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nr. 112 827 van 25 oktober 2013

in de zaken RvV X en X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 30 april 2013 en

op 24 mei 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 24 april 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 beschikkingen van 23 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27

september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaten H. VAN NIJVERSEEL, loco advocaat H. CILINGIR, en M.

OGUMULA, die verschijnen voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, 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 verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en een Pashtoun van origine te zijn. U bent

afkomstig van het dorp Shalalkhel, gelegen in het district Sherzad in de provincie Nangarhar. De laatste

vijf jaren voor u Afghanistan voor de eerste keer verliet, woonde u in de provinciehoofdstad Jalalabad

waar u als lasser werkte. Iedere donderdagavond ging u van Jalalabad naar Markikhel, waar u tot

zaterdagochtend verbleef.

In 2003 was u in Jalalabad aan het werken in het huis van L. {..}, een Afghaanse tolk voor

het Amerikaanse leger. Aangezien u van het onveilige district Sherzad afkomstig bent, vroeg L. {..} u
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om hem in ruil voor geld informatie over de taliban en drugbedrijven in uw district door te geven. U

besprak dit voorstel met uw oudere broer M. {..}. Omdat jullie dit geld goed konden gebruiken, gingen

jullie hiermee akkoord.

Van 2003 tot 2007 verzamelde uw broer de gevraagde informatie die hij vervolgens in een

notitieboekje opschreef. Vervolgens nam u de informatie vanuit uw dorp mee naar Jalalabad, waarna u

L. {..} contacteerde en hem de informatie bezorgde. L. {..}, op zijn beurt, gaf de informatie door aan

de Amerikaanse militairen. Op deze manier werd onder andere het drugbedrijf van uw ooms A. {..} en M.

G. {..} ontmanteld. Uw oom A. {..} is tevens een talib.

Op een dag kwam uw oom M. G. {..} naar uw huis. Uw broer was toen op het land aan het werken en

u was in Jalalabad. Uw oom vond het notitieboekje van uw broer met zijn bevindingen en uw badge.

Zo vernam hij dat uw broer en u informatie doorgespeeld hebben over zijn drugbedrijf. Hij vertelde dit

aan zijn broer die talib was.

Twee weken later vielen de taliban uw huis aan. Uw broer werd hierbij gedood, maar u kon

ontsnappen naar uw schoonbroer die in een nabijgelegen dorp woonde. Uw taskara en uw badge van

uw werk voor de tolk L. {..} werden hierbij door de taliban verbrand. Hierna verliet u Afghanistan. Na

ongeveer anderhalf jaar onderweg kwam u aan in Groot-Brittannië, waar u een asielaanvraag indiende.

Op 19 december 2009 hebben de autoriteiten in Groot-Brittannië u gerepatrieerd naar Afghanistan.

Terug in Afghanistan verbleef u in het huis van de tolk L. {..} in Jalalabad. U kwam het huis niet uit

en kreeg er enkel bezoek van uw moeder. Ze vertelde u dat uw oom A. {..} u nog steeds zoekt en u

wilt vermoorden. U besloot opnieuw Afghanistan te verlaten. Na vier maanden in Jalalabad te

hebben verbleven, verliet u uw land opnieuw. Na tien à 11 maanden onderweg kwam u aan in België,

waar u op 8 februari 2013 een asielaanvraag indiende. Uw oom A. {..}, die tevens een talib was, werd in

2011 gedood door Amerikaanse troepen.

In geval van terugkeer naar Afghanistan vreest u te worden vermoord door de taliban, uw ooms

en andere mensen die u met uw spionageactiviteiten schade heeft toegebracht.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een certificaat neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

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

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u uw verklaringen als zouden uw broer en u via de tolk L.

{..}informatie omtrent taliban en drugbedrijven doorgespeeld hebben aan het Amerikaanse leger,

niet aannemelijk heeft gemaakt.

Zo moet worden vastgesteld dat u zeer weinig weet over de tolk L. {..}. Zo weet u niet voor welk bataljon

of regiment hij werkte, noch weet u in welke basis hij tewerkgesteld was (CGVS, p. 8 & 11). Ook weet u

niet sinds wanneer hij als tolk voor de Amerikaanse troepen werkte en weet u niet of hij al dan niet een

soldaat was (CGVS, p. 11). Bovendien kunt u niet vertellen van welk district of provincie L. {..} afkomstig

was (CGVS, p. 11). Aangezien u verklaart dat L. {..} u heeft gerekruteerd, dat hij uw contactpersoon was

waaraan u de informatie gaf, dat u vijf maanden in zijn huis als lasser heeft gewerkt en dat u vier

maanden in zijn huis heeft gewoond (CGVS, p. 10 & 11) mag er van u verwacht worden dat u meer zou

weten omtrent L. {..}.

Bovendien moet worden opgemerkt dat u erg vaag blijft wanneer u werd gevraagd te vertellen op

welke manier uw broer de gevraagde informatie verzamelde (CGVS, p. 12). Meer bepaald stelt u dat uw

broer mensen in de regio kende, dat hij misschien al informatie over sommige mensen had en dat

hij misschien meer informatie over bepaalde mensen zocht (CGVS, p. 12). Aangezien uw broer en u

deze activiteiten meer dan vier jaren deden - met name van 2003 tot 2007 (CGVS, p. 10) - is het

niet aannemelijk dat u hierover niet meer details kan geven.

Daarenboven weet u niet veel over uw oom A. {..}, die lid is van de taliban en een drugbedrijf

had (CGVS, p. 10). Zo weet u niet wie zijn commandant bij de taliban was en weet u niet of hij al dan

niet zelf een talibancommandant is (CGVS, p. 14). Ook blijft u vaag wanneer u gevraagd werd naar

zijn activiteiten voor de taliban (CGVS, p. 14). U kan slechts één incident vermelden waarbij hij

betrokken zou zijn geweest en blijft hier vaag over (CGVS, p. 14). Ook weet u niet wanneer hij talib is

geworden (CGVS, p. 14). Aangezien A. {..} een drugbedrijf had dat door de informatie van u en uw broer

is ontmanteld en aangezien u hem vreest (CGVS, p. 10 & 13), is het uiterst opmerkelijk dat u

dermate weinig weet over de activiteiten van uw oom A. {..} bij de taliban.

Ook dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de manier waarop de

verworven informatie van uw broer naar het Amerikaanse leger werd gestuurd, niet plausibel zijn. Meer

bepaald stelt u dat uw broer zijn bevindingen noteerde in een notitieboekje, dat u het vervolgens - na

het weekend in uw dorp Shalalkhel te hebben doorgebracht - meenam naar Jalalabad, waarna u de

tolk L. {..} contacteerde die op zijn beurt de informatie doorgaf aan de Amerikaanse militairen (CGVS,
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p. 12 & 13). Echter, op die manier verloopt er steeds geruime tijd tussen het vernemen van de

informatie door uw broer en het op de hoogte komen hieromtrent door de Amerikaanse troepen die

vervolgens acties ondernemen op basis hiervan. Aangezien het bij dergelijke informatie toch belangrijk

is om kort op de bal te spelen, is het weinig aannemelijk dat het Amerikaanse leger op deze manier

informatie verzamelt. Uw verklaring als zou uw broer de tolk niet rechtstreeks opgebeld hebben omdat

hij hiervoor naar een naburig dorp zou moeten gaan waardoor hij verdacht zou kunnen worden (CGVS,

p. 12), is niet afdoende om bovenstaande tijdrovende manier van contacteren te verklaren. Immers, u

stelt zelf dat uw broer niet iedere week informatie had verworven en dat u slechts om een paar maanden

tot een jaar contact had met L. {..} (CGVS, p. 12). Bijgevolg zouden hoogstens een paar telefoontjes per

jaar van uw broer naar de tolk geen argwaan wekken.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat de taliban pas twee weken nadat uw oom M. G. {..} van

uw activiteiten te weten is gekomen, uw woning in het dorp Shalalkhel zijn binnengevallen (CGVS, p. 13

& 14). Uw stelling dat de taliban uw huis op een vrijdag zouden hebben aangevallen omdat u dan

thuis was (CGVS, p. 14), verklaart dit laattijdige optreden niet. Immers, gedurende deze twee weken

heeft u minstens één weekend in uw woning in Shalalkhel doorgebracht aangezien u er wekelijks

van donderdagavond tot zaterdagochtend vertoefde (CGVS, p. 6). Bijgevolg is het zeer vreemd dat

de taliban nog twee weken zouden hebben gewacht om uw broer en u proberen uit te schakelen.

Immers, gedurende die twee weken zouden uw broer en u kunnen vluchten of zouden jullie nog meer

informatie over de taliban aan de autoriteiten kunnen doorspelen.

Wat betreft het door u neergelegde certificaat dat u van de tolk L. {..} heeft gekregen en waarmee u uw

activiteiten voor hem wilt aantonen (CGVS, p. 8), dient er op gewezen te worden dat uit de

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd),

blijkt 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. 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 een geloofwaardig en coherent asielrelaas ondersteunen, hetgeen in

casu niet het geval is.

Omwille van bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof gehecht worden aan uw asielrelaas,

zodat u ter zake noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

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.

Wat betreft uw herkomst uit het district Sherzad in de provincie Nangarhar, 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 het district Sherzad te ontlopen.

Er dient vastgesteld te worden dat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat u zich in

de provinciehoofdstad Jalalabad kunt vestigen. Volgens het UNHCR vervalt immers voor

alleenstaande mannen en kerngezinnen de nood aan traditionele beschermingsmechanismen (familie-,

clan- en stamverbanden) indien zij zich kunnen vestigen in stedelijke gebieden die onder

regeringscontrole staan en over voldoende infrastructuren beschikken. Bovendien heeft u vijf jaren in de

stad Jalalabad gewoond en gewerkt (CGVS, p. 4) waardoor u reeds banden met de stad heeft.

Daarenboven getuigen uw activiteiten van een ondernemende geest. Meer bepaald heeft u als

leerjongen leren lassen en heeft u in Groot-Brittannië gewerkt als bouwvakker (CGVS, p. 7). Deze

beroepservaringen bieden u de mogelijkheid om opnieuw gelijkaardige activiteiten te ontplooien in

Jalalabad of zullen op zijn minst uw kansen op de arbeidsmarkt erg verhogen. Daarnaast spreekt u

Pashtou en begrijpt u een beetje Dari (CGVS, p. 6) wat uw kansen op een integratie sterk verhoogt.

Daarenboven blijkt uit uw verklaringen dat u geenszins onbemiddeld bent. Immers, om uw reis naar

Groot-Brittannië te kunnen betalen, heeft u 6.500 dollar spaargeld aangesproken (CGVS, p. 9). Gelet op

voorgaande vaststellingen kan in casu de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad beoordeeld worden.

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

dossier toegevoegde SRB's “Afghanistan - Veiligheidssituatie Jalalabad” dd. 23 oktober 2012 en

“Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” dd. 21 maart 2013) 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.
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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 CGVS 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 artikel 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 rechtspleging

2.1. Artikel 39/68-2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) stipuleert:

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende

verzoekschriften.

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.”

2.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij twee ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen

dezelfde bestreden beslissing, met name het verzoekschrift gekend onder rolnummer 125 724 en

ingediend op 30 april 2013 en het verzoekschrift gekend onder rolnummer 127 751 en ingediend op 24

mei 2013. Deze verzoekschriften worden gevoegd in toepassing van voormelde bepaling. Ter terecht-

zitting wordt verzoekende partij vertegenwoordigd in beide zaken waarbij haar advocaten beiden te

kennen geven nog steeds hun cliënt te vertegenwoordigen en geen van beiden afstand wil doen van zijn

verzoekschrift. Gelet hierop dient de Raad, conform het bepaalde in artikel 39/68-2 van de

Vreemdelingenwet te oordelen op grond van het laatst ingediende verzoekschrift, zijnde het

verzoekschrift gekend onder rolnummer 127 751.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet en van artikel 1.2 van de Vluchtelingenconventie. In een tweede middel voert

verzoekende partij de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Gelet op de onderlinge

samenhang worden deze middelen samen besproken.

3.1.1. Verzoekende partij start met een theoretisch betoog over de definitie van vluchteling, het element

‘vrees’ en vervolging en verwijst in het kort naar haar vluchtrelaas waarbij zij meent aannemelijk te
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hebben gemaakt in aanmerking te komen voor een beschermingsstatus. Zij meent coherente verklaring-

en te hebben afgelegd en stelt geen bescherming te kunnen krijgen in haar land van herkomst.

3.1.2. Verzoekende partij meent dat de verwerende partij zich heeft beperkt tot zeer lichtzinnige

overwegingen. Zij stelt dat verwerende partij de aard van de inlichtingendienst van de Amerikanen uit

het oog verloren heeft, met name dat deze in het geheim opereert en dat de mensen die de informatie

voor de Amerikanen vergaren hun activiteiten in het geheim uitvoeren en geen informatie geven over

hun werk of persoonlijkheid. Het zou bovendien niet verstandig zijn en zeker gevaarlijk als L. informatie

omtrent zijn leven zomaar uit handen zou geven.

3.1.3. Uit het gehoorverslag blijkt voorts dat verzoekende partij voor haar spionage-activiteiten niet wist

dat haar oom A. een talib is aangezien haar oom deze informatie geheim gehouden heeft. Als zij niet op

de hoogte is van het lidmaatschap van haar oom bij de taliban, dan is de bestreden beslissing onredelijk

door te stellen dat zij geen informatie heeft gegeven over de activiteiten van haar oom. Immers heeft zij

haar oom niet vergezeld toen deze voor de taliban werkte.

3.1.4. Verzoekende partij betoogt voorts dat – gezien de gevoeligheid van de informatie die zij en haar

broer verzamelde – het van absoluut belang is dat deze informatie door de Amerikanen wordt

geverifieerd. In dat opzicht spreekt het voor zich dat de Amerikanen de nodige tijd nemen om alle

informatie te verifiëren voor de uitvoering van om het even welke militaire actie. Gezien zijn reputatie

kan het Amerikaanse leger niet zomaar kort op de bal spelen zoals door de bestreden beslissing wordt

voorgesteld. Daarnaast moesten verzoekende partij en haar broer voorzichtig te werk gaan en konden

zij niet zomaar informatie aan de tolk doorspelen.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

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

3.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508;UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. 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). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om 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 in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

3.4. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat

op zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).
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3.5. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar eerste opmerking zich beperkt tot het louter op

algemene wijze betwisten van de bestreden beslissing en het herhalen van haar asielmotieven, zonder

in concreto te repliceren op de motieven van de bestreden beslissing. Dergelijk vaag betoog volstaat

evenwel niet om aan te tonen dat de verwerende partij ten onrechte besloten heeft tot de ongeloof-

waardigheid van verzoekers relaas.

3.6. Uit lezing van het gehoorverslag (administratief dossier, stuk 4) blijkt dat de bevindingen van de

commissaris-generaal aangaande de uiterst beperkte kennis van verzoekende partij over de tolk

grondslag vinden in het administratief dossier. Verzoekende partij verantwoordt haar onwetendheid over

de tolk door te wijzen op de specificiteit van een inlichtingendienst en het feit dat het voor de tolk

gevaarlijk zou zijn om informatie over zijn persoonlijk leven vrij te geven, doch dit kan geenszins

overtuigen om het desbetreffend motief in een ander daglicht te plaatsen. Immers blijkt dat verzoekende

partij door de tolk werd ingeschakeld als bron van inlichtingen zodat er redelijkerwijze van uitgegaan kan

worden dat de tolk verzoekende partij vertrouwde. Bovendien blijkt dat verzoekende partij van 2003 tot

2007 voor de tolk informatie verzamelde en gedurende verschillende maanden in zijn huis heeft gewerkt

en gewoond (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, pp. 10 en 11) zodat ook uit dit

gegeven mag worden afgeleid dat van verzoekende partij een gedetailleerdere kennis over de tolk en

diens werkzaamheden en persoonlijk leven kan worden verwacht. De vaststelling dat verzoekers

verklaringen op dit vlak te wensen overlaten, doet dan ook terecht afbreuk aan de waarachtigheid van

het voorgehouden asielrelaas.

3.7. De verantwoording van verzoekende partij met betrekking tot het motief dat zij weinig wist over haar

oom A. kan evenmin overtuigen om het desbetreffend motief in een ander daglicht te plaatsen. Immers,

zoals verzoekende partij zelf toegeeft, wist zij vanaf haar spionageactiviteiten dat haar oom talib was

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 14). Bijgevolg mag van verzoekende partij, die

stelde informatie te verzamelen over de taliban, dan ook een verregaande kennis verwacht worden over

de taliban-activiteiten van haar oom. Het gegeven dat zij voor haar spionageactiviteiten niks afwist van

deze activiteiten, kan hier hoegenaamd geen ander licht op werpen.

3.8. De Raad ziet voorts niet in hoe het argument dat de Amerikanen de nodige tijd nemen om de

informatie te verifiëren afbreuk kan doen aan de motivering: “Ook dient te worden opgemerkt dat uw

verklaringen betreffende de manier waarop de verworven informatie van uw broer naar het Amerikaanse

leger werd gestuurd, niet plausibel zijn. Meer bepaald stelt u dat uw broer zijn bevindingen noteerde in

een notitieboekje, dat u het vervolgens - na het weekend in uw dorp Shalalkhel te hebben doorgebracht

- meenam naar Jalalabad, waarna u de tolk L. {..} contacteerde die op zijn beurt de informatie doorgaf

aan de Amerikaanse militairen (CGVS, p. 12 & 13). Echter, op die manier verloopt er steeds geruime tijd

tussen het vernemen van de informatie door uw broer en het op de hoogte komen hieromtrent door de

Amerikaanse troepen die vervolgens acties ondernemen op basis hiervan.” nu dergelijk argument

volledig voorbijgaat aan het ongeloofwaardig bevinden van de werkwijze om informatie te verzamelen

en geenszins uitspraak gedaan wordt over de manier waarop de Amerikanen nadien deze informatie

verifiëren. Ook het betoog dat zij en haar broer voorzichtig tewerk moesten gaan, kan geen verklaring

bieden waarom de Amerikanen dergelijke manier van werken zouden verkiezen nu dit omslachtig is en

gelet op het feit dat het belangrijk is kort op de bal te spelen, dergelijke werkwijze aldus niet aannemelijk

is.

3.9. Het eerste en tweede middel kunnen niet worden aangenomen. Wanneer zoals in casu geen geloof

kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de

voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het

Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.10. In wat als een derde middel beschouwd kan worden, voert verzoekende partij de schending aan

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht.

3.10.1. Verzoekende partij start met een theoretisch betoog aangaande de subsidiaire bescherming en

meent dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing beperkt heeft tot lichtzinnige overweging-

en. Verzoekende partij stelt dat het conflictgerelateerd geweld in haar regio van afkomst toeneemt en

dat de inwoners van haar dorp niet meer op bescherming kunnen rekenen van nationale en internatio-

nale autoriteiten. De commissaris-generaal heeft nagelaten onderzoek te doen of er een schending kan

zijn van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet, dit in het kader van de veiligheidssituatie in haar dorp

Shalalkhel, district Sherzad in de provincie Nangarhar. In tegendeel is er sprake van een stereotiepe en

algemene motivering. Meer nog blijkt ontegensprekelijk uit de stukken 3, 4, 5, 6 en 7 die zij voegt aan
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haar verzoekschrift dat Jalalabad op heden onveilig is. Deze stukken betreffen aanslagen van de taliban

en andere terroristische organisaties in Jalalabad met aanzienlijke burgerslachtoffers tot gevolg.

Verzoekende partij stelt dat het willekeurig geweld in Jalalabad aanhoudend van aard is. Ook haar regio

wordt geteisterd door toenemende activiteiten van de taliban. Voor verzoekende partij is er geen intern

vluchtalternatief in Afghanistan.

3.11. Het is de taak van de verzoeker om zijn vraag om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort geldt wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. In zoverre verzoeker zich voor

zijn verzoek om subsidiaire bescherming nog beroept op dezelfde elementen die aan de grondslag

liggen van zijn asielrelaas, herhaalt de Raad dat naar aanleiding van het onderzoek van het eerste en

tweede middel reeds werd vastgesteld dat zijn feitenrelaas ongeloofwaardig is. Bijgevolg kan verzoeker

zich niet langer baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te

maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade

zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2 a) en b) van de Vreemdelingenwet. De Raad ontwaart in het

administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in aanmerking

komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

3.12. 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 met toepassing

van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet er geen behoefte is 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 hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaf-

fen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

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

gevoegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Afghanistan” “Veiligheids-

situatie AfghanistanBeschrijving van het conflict” van 22 maart 2013, Subject Related Briefing

“Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan, Regionale Analyse” van 21 maart 2013 en Subject

Related Briefing “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Jalalabad” van 23 oktober 2012), die gebaseerd is op

een veelheid aan bronnen, dat verzoeker over een intern vluchtalternatief beschikt in Jalalabad, waar

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.

Verzoeker betwist deze motivering en poneert dat hij geen intern vluchtalternatief heeft in Jalalabad

omdat hij niet kan rekenen op de bescherming van zijn gezin aangezien zijn familie machteloos is

geworden tegen de taliban. Met dergelijk betoog – in wezen niets meer dan loutere beweringen – brengt

verzoeker, die voldoende initiatiefrijk is om naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap

te vestigen, geen overtuigende 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 de stad Jalalabad, waar hij reeds gewerkt heeft. Verzoeker toont immers niet aan dat hij

als volwassen, gezonde, alleenstaande jongeman die Pashtou spreekt en Dari begrijpt niet in staat zou

zijn om een job uit te oefenen in Jalalabad, de hoofdstad van zijn provincie, waar hij reeds gewerkt en

gewoond heeft. 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 zij in

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

Met het louter betwisten van de inschatting door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van de veiligheidssituatie in Jalalabad en het neerleggen van een aantal persartikels brengt

verzoeker voorts geen concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het

administratief dossier niet correct zou zijn of dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Immers, uit de door verzoeker

bijgebrachte artikelen kan, in zoverre deze al betrekking hebben op de veiligheidssituatie in de stad

Jalalabad, 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. Er wordt weliswaar melding gemaakt van diverse aanslagen waarbij ook

burgerslachtoffers vielen doch hieruit blijkt niet dat het geweld aanhoudend is of van dien aard dat deze

valt onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, §2, c). 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen, wordt diens

analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

In tegenstelling nog tot wat verzoekende partij voorhoudt, heeft de commissaris-generaal zich niet

beperkt tot een stereotiepe motivering met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, maar heeft

hij in tegendeel de persoonlijke omstandigheden van verzoekende partij in rekening genomen alsook de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad. Nu blijkt dat verzoekende partij een vestigingsalternatief heeft,

kan zij niet dienstig verwijzen naar de veiligheidssituatie in haar dorp Shalalkhel in het district Sherzad.

3.13. Het derde middel kan niet worden aangenomen.

3.14. De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij geen argumenten, gegevens of tastbare stukken

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van de verzoekende partij

noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X.

Artikel 3

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 4

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


