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nr. 112 079 van 17 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 4 juli 2013 heeft

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

7 juni 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. POETS en van attaché I.

SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Pashtou origine te zijn. U bent afkomstig

van het dorp Bazekhail in de regio Machalgo in het district Ahmadabad (provincie Paktiya, Afghanistan).

Volgens uw verklaringen streed uw vader in het verleden mee met de taliban, meer bepaald tot de

komst van de Amerikanen waarna hij naar Pakistan vluchtte. Hij verbleef daar 2 jaar alvorens naar

Afghanistan terug te keren. Terug in Afghanistan nam hij op aanraden van een vroegere vriend bij de

taliban die overgestapt was naar de overheid, Lal Mohamad, deel aan een Disarmament Demobilisation

and Reintegration of kortweg DDR-proces, een programma om voormalige strijders te ontwapenen en

een nieuwe functie te geven. In ruil voor zijn oude wapens kreeg uw vader ook een job bij de

Afghaanse overheid, al weet u niet wat hij precies deed. Hij deed dit werk totdat de taliban hem kwamen
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opzoeken met de vraag hen opnieuw te vervoegen. Hij gaf dit aan bij de autoriteiten, waarna deze hem

van spionage voor de taliban verdachten.

Om deze reden besloot uw vader omstreeks eind 2007 met het hele gezin Afghanistan te

ontvluchten. Aan de grens tussen Iran en Turkije raakte u uw familie echter kwijt, waarna u alleen verder

reisde naar Engeland. U kwam daar omstreeks november of december 2009 toe en diende er een

asielaanvraag in. De Britse autoriteiten namen echter een negatieve beslissing, waardoor u op 22

september 2010 naar Afghanistan teruggestuurd werd.

In al die tijd had u geen contact gehad met uw familieleden, waardoor u dus op goed geluk naar

uw geboortedorp terugkeerde. Bij uw terugkeer vernam u dat zij indertijd teruggestuurd waren

naar Afghanistan, waar uw vader geen andere mogelijkheid had gezien dan alsnog tegen zijn wil bij de

taliban te gaan.

Ongeveer 20 tot 25 dagen na uw terugkeer verloofde u zich in Afghanistan en 2 à 3 maanden later trad

u in het huwelijk. Ongeveer 5 of 6 maanden na uw terugkeer in Afghanistan vroeg uw vader u een

eerste keer om ook bij de taliban te gaan. U stemde toe, maar uw akkoord werd niet gevolgd door

een effectieve inlijving voor de taliban.

In het voorjaar van 1391 kwam de Afghaanse inlichtingendienst vroeg in de ochtend naar jullie huis.

Ze waren op zoek naar uw vader. Toen ze hem daar niet aantroffen, arresteerden ze u. U

werd overgebracht naar het districtscompound, waar u 7 dagen werd vastgehouden. Op de 7e dag,

ongeveer 10 tot 15 dagen voor uw vertrek uit Afghanistan, verscheen u voor de rechter. Uw

schoonvader en een zekere (J.K.M.) waren eveneens aanwezig. Dankzij deze vriend van uw

schoonvader die borg voor u stond, kwam u vrij, al diende u zich nog ter beschikking te houden. Uw

schoonvader nam u diezelfde dag nog mee om u in te schrijven voor het verzoeningsprogramma

(reconciliation program), om zodoende verdere problemen met de Afghaanse autoriteiten te vermijden.

U diende wel nog eens terug te komen met uw taskara, om de volledige inschrijving af te ronden.

Hiervoor keerde u terug naar huis.

De volgende dag, een vrijdag, kon u niets doen aangezien het een vrije dag was. Op zaterdag ging u

in het districtscentrum een nieuwe taskara aanvragen. Op zondag had u de intentie om samen met

uw schoonvader terug te gaan naar het verzoeningsprogramma om uw taskara voor te leggen. Toen u

die ochtend echter ging bidden in de moskee naast uw huis, werd u aangesproken door talibanstrijders.

Ze zeiden dat ze u naar uw vader moesten brengen. U volgde hen, maar u begon zich zorgen te

maken over wat ze met u zouden doen. Tijdens jullie overnachting in de bergen vluchtte u dan ook weg

terwijl iedereen sliep. U ging rechtstreeks naar het huis van uw schoonvader, waar u in de vroege

ochtend toekwam. Hij verborg u en bracht uw moeder op de hoogte. De volgende dag vernam uw

schoonvader van uw moeder dat de taliban u thuis waren komen zoeken en ook bij hem waren ze

langsgekomen. Op de derde dag, na twee nachten bij uw schoonvader verbleven te hebben, vertrok u in

de ochtend met een smokkelaar.

Omstreeks de 2e of 3e maand van 1391 (mei 2012) verliet u Afghanistan een tweede keer. U reisde

op illegale wijze naar België, waar u op 25 februari 2013 toekwam. De volgende dag vroeg u hier asiel

aan.

Ter staving van uw identiteit en uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer: Uw

originele taskara (dd. 29/03/1391); het origineel document van uw repatriëring vanuit het Verenigd

Koninkrijk (dd. 22/09/2010); 3 originele foto’s; het originele verzendingsbewijs.

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.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u op uw eerste gehoor op DVZ met geen woord repte over

uw eigenlijke vluchtaanleiding uit Afghanistan, meer bepaald uw vrees voor (rekrutering door) de

lokale taliban. Gevraagd waarom u op DVZ niets vertelde over uw ontvoering door de taliban,

antwoordde u eerst dat ze u toen niet gevraagd hadden of de taliban u meegenomen had. Erop

gewezen dat u voor de rest wel op uitgebreide wijze spontaan uw verhaal had gedaan, gaf u na een

eerste ontwijkend antwoord als uitleg dat de tolk u gezegd had het kort te houden (gehoorverslag

CGVS, 13). De loutere vermelding dat u in Afghanistan ook problemen had met de taliban, was echter al

voldoende geweest. De vaststelling dat dit op DVZ zelfs niet vaagweg aan bod gekomen is, roept dan

ook ernstige vragen op met betrekking tot uw algehele geloofwaardigheid in dit verband.

Temeer aangezien u geen aannemelijke verklaring kon geven waarom uw vader en/of de taliban net

op dat moment plots van u verwachtte om met hen mee te gaan. Uit vrees dat dit sowieso uw dood

zou betekenen, besloot u echter te vluchten (gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 14 en 13/02/2013, 16).

Het blijft echter onduidelijk waarom u er zo van overtuigd was dat de taliban u mogelijk zou
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willen vermoorden. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u vrijwillig met hen mee ging, of hen althans

toch die indruk gaf, en dat zij van hun kant ook niet verwachtten dat u zou trachten te ontkomen. Zo

vonden ze het blijkbaar niet nodig om u ’s nachts te bewaken (gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 14).

Voorts blijven uw verklaringen omtrent uw problemen met de taliban op het CGVS dermate vaag

en onduidelijk, dat dit verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid ervan. Op de eerste plaats wat

betreft de rekrutering op zich. Op het eerste zich lijkt de modus operandi enigszins overeen te stemmen

met de informatie waarover het CGVS beschikt, met name een rekrutering door de taliban gebaseerd op

lokale verankering. Zo zou uw vader zich achter het verzoek van de taliban geschaard hebben en was

hij degene die u meermaals vroeg om u net als hem bij de taliban aan te sluiten. De vraag rijst

echter waarom hij u deze vraag bleef stellen, terwijl u al van meet af instemde (gehoorverslag

CGVS 12/04/2013, 9). Ondanks uw instemming(en) werd u sindsdien echter op geen enkele wijze

dichter bij de taliban en haar activiteiten betrokken. Nochtans dateert de eerste vraag door uw vader

terug tot ongeveer 6 maanden na uw terugkeer naar Afghanistan, wat betekent dat ze u na uw positieve

antwoord gedurende maar liefst een jaar ongemoeid lieten. De vraag rijst dan ook opnieuw waarom de

taliban of uw vader u na uw arrestatie plots wel zou sommeren (gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 9).

Een tweede bevreemdend element in uw relaas is verder uw toch wel zeer beperkte kennis over

de taliban in uw regio. Temeer aangezien uw vader zelf taliban was en zelfs nu en dan

andere talibanstrijders mee naar huis bracht. De enige informatie die u over uw vader heeft is dat hij

regelmatig van huis weg was en dat u horen vertellen heeft door andere dorpsbewoners dat hij actief

zou zijn onder een zekere commandant Adam Kochai (gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 4-5 en 9). De

taliban die bij 10 tot 15 gelegenheden met uw vader mee naar huis kwamen, zouden echter nooit

strijders uit de regio zelf geweest zijn (gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 6-7). Gevraagd naar

voorbeelden van dergelijke mensen, kon u enkel een paar namen noemen van personen van wie

geweten was dat ze bij de taliban waren omdat ze door de Amerikanen gearresteerd waren

(gehoorverslag CGVS 12/04/2013, 7).

Bij de 10 tot 15 gelegenheden waarbij uw vader andere talibanstrijders mee naar huis nam om te

eten, zouden ze ook enkel wat gevraagd hebben over uw tijd in Engeland en of u niet eens met hen

mee wilde komen. Om die reden is het dan ook eerder vreemd dat ze, hoewel ze preekten over de

Amerikanen en Engelsen die Afghanistan binnen waren gedrongen om het te vernietigen, ze

bijvoorbeeld nooit iets vertelden over hoe zij deze indringers bevochten (gehoorverslag CGVS

12/04/2013, 6-7).

Het is bijgevolg erg merkwaardig te noemen dat de door u geschetste gebeurtenissen die hebben

geleid tot uw vertrek uit Afghanistan zich klaarblijkelijk lokaal hebben afgespeeld (rekrutering in uw

dorp), maar u tezelfdertijd het CGVS nauwelijks informatie kon verschaffen over de context waarin dit

plaatsvond. Temeer gezien uw vader zelf actief deel uitmaakte van de lokale taliban.

Wat betreft uw arrestatie door de Afghaanse autoriteiten dient vastgesteld te worden dat het

niet onaannemelijk is dat een familielid van een talibanstrijder wordt meegenomen ter ondervraging.

Wel opmerkelijk is dat u geen enkel overtuigend document kon neerleggen ter staving hiervan. Als

enige bewijs legde u 3 foto’s neer, waarop u te zien bent met twee personen in Amerikaans

legeruniform. Uit dergelijke documenten valt echter geenszins op te maken waar, wanneer en in welke

omstandigheden ze gemaakt werden. Hoewel u verklaarde dat ze uw deelname aan een

verzoeningsproces aantonen (gehoorverslag CGVS 13/02/2013, 10 en 13, en 12/04/2013, 3-4), zijn er in

de foto’s zelf geen aanwijzingen die hierop zouden kunnen wijzen. In principe zou u hiervan trouwens

een schriftelijk bewijs krijgen, van zodra u hen een taskara voorlegde om uw identiteit te bewijzen, maar

zover zou het nooit gekomen zijn door uw vlucht voor de taliban (gehoorverslag CGVS 13/02/2013, 12).

Zonder bijkomende ondersteunende informatie verschaffen deze foto’s het CGVS echter geen zicht op

de precieze context waarin deze foto’s genomen werden.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen betreffende uw 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 aangebrachte documenten kunnen aan bovenstaande conclusie niets wijzigen. Uw

taskara bevat enkel gegevens betreffende uw identiteit, hetgeen in deze beslissing niet onmiddellijk in

twijfel wordt getrokken. Hetzelfde geldt voor het document dat u neerlegde om uw repatriëring vanuit

het Verenigd Koninkrijk te staven. De door u neergelegde enveloppe en verzendingsbewijs uit

Afghanistan tonen hooguit aan dat u contacten hebt in Afghanistan, hetgeen in casu evenmin in twijfel

wordt getrokken. Tot slot kan wat de door u neerlegde foto’s betreft opgemerkt worden dat deze

hierboven reeds werden besproken.

Afghaanse asielzoekers kunnen 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
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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.

Wat betreft uw herkomst uit de provincie Paktiya dient gesteld dat dit op zich niet volstaat om u

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Vooreerst moet worden opgemerkt dat u geen feiten

of elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat u zich niet elders in uw land van herkomst zou

kunnen vestigen om de algemene situatie in de provincie Paktiya te ontlopen.

Er dient overigens opgemerkt dat u blijkbaar voldoende zelfstandig en initiatiefrijk bent om

(tweemaal) alleen naar Europa te reizen en u in een vreemde gemeenschap te vestigen, waarmee u

aantoont dat het voor u niet onmogelijk of onredelijk is om u, samen met uw vrouw en kind, te vestigen

in stedelijke gebieden die onder regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuren beschikken

(Eligibility Guidelines UNHCR).

U schetst doorheen het gehoor verder een beeld van uw familie, waaruit naar voren komt dat

die allesbehalve onbemiddeld is. Vooreerst uw eigen familie en meer bepaald uw vader die in het bezit

is van 15 tot 30 jerib grond, waarvan 10 jerib vruchtbaar gebied. Zijn welvaart blijkt bovendien uit

het privilege dat uw vader zich kon veroorloven door een landbouwer in dienst te nemen om het land

te bewerken gehoorverslag CGVS, 8 en gehoorverslag 12/04/2013, 5). Gedurende het anderhalf jaar

dat u na uw repatriëring terug bij uw vader inwoonde, zou u dan ook zelf geen professionele

activiteiten moeten uitoefenen hebben (gehoorverslag CGVS 13/02/2013, 15).

Bij gebrek aan steun vanwege uw vader is bovendien gebleken dat ook uw schoonfamilie bereid is

veel geld op tafel te leggen om u financieel te ondersteunen indien nodig. Zo zorgde hij voor

12.000 Amerikaanse dollar opdat u van Afghanistan naar België kon reizen (gehoorverslag CGVS

13/02/2003, 11).

Daarbij komt nog dat u tot de zevende graad onderwijs genoten heeft in Afghanistan en u behalve

uw moedertaal Pashtou ook een beetje Dari en Engels machtig bent (gehoorverslag CGVS 13/02/2013,

2). U verkeert overigens in goede gezondheid. Om al deze redenen lijkt het er dan ook op dat u

bij terugkeer in staat bent tot tal van andere professionele activiteiten, allemaal elementen die uw

kansen om een ander een leven op te bouwen aanzienlijk doen toenemen. Er kan dan ook

redelijkerwijs verwacht worden dat u heden in staat bent om samen met uw vrouw en zoontje in de stad

Kabul kunt vestigen om u aan de algemene situatie in het district Ahmadabad te onttrekken.

Zoals reeds vermeld kan immers geen geloof gehecht worden aan uw problemen met de

taliban, waardoor er geen enkele reden is om aan te nemen dat u door deze partij in Kabul zou

geviseerd worden. Met de Afghaanse autoriteiten hoeft zich evenmin nog een probleem te stellen,

zolang u zich maar ter hunner beschikking en ook in de toekomst geen deel uitmaakt van de taliban. U

haalde ook geen enkel ander element aan waaruit zou kunnen blijken dat u zich niet in Kabul zou

kunnen vestigen. Bijgevolg kan in casu de situatie in de stad Kabul bekeken worden.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 nog steeds in rekening genomen gezien UNHCR tot op heden geen nieuwe “Eligibility

Guidelines” heeft vrijgegeven. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en

dat bijgevolg mag verwacht worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In

casu wordt vastgesteld dat UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van

bescherming aan Afghanen uit Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

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

dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel I: Beschrijving van het conflict” dd. 15

juni 2012) blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van de

winter in 2011 is gedaald en deze daling zich verder heeft doorgezet in 2012. De veiligheidssituatie is

nog steeds verschillend naargelang de regio.

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan

het administratief dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II: Regionale

Analyse” dd. 11 juli 2012) blijkt dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul sinds 2009-2010

merkelijk verbeterd is. Het geweld in het kader van de “insurgency” wordt in de hoofdstad Kabul

gekenmerkt door “asymmetrische aanvallen” doch er is geen sprake van “open combat”. De stad lijdt

wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen en

zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste

invalswegen. Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile” doelwitten in het centrum van de

stad waarbij de internationale aanwezigheid en de Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld

is dus voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert. Het geweld in de
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hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; 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 de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen

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

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

2.1.1. In een eerste middel gaat verzoeker in op zijn eerste gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken

(hierna: DVZ). Hij stelt dat, vooraleer het gehoor plaatsvindt, de tolk de asielzoeker op het hart drukt om

kort en bondig te zijn. Er wordt zelfs gevraagd om zijn verhaal te “bewaren” voor het volgende gehoor.

Er werd verzoeker niet gevraagd wat de aanleiding van zijn vlucht was en, gelet op het voorgaande,

heeft hij er dan ook niet over verteld. Zulke communicatiemissers kunnen niet tegen verzoeker gebruikt

worden.

2.1.2. In een tweede middel wijst verzoeker erop dat de bestreden beslissing een aantal foutieve data

bevat en er zich allicht een probleem heeft voorgedaan bij de vertaling. De datum van het eerste gehoor

op het CGVS is 18 maart 2013 en niet 13 februari 2013. Verder verliet verzoeker Afghanistan voor de

tweede keer op de tweede of de derde dag van de vierde maand van 2012; enkel deze weergave valt te

rijmen met het feit dat verzoeker in Griekenland was op 6 (of 16) juli 2012.

2.1.3. In een derde middel gaat verzoeker in op de problematiek met de taliban. De taliban trachtte

verzoeker in te lijven. Zij kwamen naar hem met het verzoek dat zijn vader hem uitnodigde. Verzoeker

wist heel goed dat zij niet om het leven van iemand anders gaven en zodoende geweld zouden

gebruiken indien nodig. Bewaking was niet aan de orde daar verzoeker zou worden dood geschoten

zodra hij trachtte te vluchten. Pas ’s nachts zag hij kans om te vluchten.

Verder kan het best zijn dat verzoeker geen uitgebreide kennis van de taliban heeft. Het was immers

niet verzoeker, maar zijn vader die bij de taliban en hun activiteiten betrokken was. Verzoeker kende

slechts enkele namen van de verhalen van zijn vader. Leden van de taliban lopen doorgaans niet te

koop met verhalen en vertellen niet ongebreideld over de taliban, zeker niet tegen onbekenden.

Daarenboven, mensen die rondvragen over de taliban brengen zichzelf in gevaar omdat men ervan

uitgaat dat zij van de overheid zijn.

Volgens verzoeker raakt het argument dat hij over de context van de lokale gebeurtenissen nauwelijks

informatie kon verschaffen, kant noch wal. Verzoeker ondervond immers persoonlijke problemen met de

taliban, hetgeen leidde tot zijn vlucht. Dat hij geen kennis heeft van de activiteiten/namen van de taliban

is louter te wijten aan zijn volgehouden weigering om ervan deel uit te maken.

Tijdens eetgelegenheden ten huize van verzoeker, georganiseerd door zijn vader, werd verzoeker

geloofd omwille van zijn terugkeer uit Engeland aangezien dit een ontrouw land is. Men liet niet na om

ook dan verzoeker te overtuigen dat de taliban nood had aan jonge mensen als hij om de heilige strijd te

voeren.

2.1.4. In een vierde middel voert verzoeker aan dat het verzoeningsproces plaatsvond op een

donderdag. Opdat hij een schriftelijk bewijs van zijn aanwezigheid zou kunnen krijgen, wilde hij thuis zijn

taskara ophalen, maar deze bleek nog in het Verenigd Koninkrijk te zijn. Aangezien vrijdag een vrije dag

is in Afghanistan, ging hij zaterdag een nieuwe taskara aanvragen. Wanneer hij zondag zijn bewijs van

aanwezigheid wou afhalen, werd hij door de taliban ontvoerd, waardoor hij tijdens het gehoor geen

schriftelijk bewijs van zijn aanwezigheid tijdens het verzoeningsproces kon voorleggen.
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Verzoeker trachtte via zijn schoonvader aan de nodige documenten te geraken en brengt een aantal

nieuwe stukken bij. Stuk 3 is het aanvraagformulier dat zijn schoonvader aan het District Center richtte

teneinde de gegevens van de taskara bevestigd te zien en werd ingediend in de laatste week van juni

2013. Het District Center bevestigt dat verzoeker wel degelijk in het bezit is van een geldige taskara.

Stuk 4 is een verklaring van de Peace Council en stelt dat verzoeker geen aanhanger van de taliban is

en dat nog geen bewijs van aanwezigheid werd afgeleverd omdat verzoeker hiervoor zijn taskara diende

voor te leggen. Voorts verduidelijkt het dat verzoeker geen verdacht persoon is omdat hij tegen zijn

vaders activiteiten ingaat en weigert mee te strijden in de heilige oorlog. Het bevestigt dat verzoeker

continu gevolgd werd door de taliban. Het meldt dat verzoeker recht heeft op een vredevol leven zoals

elke gewone Afghaan. Stuk 5 is een verklaring van het dorpshoofd van Bazekhail en van het regiohoofd

van Machalgo, die verklaren dat verzoeker gebukt ging onder de continue bedreigingen van de taliban

en zijn vader alsook dat hij een doelwit van de overheid was. Zij verklaren dat verzoeker werd

vastgehouden door de overheid en door de taliban en dat verzoeker moest vluchten voor zijn eigen

veiligheid.

Uit de door verzoeker neergelegde foto’s blijkt dat hij geen talibanstrijder was aangezien een

talibanstrijder niet vreedzaam met Amerikanen op de foto zou staan. Dat was het enige wat verzoeker

wilde aantonen door aanwezig te zijn op het verzoeningsproces en door deze foto’s neer te leggen op

het CGVS.

2.1.5. In een vijfde middel heeft verzoeker het over zijn huisvesting elders in Afghanistan. Waar

verweerder stelt dat hij blijk geeft van zelfstandigheid en vindingrijkheid door tweemaal naar Europa te

reizen, wijst verzoeker erop dat hij tweemaal door een smokkelaar begeleid werd en dat met de nodige

begeleiding elk land bereikbaar is. Omwille van de erbarmelijke reisomstandigheden was verzoeker niet

eens een tweede keer naar Europa gereisd als hij geen problemen ondervond in zijn thuisland. Op 2 juli

2013 vond er nog een aanval plaats op het depot van de NAVO, waarbij elf mensen omkwamen, en dit

nauwelijks twee weken na de aanslag op het presidentieel paleis in Kabul. De informatie van verweerder

in het administratief dossier dateert van 11 juli 2012 en is niet meer actueel. Hoewel misschien

grotendeels openbare doelwitten worden geviseerd, is het aantal burgerslachtoffers niet meer te tellen.

Midden juni 2013 vond nog een aanslag plaats op de internationale luchthaven van Afghanistan.

UNHCR verwelkomde onlangs nog de beslissing van Pakistan om Afghaanse vluchtelingen langer te

laten verblijven gezien de voortdurend moeilijke omstandigheden in Afghanistan.

Het advies van verweerder om zich in Kabul te vestigen kan dus niet serieus worden genomen. In

zoverre verzoeker niet geviseerd wordt door de lokale taliban van Ahmadabad, loopt hij wel het risico

slachtoffer te worden van de veelvuldige aanslagen in Kabul. Verzoeker merkt ook nog op dat ook de

noordelijke regio van Afghanistan geen optie is aangezien zijn vader als talibanstrijder gevochten heeft

tegen de Noordelijke Alliantie.

2.1.6. Verzoeker wijst erop dat alle voorgaande middelen zowel inzake de vluchtelingenstatus als inzake

de subsidiaire beschermingsstatus gelden.

2.1.7. Verweerder voegt bij zijn nota met opmerkingen de volgende stukken: een update van de SRB

“Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013 en de

COI Focus “Afghanistan. Corruptie en valse documenten” van 27 juni 2013.

2.2.1. Gelet op hun onderlinge samenhang, worden de ingeroepen middelen hieronder samen

behandeld.

2.2.2. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden

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

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

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van
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de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Wat betreft de aangehaalde foutief weergegeven data voert verweerder in zijn nota met

opmerkingen terecht aan dat het om materiële vergissingen gaat, die geen essentiële elementen

betreffen die afbreuk kunnen doen aan de motivering van de bestreden beslissing.

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

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

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de

vragenlijst die op de DVZ wordt ingevuld, niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

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

frappante elementen als zijn ontvoering door de taliban hierin zou hebben vermeld, te meer daar hij op

vraag 4 van de vragenlijst inzake de vrees of risico bij terugkeer stelde de taliban te vrezen. Van

verzoeker kan verwacht worden deze vrees concreet te duiden, in casu zijn vermeende ontvoering. De

bestreden beslissing stelt dan ook terecht vast dat het niet vermelden van zijn ontvoering door de taliban

op de DVZ de algehele geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas aantast.

Verder verklaarde verzoeker dat zijn vader hem meermaals vroeg om net als hem bij de taliban aan te

sluiten, terwijl verzoeker reeds van meet af aan instemde (gehoorverslag CGVS 12 april 2013 (hierna:

gehoorverslag II), p. 9). Verzoekers vader zou hem vijf of zes maanden na verzoekers terugkeer naar

Afghanistan gevraagd hebben bij de taliban aan te sluiten (gehoorverslag II, p. 9). Verzoeker keerde op

22 september 2010 terug naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS 18 maart 2013 (hierna: gehoorverslag

I), p. 3). Enkele dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan in mei 2012 werd verzoeker ontvoerd door de

taliban (gehoorverslag I, p. 11 en gehoorverslag II, p. 9). Verzoeker zou aldus in maart 2011 ingestemd

hebben met zijn vaders wens om bij de taliban aan te sluiten en zou pas in mei 2012 door de taliban een

eerste keer ontvoerd zijn. Het is echter niet aannemelijk dat de taliban verzoeker wenste in te lijven,

maar na zijn toestemming meer dan een jaar wachtte om verzoeker bij hun activiteiten te betrekken

(gehoorverslag II, p. 9). Dit klemt des te meer daar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat

talibanstrijders hem probeerden te overtuigen aan te sluiten omdat de taliban nood had aan jonge

mensen zoals hem om de heilige strijd te voeren. De Raad merkt overigens op dat verzoeker in zijn

verzoekschrift tevens stelt steeds geweigerd te hebben deel uit te maken van de taliban, terwijl hij

tijdens het gehoor op het CGVS stelt dat hij uit angst voor zijn vader akkoord ging om zich bij de taliban

aan te sluiten (gehoorverslag II, p. 9). Aldus komt de coherentie van verzoekers asielrelaas nog verder

op de helling te staan.

Wat betreft de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekers kennis van de taliban in zijn regio

van herkomst zeer beperkt is, voert verzoeker aan dat hij zelf niet actief was als talibanstrijder en enkel

via zijn vader verhalen vernam, alsook dat het taboe is om naar de taliban te informeren en dat de

talibanleden zelf niet ongebreideld vertellen. Nochtans zou verzoekers vader zelf een talibanstrijder zijn

die zijn eigen zoon eveneens bij de taliban wilde betrekken en zouden er regelmatig andere

talibanstrijders ten huize van verzoeker komen eten en spraken zij op die gelegenheden ook met

verzoeker (gehoorverslag II, p. 6-7). Aldus was verzoeker in de mogelijkheid om meer informatie in te

winnen en dit in de intieme sfeer van zijn eigen woning. Dit klemt des te meer daar verzoeker
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Afghanistan reeds heeft moeten verlaten omwille van de activiteiten van zijn vader voor de taliban

(gehoorverslag I, p. 8 en 13-14). Voorts komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan het

herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Luidens artikel 8 PR RvV dienen de stukken waarvan de partijen willen gebruik maken indien zij in een

andere taal zijn opgesteld dan deze van de rechtspleging, vergezeld te zijn van voor eensluidend

verklaarde vertaling. Bij gebreke aan een dergelijke vertaling worden de stukken 3 tot en met 5 bij

onderhavig verzoekschrift door de Raad niet in overweging genomen. Betreffende zijn deelname aan

het verzoeningsproces en de foto’s die hij op het CGVS neerlegde, komt verzoeker opnieuw niet verder

dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de

bestreden beslissing niet kan weerleggen. Deze motieven zijn pertinent en correct, vinden steun in het

administratief dossier en worden door de Raad overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming

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. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker toegang moet hebben tot dat

deel van het land en er zich moet kunnen vestigen (EHRM, Salah Sheekh t. Nederland, 11 januari 2007,

§141; EHRM, Husseini t. 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 daarnaast dat alleenstaande mannen alsook gezinnen in bepaalde omstandigheden in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden kunnen leven zonder ondersteuning van familie of hun

gemeenschap.

Verzoeker is een geschoolde man die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk is om tweemaal naar Europa

te reizen. Uit zijn verklaringen blijkt dat zijn familie en schoonfamilie niet onbemiddeld zijn

(gehoorverslag I, p.8 en 11 en gehoorverslag II, p. 5). Tevens spreekt hij naast Pashtou ook Dari en

Engels (gehoorverslag I, p. 2). Derhalve dient nog te worden onderzocht of verzoeker, gelet op zijn

voorgehouden profiel, over een veilig intern beschermingsalternatief beschikt in Kabul.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in dit kader dat er thans in Kabul geen

situatie van willekeurig geweld is die een reëel risico inhoudt op ernstige schade voor een terugkerende

asielzoeker (EHRM, J.H. t. Verenigd Koninkrijk, 20 december 2011, § 55). Het Hof baseert zich hiervoor

op het richtsnoer van UNHCR van december 2010 waaruit onder meer blijkt dat er in Afghanistan een

intern beschermingsalternatief beschikbaar kan zijn in verstedelijkte en semi-verstedelijkte gebieden die

onder de effectieve controle van de regering staan (UNHCR, Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of Asylum Seekers from Afghanistan, 17 december 2010, 40). Uit de

actuele en objectieve informatie van de commissaris-generaal, toegevoegd aan de verweernota (SRB

“Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013 en SRB

“Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” van 21 maart 2013) en die o.a.

gesteund is op de voormelde UNHCR richtlijn, blijkt dat de veiligheidssituatie in Kabul stad er de laatste

jaren jaar na jaar op vooruit gaat. In 2012 gaat het aantal aan AOG (Armed Opposition Group)

toegeschreven aanvallen er met 29% op achteruit in vergelijking met 2011. Het totaal incidenten ligt

redelijk hoog, maar het betreft grotendeels operaties van de ANSF (Afghan National Security Forces).

AOG-operaties halen niet meer dan 10% van het totaal. Het lijkt erop dat de ANSF steeds meer grip

krijgt op de veiligheidssituatie in de stad. Toch blijft het veiligheidsparadigma in de stad op het eerste
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zicht gedomineerd door een aantal complexe high profile aanslagen, zoals de zware complexe aanval

van 15 april 2012 en een aanval op een hotel bij het Qargha meer in juni. Na een lange periode van rust

pleegden de taliban op 15 april 2012 een krachtige, gecoördineerde complexe aanval op verschillende

high profile doelwitten in Kabul stad, zoals het Afghaans parlement, verschillende ambassades, het

NAVO-hoofdkwartier en Kabul Star Hotel. Op het moment van de aanslag zat het geweldsniveau in

Kabul op het laagste punt in zes jaar tijd. In 2012 ziet Kabul van januari tot november zes dergelijke

complexe aanslagen, tegenover veertien in 2011. Daarenboven waren bijna alle slachtoffers van de

zware aanval de aanvallers zelf en ANSF personeel die tussenbeide kwamen. Dat wijst erop dat burgers

bij de complexe aanval geen doelwit waren. Aanslagen met een duidelijk burgerdoelwit zijn eerder

uitzonderlijk in Kabul, zowel in de stad als in de provincie. Toch zijn het niet de gewelddadige incidenten

die het veiligheidsparadigma in de stad Kabul domineren, maar eerder de efficiënte acties van de ANSF

en dan vooral de NDS (National Directorate of Security). Dit wordt gereflecteerd in het hoge aantal

ANSF-acties, waartoe arrestaties en wapenvondsten worden gerekend. Hoewel dit ook wijst op een

groot potentieel op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de toegenomen capaciteit van de ANSF

om dergelijk geweld te voorkomen. De NDS, die eerder onder vuur lagen omdat ze de grote aanslag van

15 april 2012 niet konden voorkomen, waren daarna zeer actief. De hele zomer lang was er geen enkel

gewelddadig incident in de stad en kwamen er enkel berichten van de NDS die de ene na de andere

complexe aanval-cel oprolde. De zomer van 2012 was de rustigste sinds de AOG begonnen zijn met de

tactiek van complexe aanslagen in 2008. Ook het aantal raketten afgevuurd op de stad is aanzienlijk

afgenomen de laatste jaren. Daarnaast is er in Kabul een probleem met criminaliteit. Gewapende

overvallen en ontvoeringen voor losgeld komen betrekkelijk vaak voor. Het aantal dergelijke

ontvoeringen is echter eveneens sterk gedaald. Dit is grotendeels te danken aan het efficiënter optreden

van de ANSF die enkele grote criminele bendes hebben opgerold. Buiten Kabul stad vinden regelmatig

aanvallen plaats op ANSF of papaver uitroeiingsteams in Surobi, zonder burgerslachtoffers tot gevolg.

Incidenten op de hoofdweg in Surobi zijn bijna allen zonder uitzondering nachtelijke aanvallen op ANSF

doelwitten. Er zijn dan ook geen burgerslachtoffers gemeld van het geweld op de weg in de

verslagperiode. Sporadisch ontploffen IED’s (Improvised Explosive Device) op de andere

toegangswegen naar Kabul, meestal gericht tegen ‘harde doelwitten’ en buiten de daguren.

De Raad stelt vast dat het geweld in Kabul niet aanhoudend is en dat de impact ervan op het leven van

de gewone Afghaanse burger eerder beperkt is. Uit de informatie die door de commissaris-generaal op

objectieve wijze werd beoordeeld blijkt aldus dat er in de hoofdstad Kabul geen situatie is van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Gelet op de hoger

aangehaalde internationale rechtspraak, voormeld richtsnoer van het UNHCR en de informatie van het

CGVS, stelt de Raad vast dat verzoeker in Kabul over een veilig intern beschermingsalternatief beschikt

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

De SRB’s waarop de bestreden beslissing is gesteund, zijn samengesteld uit een veelheid aan bronnen

die op systematische wijze de veiligheidssituatie in Kabul analyseren. Verzoekers verwijzing naar een

aantal incidenten in Kabul kan deze SRB’s niet tegenspreken, aangezien die incidenten in dezelfde lijn

liggen als de informatie in de SRB’s. Verzoeker brengt verder geen stukken bij waaruit blijkt dat

informatie waarop verweerder zich baseerde, foutief of achterhaald is.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien oktober tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


