in het district Behsud. De Raad

ziet dan ook niet in – en verzoeker toont niet aan – in welk opzicht de commissaris-generaal, door de

veiligheidssituatie te analyseren van het ganse district Behsud, waarin het dorp gelegen is waar

verzoeker twee keer verbleef, zijn beslissing onvoldoende of onduidelijk gemotiveerd zou hebben.

Het enig middel kan wat dit betreft niet worden aangenomen.

2.3.3. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

Artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De subsidiaire beschermingsstatus die werd toegekend aan een vreemdeling wordt opgeheven

wanneer de omstandigheden op grond waarvan de subsidiaire beschermingsstatus werd verleend, niet

langer bestaan of zodanig zijn gewijzigd dat deze bescherming niet langer nodig is. Er dient hierbij te

worden nagegaan of de verandering van de omstandigheden die hebben geleid tot het toekennen van

de subsidiaire beschermingsstatus een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om het

reële risico op ernstige schade weg te nemen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon met de subsidiaire beschermingsstatus die

dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere ernstige schade, kan aanvoeren om te weigeren de

bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, of, in het geval van een staatloze, van het

land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, in te roepen.”

Te dezen werd verzoeker bij beslissing van de commissaris-generaal van 22 september 2010 de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend omdat er op dat ogenblik in zijn regio van herkomst, met

name het district Alingar in de provincie Laghman, een reëel risico op ernstige bedreiging van het leven

of de persoon van een burger bestond als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict en voor hem op dat ogenblik het tekort aan

bescherming en aan een reëel binnenlands vluchtalternatief geloofwaardig werden geacht.

Middels de thans bestreden beslissing heft de commissaris-generaal de op 22 september 2010 aan

verzoeker toegekende subsidiaire beschermingsstatus op en dit op grond van artikel 57/6, eerste lid, 4°,

iuncto het hierboven aangehaalde artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet. Daarbij wordt gemotiveerd dat

niettegenstaande verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, de omstandigheden op

grond waarvan hem deze status werd verleend niet langer bestaan en dat deze bijgevolg wordt

opgeheven op grond van artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet, waarbij zeer uitvoerig wordt toegelicht

dat verzoeker inmiddels over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt in het district Behsud.

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan aan verzoeker initieel de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend, beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de

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

casu Afghanistan, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken gebied, louter

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

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen
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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.

Te dezen betwist verzoeker niet dat hij nadat hem de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend

nog twee keer vrijwillig is teruggekeerd naar Afghanistan en dat hij daar telkens voor een periode van

ongeveer drie maanden verbleven heeft bij zijn schoonbroer, in het dorp Daman, gelegen in het district

Behsud. Hij gaat er evenwel niet mee akkoord dat hij thans in het district Behsud over een veilig en

redelijk vestigingsalternatief beschikt.

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd over de veiligheidssituatie in Afghanistan en in

het district Behsud:

“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 dat

elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijk 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 die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld,

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

incidenten; en (iii) het aantal personen die 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 in Jalalabad van 20 februari 2018 en het EASO Country of

Origin Information Report: Afghanistan Security Situation december 2017) 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 de stad

Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en Surkh Rod,

respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-
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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 de stad Jalalabad, maar de

jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar

zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden

aan de taliban of ISKP. Het geweld in is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald

Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen

(IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele 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.

Hoewel het geweld in de drie districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het

gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of

Surkhrod dwingt hun woonplaats te verlaten. De drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord

te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

provincie Nangarhar, en er de taliban en ANSF bestrijdt. ISKP 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 het district Behsud 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 Behsud 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 Behsud 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.”

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in het door verwerende partij bij aanvullende nota van

7 december 2018 aangebrachte rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, de COI

Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018, het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017 en de update van mei 2018

van dit rapport en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO

van juni 2018 (zie: rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het

administratief dossier (en het rechtsplegingsdossier) niet correct, dan wel niet langer actueel zou zijn of

dat de commissaris-generaal eruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Uit de persartikels

waarnaar hij verwijst (stukkenbundel verzoeker, stukken 6 en 7), blijkt immers dat deze slechts in

geringe mate specifiek betrekking hebben op het district Behsud, en voornamelijk betrekking hebben op

de provincie Nangarhar, waarin dit district gelegen is. Bovendien liggen deze artikels in de lijn van wat in

de bestreden beslissing wordt gesteld, met name dat er zich in het district Behsud weliswaar met enige

regelmaat terreuraanslagen voordoen, doch dat er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie

van “open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten waarbij een burger,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan ernstige

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

Verder kan de commissaris-generaal worden gevolgd waar hij concludeert dat uit de actuele en

objectieve informatie in het administratief dossier blijkt dat het district Behsud via Jalalabad op een

veilige manier toegankelijk is:

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

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

relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan u doorreizen naar de omliggende districten
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Behsud en Surkhrod, gelegen ten noorden en ten westen van het district Jalalabad. Opstandelingen

viseren soms controleposten en konvooien van veiligheidsdiensten op de weg. Als gevolg van dergelijke

aanvallen kan het verkeer op de weg soms urenlang geblokkeerd zijn. Het gegeven dat de weg een

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

migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar

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

Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg er de verkeersveiligheid is,

waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark.

Dergelijke risico’s houden echter geen enkel verband met een reëel risico op ernstige schade in de zin

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

Dit wordt door verzoeker niet betwist.

De Raad is voorts samen met de commissaris-generaal van oordeel dat, rekening houdend met

verzoekers persoonlijke omstandigheden, thans van verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat

hij zich in het district Behsud vestigt.

Zo blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij bij zijn terugkeren naar Afghanistan gedurende in totaal zes

maanden in het dorp Daman, gelegen in het district Behsud, heeft verbleven. Er kan dan ook worden

van uitgegaan dat hij vertrouwd is met het gebied waar hij zich zou kunnen hervestigen. Uit zijn

verklaring dat hij aldaar steeds bij zijn schoonbroer verbleef, kan worden afgeleid dat verzoeker in

Behsud over een netwerk beschikt waarop hij kan terugvallen. Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat

de verblijfssituatie van zijn schoonbroer onzeker is en dat zijn schoonbroer bezig is met het opstarten

van het bekomen van verblijfsdocumenten in Canada, waar zijn andere schoonbroer reeds woont, doch

hij beperkt zich hiermee tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met

enig begin van bewijs. Verzoeker verklaarde op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (hierna: CGVS) nog steeds contact te hebben met zijn in Daman verblijvende

schoonbroer, zodat het mogelijk moest zijn om enig (begin van) bewijs aan te brengen van diens

voornemens en ondernemingen om een verblijf in Canada te bekomen, quod non. Er zijn dan ook geen

aanwijzingen om aan te nemen dat verzoeker thans niet meer over een duurzaam netwerk zou

beschikken in het district Behsud. Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier (en het

rechtsplegingsdossier) dat er in het district Behsud geen gewag kan worden gemaakt van een situatie

van “open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten waarbij een burger,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet en dat dit district een toevluchtsoord

blijkt te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten, zodat het weinig

aannemelijk is dat verzoekers schoonbroer omwille van het willekeurig geweld en gewapende conflicten

naar Canada wil immigreren. De foto’s die verzoeker aan het verzoekschrift toevoegt, vermogen geen

ander licht te werpen op deze beoordeling. De (onduidelijke) foto waarop een explosie te zien zou zijn

(stukkenbundel verzoeker, stuk 2) kan om het even waar en wanneer genomen zijn. Ook met de foto’s

waarop een kind te zien is (stukkenbundel verzoeker, stukken 3 en 4) slaagt verzoeker er niet in om aan

te tonen dat zijn schoonbroer angst heeft dat zijn kinderen het slachtoffer worden van geweld. Er kan

immers niet met zekerheid uit worden opgemaakt dat de kinderen die op deze foto’s staan de kinderen

van verzoekers schoonbroer zijn. Evenmin blijkt eruit waar en wanneer deze foto’s genomen werden of

op welke wijze deze foto’s een bepaalde angst zouden staven.

Verzoeker kan voorts niet worden gevolgd waar hij in het verzoekschrift zonder meer opwerpt dat hij niet

in staat zou zijn om in Daman een onderkomen en een job te vinden. Volgens zijn verklaringen deed hij

in België immers werkervaring op als winkelier, als arbeider in een fabriek en als logistiek medewerker in

een kringloopwinkel (adm. doss., stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud van 26 juli 2018, p. 3).

Deze werkervaring kan verzoeker gebruiken in Behsud. Bovendien kan ervan worden uitgegaan dat

verzoeker, gezien hij reeds enkele jaren in België gewerkt heeft en hij zichzelf kan onderhouden, over

voldoende financiële draagkracht beschikt om na zijn aankomst een korte periode zonder werk aldaar te

overbruggen. Ten slotte spreekt verzoeker Pashtou en begrijpt hij het Dari (adm. doss., stuk 14,

gehoorverslag 6 september 2010, p. 3), zodat ook zijn talenkennis hem in Behsud van pas kan komen.

Verzoeker toont voorts niet aan dat hij, gelet op zijn afkomst van een andere regio en zijn lange verblijf

in het buitenland, in het district Behsud als een vreemdeling zal worden aanzien en om die reden geen

onderkomen of werk zou kunnen vinden. Een loutere bewering dat dit zo is, volstaat niet. Verzoeker

heeft trouwens op geen enkel ogenblik melding gemaakt van mogelijke problemen die hij zou

ondervinden doordat hij van een andere regio komt en gedurende een periode in het buitenland

verbleven heeft, hoewel hij daartoe de mogelijkheid had.
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Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

verhogen.

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad dan ook vast dat verzoeker in het district Behsud over een

redelijk en veilig vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Aldus blijkt dat de omstandigheden op grond waarvan de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker

werd toegekend niet langer bestaan of dermate gewijzigd zijn dat deze bescherming niet langer nodig is

en dat de commissaris-generaal dan ook op goede gronden toepassing heeft gemaakt van artikel 55/5

van de Vreemdelingenwet. Ten tijde van het nemen van de beslissing van de commissaris-generaal van

22 september 2010 tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus was er in hoofde van

verzoeker immers nog geen sprake van een intern vestigingsalternatief, terwijl er thans voor hem in het

district Behsud een redelijk en veilig vestigingsalternatief aanwezig is. Uit hetgeen voorafgaat blijkt ook

dat de verandering van de omstandigheden, met name de mogelijkheid op een veilig en redelijk

vestigingsalternatief in het district Behsud, een voldoende ingrijpend en niet voorbijgaand karakter in de

zin van voormeld artikel 55/5 heeft om het reële risico op ernstige schade weg te nemen. Daargelaten

de situatie in zijn regio van herkomst, beschikt verzoeker in het district Behsud dus over een veilig en

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

In acht genomen wat voorafgaat kon de commissaris-generaal op grond van artikel 55/5 van de

Vreemdelingenwet met recht besluiten tot de opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid om te reageren op het nieuw

element, zijnde zijn dubbele terugkeer naar Afghanistan, en om de redenen aan te halen die het behoud

van zijn status rechtvaardigen, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan

kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.5. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.6. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 57/6, eerste lid, 4°,

iuncto artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen,

kan niet worden aangenomen.

2.3.7. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal te vernietigen om redenen

vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont

verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet

worden ingewilligd.

2.3.8. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven februari tweeduizend negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


