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nr. 108 474 van 22 augustus 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 19 april 2013 heeft

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

20 maart 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2013.

Gelet op de beschikking van 25 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt verplaatst naar

9 augustus 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VERKEYN, die loco advocaat V. STROOBANTS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 28 september 2012 en heeft zich vluchteling verklaard op 1 oktober 2012.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 9 oktober

2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 21 november 2012.

1.3. Op 20 maart 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 21 maart 2013 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bezit de Afghaanse nationaliteit en bent afkomstig uit het dorp Akhondzada Sahib, gelegen in

het district Bihsud in de provincie Nangarhar. U bent Pashtoun van etnische origine en hangt

het soennitische geloof aan. Uw oudste broer, E.(…), had tegen de wil van uw vader in de rangen van

het Afghaanse leger vervoegd. Na een tijdje kwamen de inwoners van uw dorp dit te weten. Ze spraken

uw vader aan en zeiden hem dat hij zijn zoon moest doen stoppen met zijn werk. Uw vader zei dit aan

uw broer, maar die weigerde het leger te verlaten.

In het voorjaar van 2012 kregen jullie in een tijdspanne van enkele weken twee brieven van de

taliban. Hierin stond dat uw broer moest ophouden met zijn werk bij het leger. U werd in deze brieven

ook vernoemd en werd ervan beschuldigd dat u samenwerkte met uw broer en eveneens een spion

was voor de Afghaanse autoriteiten.

Twee of drie maanden later had uw broer verlof en keerde hij terug naar jullie dorp. Drie dagen na

zijn thuiskomst vielen enkele talibanleden binnen in jullie woning. Ze vroegen waar u en uw broer waren.

U was op dat moment op bezoek bij uw oom, maar uw broer was wel thuis en werd door de

taliban meegenomen. Sindsdien heeft niemand nog iets van uw broer vernomen. Toen u de volgende

ochtend naar huis terugkeerde vernam u van uw ouders dat uw broer was ontvoerd. U keerde meteen

terug naar het huis van uw oom. Hij besefte dat uw leven in gevaar was en regelde uw vertrek. Twee

dagen later verliet u Afghanistan.

Via Iran, Turkije, Griekenland, Italië en Frankrijk kwam u op 28 september 2012 aan in België, waar

u drie dagen later asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw taskara

(Afghaans identiteitsbewijs), de taskara van uw vader, twee badges van uw broer, twee (dreig)brieven

van de taliban, een medisch attest uit Afghanistan en een verzendingsbewijs uit Afghanistan.

B. Motivering

U slaagde er niet in het CGVS ervan te overtuigen uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie uw land van herkomst te hebben verlaten, noch heeft u

aannemelijk gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de door u

beweerde problemen met de taliban waardoor u uiteindelijk Afghanistan zou hebben verlaten.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat uw broer ongeveer twee jaar bij het leger

heeft gewerkt (CGVS, p. 7), maar dat u nauwelijks enige kennis over het werk van uw broer bezit. Zo

kon u enkel vertellen dat uw broer in de provincie Kandahar was gelegerd, maar wist u niet welke rang

uw broer had, noch in welke kandak of brigade hij was ingedeeld. Voorts wist u niet wie de

commandant was van uw broer en hiernaar gevraagd kon u zelfs geen enkele collega van uw broer bij

naam vernoemen. U kon evenmin iets concreets meedelen over incidenten of gebeurtenissen die uw

broer tijdens zijn dienst had meegemaakt. U gaf zelfs letterlijk toe dat u amper iets wist over de

activiteiten van uw broer bij het leger (CGVS, p. 6-7). Van een persoon wiens broer twee jaar bij het

leger heeft gewerkt en die door dit werk van zijn broer zijn land heeft moeten verlaten, kan evenwel

verwacht worden dat hij enige concrete informatie over het werk van zijn broer zou kunnen meedelen.

Dat u hiertoe niet in staat bleek, doet dan ook afbreuk aan de door u beweerde tewerkstelling van uw

broer bij het Afghaanse leger. Daarnaast is het opmerkelijk dat u geen mediaberichtgeving kon

voorleggen dat handelt over de ontvoering van uw broer (CGVS, p. 14). De gewelddadige ontvoering

van een soldaat van het Afghaanse leger is immers groot nieuws in Afghanistan en wordt over het

algemeen opgepikt door de media. U hebt evenmin een document van het leger of de Afghaanse

autoriteiten voorgelegd dat de ontvoering van uw broer bevestigt. Het ontbreken van een objectief

document over de ontvoering van uw broer doet dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

directe vluchtaanleiding.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u wel degelijk twee documenten neer die

rechtstreeks betrekking hebben op het werk van uw broer, met name zijn badge van het Afghaanse

leger en zijn bankkaart bij Kabulbank, waar de Afghaanse overheid de salarissen van het

legerpersoneel stort (stuk 2). Het is evenwel merkwaardig dat de bankkaart die u voorlegt verwijst naar

de afdeling van de noordwestelijke provincie Herat, terwijl uw broer in de zuidelijke provincie Kandahar

was tewerkgesteld en hij net als u afkomstig is uit de oostelijke provincie Nangarhar. Toen u hiermee

werd geconfronteerd, verklaarde u dat uw broer zijn kaart misschien in Herat had gekregen maar dat hij

wel degelijk in Kandahar was gelegerd. U verklaarde tevens dat Kabulbank overal in Afghanistan filialen

heeft waar dergelijke kaarten kunnen worden aangevraagd. U had er evenwel geen idee van waarom

uw broer helemaal naar Herat zou zijn gegaan om die kaart aan te vragen, terwijl hij dit even goed in

Kandahar of Nangarhar had kunnen doen (CGVS, p. 17). Bovendien dient te worden opgemerkt dat het
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door de slechte kwaliteit van de foto’s op deze kaarten bijzonder moeilijk is om vast te stellen of deze

kaarten wel degelijk aan één en dezelfde persoon toebehoren. Voorts dient te worden opgemerkt dat u

geen enkele foto hebt voorgelegd waarop u en uw broer E.(…) samen zijn afgebeeld, zodat het voor

het Commissariaat-generaal onmogelijk is om uit te maken of de persoon die op deze foto’s is afgebeeld

wel degelijk uw broer is. Bovendien blijkt uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt

(deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd) dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer

gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten

kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door

Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten

hebben daarom een zeer beperkte bewijswaarde, die moet worden beoordeeld in samenhang met de

verklaringen die betrekking hebben op de asielaanvraag.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat er incoherenties zijn vastgesteld tussen uw

opeenvolgende verklaringen. Zo liet u tijdens uw asielaanvraag op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) optekenen dat uw vader verschillende keren door de dorpelingen werd gewaarschuwd dat hij uw

broer moest doen stoppen met zijn werk bij het Afghaanse leger (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Tijdens

het gehoor op het CGVS verklaarde u echter dat uw vader slechts één keer door de dorpelingen werd

aangesproken op het werk dat uw broer verrichte (CGVS, p. 15). Toen u hiermee werd geconfronteerd,

bleef u erbij dat uw vader maar één keer werd aangesproken door de mensen in uw dorp en opperde u

dat de tolk u toen misschien verkeerd had begrepen. Gevraagd waarom u dit niet had aangepast toen

uw verklaringen u na afloop opnieuw werden voorgelezen, verklaarde u dat men toen niet had gezegd

dat uw vader verschillende keren werd gewaarschuwd (CGVS, p. 17). Deze verklaring is echter niet in

staat de vastgestelde tegenstrijdigheid te verhelderen. Bovendien is het opmerkelijk dat u niet in staat

bleek om mee te delen door wie uw vader toen precies werd aangesproken. Toen u werd gevraagd wie

uw vader aansprak op het werk van uw broer, verklaarde u dat dit gebeurde door de mensen van het

dorpen en voegde u eraan toe dat er in uw dorp verschillende ouderen waren (CGVS, p. 14). Toen hier

even later op werd teruggekomen, hield u het algemeen en verklaarde u dat uw vader werd

aangesproken door de ouderen en de maliks van uw dorp (CGVS, p. 15). Toen u aan het einde van het

gehoor nogmaals de kans werd geboden om de personen te identificeren die uw vader hadden

aangesproken, bleef u opnieuw vaag en verklaarde u dat er heel veel oudere mannen zijn in uw dorp en

dat zij dat tegen uw vader hadden gezegd (CGVS, p. 18). Dat vage en tegenstrijdige verklaringen over

deze gebeurtenis hebt afgelegd, doet evenwel afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Ook bij uw verklaringen over de ontvoering van uw broer dienen de nodige vraagtekens te

worden geplaatst. Zo is het erg opmerkelijk dat uw broer na de waarschuwing die uw vader had

gekregen, toch gewoon terugkeerde naar huis en daar, zelfs nadat hij de brieven van de taliban had

gelezen waarin stond dat ze hem zouden vermoorden, verschillende dagen bij uw familie verbleef. Toen

u op deze opmerkelijke gang van zaken werd gewezen, verklaarde u vreemd genoeg dat uw broer

onmogelijk kon weten wat er zou gebeuren en dat indien hij in de toekomst had kunnen kijken, dit

incident misschien niet had plaatsgevonden (CGVS, p. 16-17). Dat uw broer zich ondanks al deze

waarschuwingen blijkbaar nauwelijks zorgen maakte omtrent zijn veiligheid en die van zijn familie, is

dermate opmerkelijk dat geloofwaardigheid van uw asielrelaas hierdoor verder op de helling komt te

staan.

Voorts is het merkwaardig dat de taliban u er zonder enige concrete aanleiding eveneens

van beschuldigen dat u voor het Afghaanse leger werkt (CGVS, p. 13) en een spion bent van

de buitenlanders (stuk 3). U verklaarde immers dat u actief was in de bouwsector en dat u slechts

zelden uw dorp verliet (CGVS, p. 5). Het is dan ook erg opmerkelijk dat u plots door de taliban werd

beschuldigd van spionage. Gevraagd waarom u daarvan werd beschuldigd, ontkende ooit dergelijke

praktijken te hebben uitgeoefend en verklaarde u dat iemand u waarschijnlijk had verklikt. U had er

evenwel geen flauw idee van wie u zou hebben verklikt noch op basis van welke informatie u precies

werd beschuldigd (CGVS, p. 14).

Ten slotte dient nog te worden vastgesteld dat het merkwaardig is dat u niet weet of de taliban na

uw vertrek nog teruggekeerd zijn naar uw woning om u te zoeken. Dit is des te opmerkelijker aangezien

u verklaarde dat u om de twee weken contact hebt met uw oom die eveneens in uw dorp woont (CGVS,

p. 6 en 15). Gevraagd waarom u zich hierover niet had geïnformeerd bij uw oom, verklaarde u dat uw

oom er evenmin van op de hoogte was of de taliban al dan niet nog naar uw woning waren

teruggekeerd. Toen u werd gevraagd hoe het kwam dat uw oom dit niet wist, paste u uw verklaringen

aan en zei u dat uw oom deze informatie wel had en dat de taliban waarschijnlijk niet meer waren

teruggekeerd. Toen u vervolgens opnieuw werd gevraagd of u zich bij uw oom had geïnformeerd over

een eventuele terugkeer van de taliban naar uw woning, gaf u toe dat u dit niet had gedaan omdat u

telkens maar over voldoende belwaarde beschikte om twee of drie minuten met uw oom te praten

(CGVS, p. 15 – 16). Dat u ondanks herhaaldelijke contacten met uw oom tot op heden hebt nagelaten
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om u over dit essentiële feit te informeren, is evenwel dermate opmerkelijk dat het de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas volledig onderuit haalt.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan niet langer geloof worden gehecht aan de

door u aangehaalde vluchtmotieven, zodat u ter zake noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus zoals gedefinieerd in art. 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

kan worden toegekend.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

De taskara’s van u en uw vader hebben enkel betrekking op jullie identiteit en herkomst, die in

deze beslissing niet meteen ter discussie staan. Wat betreft de (dreig)brieven van de taliban werd

hierboven reeds opgemerkt dat Afghaanse documenten steeds met de nodige omzichtigheid dienen te

worden benaderd. Documenten uit niet-officiële bronnen, zoals dreigbrieven, zijn om voor de hand

liggende redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan “officiële” stukken. Dergelijke documenten zijn

dan ook enkel bewijskrachtig indien ze geloofwaardige verklaringen ondersteunen, hetgeen in casu niet

het geval is. Het medische attest over uw maagzuur en het verzendingsbewijs bevestigen uw herkomst

en uw contacten in Afghanistan, maar zijn evenmin in staat bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

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

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

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

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

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

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken. U kunt de onveilige situatie in het

district Bihsud in de provincie Nangarhar echter vermijden door u te vestigen in de provinciale hoofdstad

Jalalabad.

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

dossier toegevoegde SRB “Afghanistan - Veiligheidssituatie Jalalabad” dd. 23 oktober 2012) blijkt

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

blijkt dat het geweldsniveau erg verschillend is naargelang het district.

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

situatie in dit district relatief rustig is. Niet alleen het aantal aanslagen, maar ook het aantal

burgerslachtoffers is er relatief laag.De aanvallen in Jalalabad hadden zowel in 2011, als in 2012

hoofdzakelijk Afghaanse en internationale troepen als doelwit. Daarenboven is het aantal te betreuren

burgerslachtoffers gering. In februari 2011 vielen bij één zware aanslag 40 burgerdoden. In 2012 (jan-

sept) vielen in Jalalabad twee burgerdoden bij één incident. Verder raakten slechts bij een beperkt

aantal incidenten ook burgers gewond. Voor het overige heeft de stad af te rekenen met gerichte

aanslagen en gerichte moorden op hoge profielen en een hoge criminaliteit. De Afghaanse

veiligheidsdiensten controleren de stad en de opstandelingen beschikken slechts over een beperkte

operationele capaciteit. Er worden geen aan het conflict toe te dichten vluchtelingenstromen gemeld van

burgers die Jalalabad verlaten.

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

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

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

waaruit het tegendeel zou blijken.

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

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

gekomen dat er voor burgers in Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Jalalabad aldus geen reëel risico op

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

Volledigheidshalve merk ik nog op dat, voor wat betreft de redelijkheid van een intern

vluchtalternatief, volgens het UNHCR-rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17 december 2010 voor

mannelijke alleenstaanden en kerngezinnen de nood aan traditionele beschermingsmechanismen

(familie-, clan- en stamverbanden) vervalt indien zij zich kunnen vestigen in stedelijke gebieden die

onder regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuur beschikken (zie informatie die

toegevoegd werd aan uw administratief dossier). U bent een volwassen man die tot de Pashtunse

meerderheid behoort met een jarenlange ervaring in de bouwsector (CGVS, p. 5). Uit uw verklaringen

blijkt verder dat u in Jalalabad over enige connecties beschikt aangezien u een niet onbemiddelde oom

heeft - met wie u nog steeds in contact staat - die daar een winkel uitbaat (CGVS, p. 6). Bovendien heeft

deze oom uw reis naar Europa volledig bekostigd (CGVS, p. 19). U stelde dat uw oom u niet kon

opvangen omdat hij geen plaats had voor u, maar geconfronteerd met een mogelijke vestiging in

Jalalabad, haalde u enkel uw problemen met de taliban aan (CGVS, p. 19). Gezien geen geloof kan



RvV X - Pagina 5

worden gehecht aan de essentiële feiten van uw asielrelaas is dit probleem evenwel niet aan de orde.

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

de stad Jalalabad.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève,

artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht

en de zorgvuldigheidsplicht, herhaalt verzoeker zijn vluchtmotieven en onderneemt hij een poging om de

weigeringsmotieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Verzoeker meent dat het

onredelijk is om op basis van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen te besluiten en dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, rekening houdend met de concrete invulling van de bewijslast in

asielzaken en onder de in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen die niet

tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten, hem het voordeel van de twijfel had kunnen en moeten

toekennen. Daarenboven heeft het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

zonder enig onderzoek en in strijd met het door haar gehanteerde rapport besloten tot de valsheid van

de door hem bijgebrachte documenten, zodat volgens verzoeker het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel alsook de formele en materiële motiveringsplicht werden geschonden. Tot slot

wijst verzoeker erop dat hij in het kader van zijn asielprocedure zijn volledige medewerking heeft

verleend aan de asielinstanties door de feiten waarover hij kennis heeft te vermelden. Hij stelt dat zijn

verklaringen coherent, geloofwaardig en in overeenstemming met algemeen gekende gegevens zijn en

dat hij duidelijk aantoont dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft indien hij zou terugkeren naar

Afghanistan. Door hem het statuut van vluchteling, of in ondergeschikte orde subsidiaire bescherming,

niet toe te kennen, schendt het Commissariaat-generaal volgens verzoeker bijgevolg artikel 1 van de

vluchtelingenconventie en de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 52 § 2, 57/6, 2e lid en 62 van de

vreemdelingenwet.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, de

materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, wijst verzoeker erop dat er geen twijfel bestaat

over zijn afkomst uit het district Behsud in de provincie Nangarhar. Verzoeker verwijst naar en citeert uit

het Annual report 2011, Afghanistan van Anmesty International, een rapport van UK Home Office –

Border Agency, een rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en een rapport van

UNAMA waaruit volgens verzoeker blijkt dat het district Behsud de uitvalsbasis is van de talibanstrijders

binnen de provincie Nangarhar en dat de veiligheidssituatie in Nangarhar zeer kritiek is. Verzoeker laakt

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen haar beslissing baseert op de

evaluatie van het district Jalalabad. Verzoeker wijst er andermaal op dat hij afkomstig is uit het district

Behsud en niet uit Jalalabad. Hij verwijst naar zijn verklaringen waaruit blijkt dat hij slechts enkele keren

in de stad geweest is. De veiligheidssituatie in het district Behsud kan niet als goed omschreven

worden, aldus verzoeker, die hieraan toevoegt dat de houding van het Commissariaat-generaal op geen

enkele wijze kan verantwoord worden: enerzijds wordt de actuele slechte situatie in zijn regio bevestigd,

anderzijds wordt ondanks de duidelijke objectieve gegevens van verergering van het conflict, zonder

enige factuele basis besloten dat burgers toch wel niet zo’n groot risico lopen. Verzoeker besluit dat

indien uit zijn situatie niet duidelijk zou voortvloeien dat hij foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt te ondergaan bij zijn terugkeer, uit het

bovenstaande minstens moet blijken dat hij een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert

als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan zodat hij duidelijk in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming.

2.3. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het rapport

“Afghanistan. Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process” van Danish

Immigration Service van mei 2012 en een uittreksel uit rapport “Afghanistan. Country of origin

information (COI) report” van UK Home Office – Border Agency van 15 februari 2013.
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2.4. Vooreerst benadrukt de Raad dat artikel 48/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling

die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die

in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen

geformuleerd artikel, dat het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen

omschrijft doch geenszins een automatisme inhoudt voor personen die zich op de

vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

Voorts ziet de Raad niet in hoe artikel 52, § 2 van de vreemdelingenwet zou kunnen geschonden zijn,

aangezien de bestreden beslissing niet werd genomen op basis van dit artikel maar wel op basis van

artikel 57/6, 1ste lid van de vreemdelingenwet dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft

om verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet toe te kennen of te

weigeren, wat hij in casu heeft gedaan in een beslissing die afdoende met redenen werd omkleed. Dit

onderdeel van het middel mist juridische grondslag.

Waar verzoeker nog artikel 57/6, 2de lid geschonden acht, wijst de Raad erop dat dit artikel betrekking

heeft op onderdanen van een Lidstaat van de Europese gemeenschappen of onderdanen van een Staat

die partij is van een toetredingsverdrag tot de Europese Unie, dat nog niet in werking is getreden, wat in

casu niet het geval is.

2.5.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij niet in

staat is enige concrete informatie over het werk van zijn broer bij het Afghaanse leger mee te delen en

hij evenmin enig objectief document over de ontvoering van zijn broer kan voorleggen, (ii) het

merkwaardig is dat de bankkaart van zijn broer bij Kabulbank verwijst naar de afdeling van de

noordwestelijke provincie Herat terwijl verzoekers broer in de zuidelijke provincie Kandahar was

tewerkgesteld en afkomstig is uit de oostelijke provincie Nangarhar, het door de slechte kwaliteit van de

foto’s op de badge van verzoekers broer van het Afghaanse leger en op zijn bankkaart bij Kabulbank

bijzonder moeilijk is om vast te stellen of deze kaarten wel degelijk aan één en dezelfde persoon

toebehoren, hij voorts geen enkele foto heeft voorgelegd waarop hij en zijn broer samen zijn afgebeeld

zodat het onmogelijk is om uit te maken of de persoon die op deze foto’s is afgebeeld wel degelijk zijn

broer is en uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt bovendien blijkt dat in Afghanistan

en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse

‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden zodat Afghaanse documenten een zeer beperkte

bewijswaarde hebben, (iii) hij incoherente verklaringen aflegt over het aantal keren dat zijn vader door

de dorpelingen werd aangesproken op het werk dat zijn broer verrichtte en hij niet in staat bleek om mee

te delen door wie zijn vader precies werd aangesproken, (iv) het erg opmerkelijk is dat zijn broer na de

waarschuwing die zijn vader had gekregen toch gewoon terugkeerde naar huis en daar, zelfs nadat hij

de brieven van de taliban had gelezen waarin stond dat ze hem zouden vermoorden, verschillende

dagen bij zijn familie verbleef, (v) het merkwaardig is dat de taliban hem er zonder enige concrete

aanleiding eveneens van beschuldigen dat hij voor het Afghaanse leger werkt en een spion is van de

buitenlanders, temeer hij verklaarde dat hij actief was in de bouwsector en dat hij slechts zelden zijn

dorp verliet, (vi) hij niet weet of de taliban na zijn vertrek nog zijn teruggekeerd naar zijn woning om hem

te zoeken, hetgeen des te opmerkelijker is aangezien hij verklaarde dat hij om de twee weken contact

heeft met zijn oom die eveneens in het dorp woont, (vii) de door hem voorgelegde documenten niet in

staat zijn bovenstaande vaststellingen te wijzigen, zoals wordt toegelicht en (viii) hij de onveilige situatie

in het district Bihsud in de provincie Nangarhar kan vermijden door zich te vestigen in de provinciale

hoofdstad Jalalabad, waar blijkens de informatie gevoegd aan het administratief dossier voor burgers

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 zodat er

actueel voor burgers in Jalalabad geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de vreemdelingenwet.

2.5.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

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

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te
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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.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het eerste middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker

in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 20 maart 2013 (CG nr. 1220254), 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. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.6. Blijkens verzoekers verklaringen is hij zijn land van herkomst ontvlucht omdat hij er geviseerd werd

door de taliban omwille van de tewerkstelling van zijn broer I. bij het Afghaans nationaal leger.

Dienvolgens mag worden verwacht dat hij deze tewerkstelling – die aan de basis zou liggen van zijn

beweerde problemen – aan de hand van duidelijke, coherente en geloofwaardige verklaringen

aannemelijk kan maken, wat in casu niet het geval is zoals uitvoerig wordt toegelicht in de bestreden

beslissing.

Verzoeker betwist niet dat zijn kennis dienaangaande ondermaats is doch hij tracht zijn onwetendheid in

dit verband te vergoelijken, stellende dat hij alle informatie heeft overgemaakt waarover hij beschikt, dat

hem niet kan verweten worden dat hij geen details kent over de legering van zijn broer, over de graad

die hij heeft bereikt, over zijn bataljon, over de acties waaraan hij heeft deelgenomen enz., dat zijn vader

de indiensttreding van I. niet goedkeurde, dat I. dan ook in het geheim is vertrokken om dienst te nemen

en hij sindsdien slechts twee keer kort naar huis is gekomen, dat niet over zijn werk werd gepraat omdat

zijn vader de situatie niet kon goedkeuren en dat I. daarenboven zijn tewerkstelling bij het leger zo goed

mogelijk geheim wilde houden omwille van de pro-taliban houding van zijn mede-dorpelingen. Omwille

van deze redenen kent verzoeker enkel de grote lijnen: I. is toegetreden tot het leger en na een

opleiding van verschillende maanden werd hij in Kandahar gelegerd, waar hij tot het moment van zijn

ontvoering ook gestationeerd was.

Met een dergelijk verweer, waarmee hij in wezen niet verder komt dan het louter herhalen van zijn

eerder afgelegde vage verklaringen in dit verband, slaagt verzoeker er niet in het minst in de Raad te

overtuigen. Zo nog kan worden aangenomen dat verzoeker niet in detail kan treden over de collega’s en

de oversten van zijn broer, acht de Raad het in navolging van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen ongeloofwaardig dat verzoeker niet de minste concrete informatie over

het werk van zijn broer kan meedelen en hij zelfs niet kan toelichten welke rang zijn broer had of in

welke brigade hij was ingedeeld. Dat hij hierover met zijn broer nooit zou gepraat hebben, kan

bezwaarlijk worden aangenomen. De Raad leest immers in het gehoorverslag dat verzoeker verklaarde

dat zijn broer in Kandahar was gelegerd en dat hij gedurende zes maanden training heeft gekregen.

Gevraagd of hij kon vertellen over concrete acties of incidenten die zijn broer heeft meegemaakt bij het

leger, verklaarde verzoeker “Op een dag heeft hij verteld dat ze met het vliegtuig zijn opgestegen en aan

een plaats kwamen waar bossen waren. Ze moesten naar beneden gaan en daar moesten ze zich

verstoppen in een put. Maar uiteindelijk is er niets gebeurd en zijn ze weggegaan van daar.”

(administratief dossier, stuk 4, p. 7-8). Indien verzoeker amper of nooit met zijn broer zou hebben

gepraat over diens tewerkstelling en activiteiten, zou verzoeker tevens verstoken zijn van deze,

weliswaar summiere, kennis. Dat verzoeker, die beweert dat zijn broer twee jaar bij het leger heeft

gewerkt en dat hij door dit werk van zijn broer zijn land heeft moeten verlaten, aldus niet in staat blijkt te

zijn om enige concrete informatie over het werk van zijn broer te verschaffen, doet in ernstige mate

afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze beweerde tewerkstelling van zijn broer bij het Afghaanse

leger. Dit besluit wordt andermaal bevestigd door de vaststelling dat verzoeker geen document van het

leger of de Afghaanse autoriteiten kan voorleggen dat de ontvoering van zijn broer bevestigt en hij

evenmin mediaberichtgeving kan bijbrengen die handelt over de ontvoering van zijn broer. Er kan

nochtans in alle redelijkheid worden aangenomen dat de gewelddadige ontvoering van een soldaat van

het Afghaanse leger zou worden opgepikt door de media.

De door verzoeker bijgebrachte badge van verzoekers broer van het Afghaanse leger en diens

legerkaart bij Kabulbank, vermogen niet afbreuk te doen aan voorgaande vaststellingen en

overwegingen en kunnen naar het oordeel van de Raad niet worden aanvaard als objectief bewijs van
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de beweerde tewerkstelling van verzoekers broer bij het leger. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen oordeelt in dit verband terecht als volgt: “Ter staving van uw

asielaanvraag legde u wel degelijk twee documenten neer die rechtstreeks betrekking hebben op het

werk van uw broer, met name zijn badge van het Afghaanse leger en zijn bankkaart bij Kabulbank, waar

de Afghaanse overheid de salarissen van het legerpersoneel stort (stuk 2). Het is evenwel merkwaardig

dat de bankkaart die u voorlegt verwijst naar de afdeling van de noordwestelijke provincie Herat, terwijl

uw broer in de zuidelijke provincie Kandahar was tewerkgesteld en hij net als u afkomstig is uit de

oostelijke provincie Nangarhar. Toen u hiermee werd geconfronteerd, verklaarde u dat uw broer zijn

kaart misschien in Herat had gekregen maar dat hij wel degelijk in Kandahar was gelegerd. U verklaarde

tevens dat Kabulbank overal in Afghanistan filialen heeft waar dergelijke kaarten kunnen worden

aangevraagd. U had er evenwel geen idee van waarom uw broer helemaal naar Herat zou zijn gegaan

om die kaart aan te vragen, terwijl hij dit even goed in Kandahar of Nangarhar had kunnen doen (CGVS,

p. 17). Bovendien dient te worden opgemerkt dat het door de slechte kwaliteit van de foto’s op deze

kaarten bijzonder moeilijk is om vast te stellen of deze kaarten wel degelijk aan één en dezelfde persoon

toebehoren. Voorts dient te worden opgemerkt dat u geen enkele foto hebt voorgelegd waarop u en uw

broer E.(…) samen zijn afgebeeld, zodat het voor het Commissariaat-generaal onmogelijk is om uit te

maken of de persoon die op deze foto’s is afgebeeld wel degelijk uw broer is. (…)”. Op grond van deze

vaststellingen en overwegingen, welke in voorliggend verzoekschrift op generlei wijze worden betwist

laat staan ontkracht zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden

gemaakt, besluit de Raad dat aan de voorgelegde badge en bankkaart geen objectieve bewijswaarde

kan worden verleend. Waar verzoeker betoogt dat niet kan gesteld worden dat specifieke documenten

vals zijn zonder een valsheidsonderzoek uit te voeren, hetgeen in casu niet gebeurd is, gaat hij er ten

onrechte van uit dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de

valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere redenen dan

hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren. De Raad wijst in

dit verband tevens naar rechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat uit artikel 23 van het

Rechtsplegingsbesluit niet kan worden afgeleid dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een stuk

als echt zou moeten erkennen tenzij de valsheid ervan is vastgesteld (RvS 26 juni 2013, nr. 224.088).

De Raad wijst er in dit verband nog op aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat. Documenten hebben

immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel

niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Dit klemt des te meer daar

uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Afghanistan”

“Corruptie en valse documenten” van 1 oktober 2010) blijkt dat aan Afghaanse documenten niet veel

waarde kan worden gehecht daar corruptie bij het verkrijgen van documenten in Afghanistan

wijdverbreid is en ook valse documenten eenvoudig en tegen relatief lage prijzen te koop zijn in

Afghanistan en in Peshawar. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na een gedegen onderzoek

door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Verzoeker meent dat

deze SRB in casu geen toepassing vindt nu het zich niet uitspreekt over de vervalsing van documenten

van het leger. Hij citeert uit de aanhef van het document, waar staat geschreven “(…) Bijgevolg moet de

informatie in dit document niet verder worden geïnterpreteerd dan wat er letterlijk vermeld staat. (…)” (p.

2) en wijst erop dat in het document zelf staat vermeld dat “corruptie wijd verspreid was in het verkrijgen

van civiele documenten” (p. 8). Het rapport geeft talrijke voorbeelden van makkelijk vervalste

documenten doch vermeldt nergens dat ook documenten van het leger vervalst kunnen worden, aldus

verzoeker, die hieraan toevoegt dat, nu de auteur van het rapport zelf stelt dat de gebruiker niet verder

kan gaan interpreteren omdat de informatie die hij vond te beperkt was en verdere interpretatie bijgevolg

zou leiden tot onjuiste besluiten, het de verwerende partij niet open staat om te besluiten dat de door

hem bijgebrachte documenten vals zijn zonder hierover enig onderzoek te doen. Verzoeker kan evenwel

niet worden bijgetreden in zijn redenering. De Raad leest in de SRB in kwestie: “(…) Het doel van deze

Subject Related Briefing is niet het geven van een extensief overzicht van dit thema. Dit document dient

ter ondersteuning van de dossierbehandeling in asielzaken, waarbij het een duiding moet geven over

corruptie en vervalsingen van documenten in Afghanistan, om de dossierbehandelaars te helpen de

waarde van Afghaanse documenten correct in te schatten.” (p. 4) en “(…) In het Algemene Ambtsbericht

van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2009 werd expliciet gesteld dat corruptie

wijs verbreid was bij het verkrijgen van civiele documenten. Ze kunnen in de praktijk op niet-reguliere

wijze verkregen worden. Het is mogelijk en eenvoudig om ze tegen relatief lage prijzen te kopen in

Afghanistan of op de zwarte markt in Pashawar in Pakistan. In het ambtsbericht werden de volgende

voorbeelden gegeven: geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, identiteitskaarten (taskara’s),
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paspoorten, arrestatiebevelen en schooldiploma’s. (…) Ook in andere bronnen wordt het betalen van

steekpenningen gerapporteerd voor het verkrijgen van identiteitskaarten, paspoorten of andere

documenten. (…) Ook van andere types documenten worden vaak vervalsingen aangetroffen. Zo

werden b.v. vervalste perskaarten ontdekt. Een NAVO commandant meldde dat de taliban over

vervalste werkdocumenten beschikte. Een andere commandant meldde dat een talibanstrijder een

trainingsprogramma probeerde te infiltreren door middel van een valse aanbevelingsbrief. Een

persbericht meldde dat een individu werd opgepakt die een vervalste kaart van een internationale NGO

bij zich droeg. Het spreekt voor zich dat dit lijstje niet exhaustief is, doch exemplarisch. (…) Het artikel

vermeldde een wijk van Peshawar in Pakistan als centrum van vervalsing in allerlei soorten

documenten. Afghaanse overheidsdocumenten liggen er in het openbaar te koop in de winkels. (…)” (p.

8-9) (eigen onderlijning). Gelet op het voorgaande besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat alle Afghaanse documenten een zeer beperkte

bewijswaarde hebben, die moet worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de

asielzoeker. Aangezien verzoeker er niet in slaagt duidelijke en geloofwaardige verklaringen af te leggen

omtrent de tewerkstelling van zijn broer, moet derhalve ook aan de door hem voorgelegde badge en

bankkaart iedere bewijswaarde worden ontzegd.

2.7. Hoe dan ook, zelfs indien enig geloof zou worden gehecht aan de tewerkstelling van verzoekers

broer bij het Afghaanse leger, quod non, slaagt verzoeker er geenszins in de door hem beweerde

vervolgingsfeiten ten gevolge van deze tewerkstelling aannemelijk voor te stellen. Niet alleen slaagt

verzoeker er zoals hoger reeds gesteld niet in enig objectief document over de ontvoering van zijn broer

neer te leggen, daarnaast oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

terecht dat het ongeloofwaardig moet worden geacht dat verzoekers broer na de waarschuwing die zijn

vader had gekregen toch gewoon terugkeerde naar huis en daar, zelfs nadat hij de brieven van de

taliban had gelezen waarin stond dat ze hem zouden vermoorden, verschillende dagen bij zijn familie

verbleef. Het tart immers alle verbeelding dat verzoekers broer zich ondanks al deze waarschuwingen

blijkbaar nauwelijks zorgen zou hebben gemaakt om zijn eigen veiligheid en die van zijn familie.

2.8. Gelet op de ongeloofwaardigheid van de tewerkstelling van verzoekers broer bij het Afghaanse

leger en diens ontvoering, kan evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers bewering als zou ook hij

door de taliban geviseerd worden. Het is de Raad overigens niet duidelijk waarom de taliban hem ervan

zou beschuldigen eveneens voor het Afghaanse leger te werken en een spion van de buitenlanders te

zijn. Zoals correct wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, verklaarde verzoeker immers dat hij

actief was in de bouwsector en dat hij slechts zelden zijn dorp verliet (administratief dossier, stuk 4, p.

5). Daarnaast verklaarde verzoeker dat zijn broer na zijn indiensttreding in het leger slechts sporadisch

naar het dorp kwam, een eerste keer na één jaar en nadien om de zes maanden (administratief dossier,

stuk 4, p. 16). Het moet bijgevolg ook voor de taliban duidelijk zijn geweest dat het voor verzoeker niet

eenvoudig zou zijn om informatie aan zijn broer dan wel aan het Afghaanse leger over te maken zodat

de beschuldiging van spionage tegen iedere logica ingaat. De verwijzing naar de informatie gevoegd

aan het verzoekschrift waaruit blijkt dat iedereen die voor de overheid werkt door de taliban als een

verrader wordt beschouwd en dat niet alleen de persoon in kwestie doch ook familieleden een doelwit

kunnen vormen, vermag niet verzoekers geloofwaardigheid te herstellen. Het is immers niet omdat

dergelijke personen inderdaad een risicogroep vormen dat ook verzoekers relaas waarheidsgetrouw is.

2.9. Tot slot relativeert ook verzoekers gebrek aan initiatief om informatie te vergaren de door hem

geschetste vrees. De Raad benadrukt dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn vrijheid

en leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij

er alles aan zou doen om informatie over zijn recente situatie te bekomen. Actuele informatie is immers

van primordiaal belang om de door verzoeker geschetste vrees correct in te schatten. Zoals correct

wordt aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij sinds zijn

aankomst in België om de twee weken contact heeft met zijn oom die eveneens in zijn dorp woont.

Verzoeker verklaarde evenwel expliciet dat hij tijdens deze contacten niet aan zijn oom gevraagd heeft

of de taliban nog zijn teruggekomen naar zijn huis (administratief dossier, stuk 4, p. 6 en p. 15-16). Een

dergelijk nalaten wijst naar het oordeel van de Raad op een manifest gebrek aan interesse en doet dan

ook verder afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden vrees voor

vervolging. Het verweer in het verzoekschrift dat hij op het moment van het interview zijn oom slechts 2-

3 keer zeer kort gesproken had, doet niets af aan het voorgaande.

2.10. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen verweer voert tegen de

motivering van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure voorgelegde en niet onder punt 2.6. besproken documenten zodat de Raad
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om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze stukken

niet in aanmerking neemt als bewijs van de voorgehouden vervolgingsfeiten.

2.11. Het voorgaande volstaat naar het oordeel van de Raad om te besluiten tot de volstrekte

ongeloofwaardigheid van het door verzoeker opgediste relaas. De motivering van de bestreden

beslissing waar wordt gesteld dat verzoeker incoherente verklaringen heeft afgelegd over het aantal

keren dat zijn vader door de dorpelingen werd aangesproken op het werk dat zijn broer verrichtte en hij

tevens niet in staat bleek om mee te delen door wie zijn vader precies werd aangesproken, is bijkomstig

en niet determinerend, wat niet belet dat de overwegingen dienaangaande steun vinden in het

administratief dossier. De kritiek op deze overtollige motieven kan dan ook niet leiden tot hervorming

van de bestreden beslissing.

2.12. De bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen

moeten aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak van de persoon die de

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijsele-

menten en de geloofwaardigheid van de verklaringen van betrokkene te beoordelen. De verklaringen

van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in

strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déter-

miner le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-205). De verzoekende partij dient door een

coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en

tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van

de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is

van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54), wat in casu niet het geval is. Zoals

blijkt uit wat voorafgaat, is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is om

het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.13.1. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, toont verzoeker evenmin aan dat

hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan

wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten

blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming

overeenkomstig artikel 48/4, § 2, van de vreemdelingenwet.

2.13.2. Immers, artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet 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 of, 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. Voorts benadrukt de Raad dat uit artikel 48/5,

§ 3, van de vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige

schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

blijft.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt op basis van de informatie

gevoegd aan het administratief dossier en de verweernota van 28 januari 2013 (Subject Related Briefing

“Afghanistan” “Veiligheidssituatie Jalalabad” van 23 oktober 2012), die gebaseerd is op een veelheid

aan bronnen, dat verzoeker de onveilige situatie in het district Bihsud in de provincie Nangarhar kan

vermijden door zich te vestigen in de provinciale hoofdstad Jalalabad, waar actueel voor burgers geen

reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet correct zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou
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hebben getrokken. Zoals correct wordt gesteld in de bestreden beslissing blijkt uit hoger aangehaalde

SRB dat, hoewel uit de analyse blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar in 2012

verslechterd is, anderzijds evenzeer blijkt dat het geweldsniveau erg verschillend is naargelang het

district en dat de situatie in dit district Jalalabad relatief rustig is en niet alleen het aantal aanslagen

maar ook het aantal burgerslachtoffers er relatief laag is. Ook uit de door verzoeker in het verzoekschrift

uitgebreid geciteerde informatie kan geenszins blijken dat de actuele situatie in Jalalabad er een is van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch dat de situatie er

van dien aard zou zijn dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van voornoemd artikel. Gelet op de informatie gevoegd aan het administratief

dossier, is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand heeft

beoordeeld en correct tot het besluit komt dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille

van de algemene veiligheidssituatie in Jalalabad subsidiaire bescherming toe te kennen. Dat verzoeker

niet akkoord is met de appreciatie en het besluit van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen duidt er nog niet op dat de informatie en het besluit niet correct zouden zijn. Daar

verzoeker aldus geen concrete elementen aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie

van de veiligheidssituatie in Jalalabad gemaakt door de commissaris-generaal, wordt diens analyse

door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Voor het overige brengt verzoeker geen argumenten aan waarom het voor hem onmogelijk is om zich te

vestigen in het land waarvan hij de nationaliteit bezit, in een regio waar geen risico bestaat om het

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

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

vreemdelingenwet, zoals bijvoorbeeld in Jalalabad. Verzoeker toont immers niet aan dat hij als

volwassen, gezonde, alleenstaande jongeman, die tot de Pashtounse meerderheid behoort, die een

jarenlange ervaring in de bouwsector heeft en die in Jalalabad een niet onbemiddelde oom wonen heeft

die daar een winkel uitbaat en die zijn reis naar Europa volledig bekostigd heeft, niet in staat zou zijn om

een job uit te oefenen en een woning te vinden in Jalalabad, de hoofdstad van zijn provincie, eventueel

bij zijn oom of met de hulp van dit familielid. Rekening houdend met verzoekers persoonlijke

omstandigheden, kan van hem dan ook redelijkerwijs verwacht worden dat hij zich in Jalalabad vestigt.

Dit klemt des te meer daar zijn voorgehouden problemen met de taliban ongeloofwaardig werden

bevonden. De loutere ontkenning door verzoeker van dit intern vestigingsalternatief is niet dienend.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

zich niet verzet tegen een intern vestigingsalternatief in Afghanistan. Het Hof oordeelde in de zaak

Husseini tegen Zweden (Application no. 10611/09) van 13 oktober 2011 dat een intern vlucht- of

vestigingsalternatief veilig te bereiken moet zijn, toegankelijk moet zijn en de persoon er zich moet

kunnen vestigen (zie ook: EHRM Salah Sheekh tegen Nederland, 11 januari 2007, § 141; EHRM,

Husseini tegen Zweden, 13 oktober 2011, § 97). In de zaak Husseini tegen Zweden oordeelde het Hof

dat een vestigingsalternatief beschikbaar is, niettegenstaande de verzoekende partij aanvoerde dat hij in

Afghanistan niet beschikte over familie of een netwerk om hem te beschermen. Het Hof baseert zich

hierbij op onder andere de UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

needs of Asylum-Seekers from Afghanistan van 17 december 2010, waaruit blijkt dat een intern vlucht-

of vestigingsalternatief over het algemeen wordt aanvaard indien bescherming wordt geboden door

familie, de gemeenschap of de stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen

dat alleenstaande mannen alsook gezinnen in bepaalde omstandigheden in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden kunnen leven zonder ondersteuning van familie of hun gemeenschap.

2.14. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 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. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd. De motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.
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2.15. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.16. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen voor bijkomen verhoor en onderzoek door het Commissariaat-generaal, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont 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, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


