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nr. 113 411 van 6 november 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 18 juli 2013 heeft

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

28 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 10 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 oktober 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VERKEYN loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 15 december 2011 en heeft zich vluchteling verklaard op 16 december 2011.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 27 februari

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 20 maart 2013.

1.3. Op 28 juni 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit het dorp Karmul Dag in

de provincie Kunar. U bent een Pashtoen van etnische origine en een soennitische moslim. U

werkte gedurende vier tot vijf jaren in de bouw, daarna sprak een man, 'N.(…)', u aan om te werken op

de Amerikaanse basis. Uw werk bestond eruit om het vuilnis weg te halen, om zandzakken te vullen en

om vrachtwagens leeg te halen. Dit werk deed u gedurende tien maanden. Daarna bood H.(…) S.(…)

u een ander contract aan. Dit contract bestond eruit om ‘kleine bruggen’ te bouwen. U zou

als subcontractor het werk van de arbeiders die het werk uitvoerden superviseren.

De Taliban belden u op een zeker moment op om u te verwittigen aangezien u een spion was. Op

een dag kwam u toe op uw werkplaats en u merkte dat er elektriciteitsdraden in de berg zand zaten. U

belde de contractor van het project en de Amerikanen en het Afghaanse leger kwamen ter plaatse om

de bom onschadelijk te maken. Jullie werkten nadien gewoon verder. U kreeg diezelfde dag opnieuw

een telefoontje van de Taliban waarin gezegd werd dat u al twee keer opgebeld was en dat u

spioneerde voor de Amerikanen. Vijf minuten na dit telefoongesprek begonnen de Taliban op jullie te

schieten. Jullie verborgen zich achter de rotsen tot de kogelregen ophield. In totaal duurde het offensief

van de Taliban dertig minuten. Eén van de arbeiders was gewond geraakt en werd gehospitaliseerd.

Twee dagen later werd hij ontslagen uit het ziekenhuis en gingen jullie opnieuw aan de slag. Het

contract werd naar grote tevredenheid van alle betrokkenen uitgevoerd.

In de volgende dagen besloot u om boodschappen te doen en een maaltijd te bereiden als dank voor

de succesvolle uitvoering van het project. U bleef vijf tot zes dagen thuis om uit te rusten. Op een dag

werd u 's ochtends wakker gemaakt toen schoolkinderen uw moeder vertelden dat uw broer was

ontvoerd. Uw broer was een chauffeur in dienst bij de Amerikanen. U ging achter informatie aan bij de

ouderen van het dorp. De ouderen gingen samen met uw andere broer kijken en ze lieten u weten dat

de auto terug was gevonden, doorzeefd met kogels. Uw broer was vermist.

Een tijd later, rond 19 of 20 Hamal (8/9 april), kregen jullie het bericht dat de Amerikanen de

basis verlaten hadden. Er werd u gezegd door de ouderen en door een ex-collega op de basis dat het

veiliger was voor u om het dorp te verlaten. U ging naar het huis van uw schoonbroer in het

provinciecentrum. Die dag belde uw moeder u op. De Taliban hadden uw huis doorzocht en hadden

hierbij de camera gevonden die een Amerikaan u had gegeven. Ze zagen de foto's die erop stonden. Ze

hadden nu het bewijs dat u een spion was. Uw schoonbroer vond dat u het land moest verlaten. De

volgende nacht kwamen de Taliban opnieuw naar uw ouderlijk huis. Ze stelden vragen over u en u werd

beschuldigd van spionage. U verliet Afghanistan met de hulp van een smokkelaar. Op 16 december

2011 diende u bij de bevoegde Belgische asielinstanties uw asielaanvraag in.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een

verkiezingskaart van vier jaar geleden, foto's van bruggen, een taskara (Afghaans identiteitsbewijs), een

dreigbrief, een brief van de dorpsraad, een brief van de politiecommandant, een 'purchase order', twee

contracten met Tasal voor de constructie van 50 bruggen, de taskara van uw broer en foto's van uw

broer.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) 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 lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst heeft u geenszins aangetoond dat u voor de Amerikanen werkte of dat u in aanraking

kwam met de internationale troepen in Afghanistan. Zo zou u als arbeider in dienst genomen zijn door

'N.(…)' maar u heeft dan weer geen weet van de werkgever van N.(…), of deze man een bedrijf had en

zo ja, hoe dit bedrijf dan wel noemde (CGVS, p. 6-7). Noch kent u de achtergrond van N.(…) op de

basis (CGVS, p. 7). N.(…) zou geregeld nieuwe arbeiders gerekruteerd hebben voor kleinere werken op

of in de buurt van de basis (CGVS, p. 6). U weet niet met wie hij contact had en wat soort akkoord hij

had met de Amerikanen (CGVS, p. 7). Het is bevreemdend dat u geen informatie geeft over uw directe

werkgever en hoe deze in relatie stond met de Amerikanen. U stelde zelf gewoon een 'arbeider' geweest

te zijn (CGVS, p. 7). Over de buitenlanders zelf weet u nagenoeg niets te zeggen. U geeft één enkele

naam, die van 'J.(…)'. Verder zouden die 'Amerikanen' gepatrouilleerd hebben en u hoorde

soms 'geweergeschut' (CGVS, p. 6). Dit is echter alles wat u wist te vertellen. In dit kader moet er dan

ook vastgesteld worden dat u totaal niet aannemelijk gemaakt heeft dat u in verband gebracht kon

worden met de Amerikaanse of de internationale troepenmacht. De naam 'J.(…)' kan u op andere

wijze gehoord hebben en is als enige informatie niet toereikend om uw verklaringen over uw

werkzaamheden gedurende 10 maanden op de basis geloofwaardig te maken. Er kan geen geloof
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gehecht worden aan het feit dat u als arbeider iets te maken had met de buitenlanders in Afghanistan,

wat echter belangrijk is voor de beoordeling van uw vrees. Uw versie van de feiten kan niet overtuigen.

Voorts maakte u evenmin aannemelijk dat u verantwoordelijk gesteld werd voor de uitvoering van

het contract dat H.(…) S.(…) had met PRT (CGVS, p. 7-8). Zo is het niet geloofwaardig dat men

iemand in dienst zou genomen hebben die niet over de technische kennis beschikte om zulk een project

te leiden (CGVS, p. 7-8). U zou werknemers gezocht hebben, waaronder ook personen die over

de vaardigheden beschikten die nodig waren. U gevraagd waarom H.(…) S.(…) uitgerekend voor

u gekozen had, stelde u dat u niet weet of hij nog andere personen hierover had aangesproken, maar

dat dit contract u werd aangeboden (CGVS, p. 8). Over het contract weet u ongeveer niets. U stelde

dat binnen de twee maanden bruggen gebouwd moesten worden om recht te hebben op een verloning

en dat het een project was voor PRT (CGVS, p. 8). Dat is omzeggens alles wat u hierover weet. U weet

niet wat voor contract H.(…) S.(…) afgesloten had met PRT, wie van de PRT verantwoordelijk was voor

dit project, welke personen van PRT langskwamen om de werkzaamheden te controleren, en hoe PRT

dit project organiseerde (CGVS, p. 8-9). Dit zijn allemaal feiten die u onbekend zijn. Er kan

verondersteld worden dat een buitenstaander van dit project of een gewone arbeider geenszins op de

hoogte is van de formaliteiten en het ruimer kader van het project. Echter, als persoon die in

'onderaanneming' een contract afsloot voor de uitvoering van dit soort werken, kan aangenomen worden

dat hij meer duiding kan geven en zich niet beperkt tot algemene feiten. U heeft dan ook niet

aannemelijk gemaakt dat u daadwerkelijk de verantwoordelijkheid had over dit project en dat u in

aanraking kwam met de buitenlanders. Aangezien uw vrees net het resultaat zou zijn van een

samenwerking met de buitenlanders, kan uw asielrelaas niet geloofwaardig geacht worden.

Verder is het opmerkelijk dat u zich aan zulk een risicovolle opdracht waagde terwijl u beweerde

reeds vóór de aanvang van het project een telefoontje te hebben gekregen van de Taliban met een

verwittiging (CGVS, p. 11-12). Gepeild naar de context van het project, blijkt dat H.(…) S.(…) u sprak

over het feit dat de Taliban bommen legden onder de bruggen en dat de wegen op deze manier vernield

werden (CGVS, p. 9). H.(…) zei u dat het uw opdracht was om de toegang van de Taliban tot de

bruggen te beperken, dat was het doel van het contract dat u ten uitvoer zou brengen (CGVS, p. 9). Met

andere woorden, voor het aanvatten van de werkzaamheden was u op de hoogte van het feit dat het

project gericht was tegen Taliban activiteiten. Bovendien erkent u dat de Taliban reeds aanvallen

uitvoerden in uw regio op de Amerikaanse basis (CGVS, p. 9-10). Het moet dan ook duidelijk voor u

geweest zijn dat er een serieus conflict gaande was en dat dit project een risico inhield voor uw leven.

Op een later moment wijzigde u uw verklaringen enigszins door te stellen dat u pas op een 'later

moment' hoorde dat er in een naburige regio ook al bruggen waren opgeblazen (CGVS, p. 10).

Nochtans verklaarde u eerst dat u op de hoogte was van het nut van het project om de Taliban af te

schrikken en was u hoe dan ook volgens uw verklaringen zich bewust van de mogelijke gevaren die het

project met zich mee kon brengen. Het is zeer bevreemdend dat u dit contract heeft aanvaard terwijl u al

een dreigtelefoontje ontvangen zou hebben. Hier kan op zich al bezwaarlijk geloof aan gehecht worden.

Daarnaast is het eveneens onaannemelijk dat u ondanks het tweede dreigtelefoontje en het

schietincident toch nog bleef volharden in uw werkzaamheden (CGVS, p. 15-16). Het moet voor u toch

duidelijk geweest zijn dat men het op u gemunt had. U dan ook gevraagd waarom u niet toegaf en het

werk stopzette, haalde u aan dat u dan niet op de verloning kon rekenen (CGVS, p. 11). Uw ouders

namen het ook niet 'serieus', wat zeer opmerkelijk is omdat u reeds beweerde dat er een levendige strijd

was tussen de Amerikanen en de Taliban in de regio (CGVS, p. 11). In de context van twee

dreigtelefoontjes en een schietincident heeft u geen geloofwaardige uitleg gegeven voor uw manier van

handelen. Geldgewin is geen aannemelijke uitleg voor het feit dat u bleef werken. Uit uw verklaringen

bleek immers niet dat uw familie aan de grond zat (CGVS, p. 5). Uw versie van de feiten kan dan

weerom niet overtuigen.

Daarnaast is er een ernstige omissie in het interview dat u aflegde op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van uw asielaanvraag. U heeft tijdens dit interview geen allusie

gemaakt op het feit dat de Taliban een reden vonden om u werkelijk te beschuldigen van samenwerking

met én spionage voor de Amerikanen. U verklaarde hier enkel dat het 'beschuldigingen' waren (DVZ

Vragenlijst 27.02.2012). Er werd echter reeds geen geloof gehecht aan het verband tussen uzelf en

de buitenlanders. Op het gehoor van het CGVS luidt uw verklaring daarenboven anders. Ditmaal

verklaarde u dat de Taliban een fotocamera vonden die een Amerikaan u had gegeven. U had foto's

genomen met deze camera op de basis en u had de camera achtergelaten in uw ouderlijk huis (CGVS,

p. 16). Als dusdanig stond het vast voor de Taliban dat u een spion en een verrader was (CGVS, p. 16).

Deze toevoeging aan uw asielrelaas is belangrijk in uw asielrelaas, het is immers een element dat

aantoonde dat er een rechtstreeks verband bestond tussen uzelf en de buitenlanders of de

Amerikaanse basis. Het is dan ook niet geloofwaardig dat u hierover niets verteld heeft tijdens het

interview op de DVZ. Lettend op bovenstaande vaststellingen dat er geen geloof gehecht werd aan uw
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contacten met de buitenlanders, kan er aan dit nieuwe element totaal geen geloof gehecht worden. U

heeft uw vervolgingsvrees niet aannemelijk gemaakt.

De problemen van uw broer staan op zich los van uw eigen problemen en werden niet onderzocht in

het kader van uw asielaanvraag. Uw verklaringen zijn immers volledig gericht op uw eigen problemen

met de Taliban als gevolg van uw werkzaamheden voor de Amerikanen (CGVS, p. 15-17). Er werd

geen geloof gehecht aan de professionele relatie die u beweerde te hebben met de buitenlanders. Het is

niet geloofwaardig dat u vervolgd werd omwille van deze reden. Aan uw asielrelaas kan geen geloof

gehecht worden.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een

verkiezingskaart van vier jaar geleden, foto's van bruggen, een taskara, een dreigbrief, een brief van de

dorpsraad, een brief van de politiecommandant, een 'purchase order', twee contracten met Tasal voor

de constructie van 50 bruggen, de taskara van uw broer en foto's van uw broer.

De documenten die verwijzen naar uw identiteit, met name de kaart van de verkiezingen en uw

taskara, worden op zich niet in twijfel getrokken. De foto's van de bruggen zijn wat ze zijn, maar geven

niet weer dat u dit project leidde en dat er een verband is tussen u en de buitenlanders. Bij de

beoordeling van de andere documenten moet opgemerkt worden dat dit soort "authentieke" documenten

slechts een bewijswaarde hebben in het kader van een geloofwaardig asielrelaas, wat in uw geval niet

zo blijkt te zijn. Afghaanse documenten zijn immers gemakkelijk te vervalsen en te verkrijgen op de

zwarte markt (een kopie van deze informatie werd toegevoegd aan uw administratief dossier).

Bovendien weet u niet echt welke documenten het zijn en moet de tolk ingeschakeld worden. Uw

analfabetisme is echter geen verschoningsgrond om niet te weten welke documenten u neerlegde daar

er toch van uit kan worden gegaan dat u zich hieromtrent zou hebben laten informeren (CGVS, p. 12-

13). De twee documenten van Tasal die u neerlegde bevatten geen verwijzing naar PRT of naar de

Amerikanen (CGVS, p. 13). Hoe dan ook werd uw tewerkstelling voor de buitenlanders ongeloofwaardig

bevonden, en dit document kan uw relaas derhalve niet ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de licentie

van H.(…) S.(…). Het 'purchase order' dat u neerlegde is onleesbaar en u heeft er ook geen weet van

dat dit document bij uw documenten hoorde (CGVS, p. 13). De brief van de politiecommandant en de

brief van de dorpsraad zijn duidelijk opgesteld te uwen behoeve en hebben geen objectieve

bewijswaarde (CGVS, p. 12). De taskara van uw broer en de foto's van uw broer hebben geen uitstaans

met uw eigen asielrelaas. Overigens dient opgemerkt te worden dat de foto's van uw broer, die in

burgerkledij naast wagens en mannen in uniform staat, geen bewijs zijn voor uw bewering dat uw broer

op de basis gewerkt zou hebben. Deze foto's kunnen immers eender waar getrokken zijn. Op de

uniformen van de mannen op de foto zijn er trouwens geen zichtbare insignes die erop duiden dat zij

effectief voor het Afghaanse leger of de buitenlanders werkten. Deze foto's hebben geen bewijswaarde

in het kader van uw asielrelaas.

Gezien bovenstaande observaties hebt u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te hebben verlaten

uit een persoonsgerichte en gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie en wordt u

bijgevolg de vluchtelingenstatus geweigerd.

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.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in uw geval

de veiligheidssituatie in Jalalabad te worden beoordeeld. Hoewel u in oorsprong afkomstig bent uit

de provincie Kunar, concludeert het CGVS op basis van uw verklaringen dat u een veilig en

redelijk vestigingsalternatief hebt in de stad Jalalabad. U bent immers een volwassen man die

voldoende zelfstandig en initiatiefrijk was om naar Europa te reizen en zich te vestigen in een

vreemde gemeenschap. U toont met andere woorden niet aan dat het voor u onmogelijk is of onredelijk

om u te vestigen in een van de stedelijke gebieden in het land waarvan u stelt de nationaliteit te

bezitten. Bovendien hebt u in het verleden gewerkt in de bouwsector. U wist uw brood te verdienen en

hoewel u beweerde dat uw zus en uw schoonbroer thans niet meer in Jalalabad verblijven, woonden zij

daar echter nog toen u asiel aanvroeg en kan er verondersteld worden dat u via uw familie een netwerk

heeft in deze stad (CGVS, p. 3, DVZ Vragenlijst 27.02.2012).

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

dossier toegevoegde SRB’s "Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict", dd. 22 maart

2013; "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. Het veiligheidsparadigma van Jalalabad lijkt sterk op dat van de

andere steden in Afghanistan: criminaliteit is er het grootste probleem. Voorts controleren de

Afghaanse veiligheidsdiensten de situatie steeds efficiënter. Het aantal aanslagen in de steden is relatief

laag, het aantal burgerslachtoffers ook. De aanslagen zijn enerzijds gerichte aanslagen op hoge

profielen aan de zijde van de regering, binnen de veiligheidsdiensten of waarvan wordt verondersteld

dat ze bij de regering of internationale troepen aanleunen. Anderzijds vindt er sporadisch een complexe

aanval plaats, meestal gericht tegen doelwitten zoals overheidsgebouwen, buitenlandse aanwezigheid

en belangrijke infrastructuur, zoals de luchthaven. Deze aanslagen hebben als oogmerk eerder een

hoge visibiliteit in de media, dan dat het daadwerkelijk pogingen zijn om de stad te controleren. De kans

om als burger in een dergelijke aanslag verzeild te raken, is erg klein. De veiligheidssituatie in de stad is

er bovendien significant op vooruit gegaan.

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 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. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van 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), artikel 1 A van de Conventie van Genève, artikel 4 van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, de materiële motiveringsplicht,

minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, artikel 57/7 van de

vreemdelingenwet, artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van

en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de

zorgvuldigheidsplicht, past verzoeker de verschillende elementen uit de definitie van het begrip

‘vluchteling’ toe op zijn eigen situatie, waarbij hij een poging onderneemt om de weigeringsmotieven van

de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikelen 48/4 en 48/5 van de

vreemdelingenwet, de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, de richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als persoon die internationale bescherming

genieten, door een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, het zorgvuldigheidsbeginsel

en de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering,

wijst verzoeker erop dat niet wordt getwijfeld aan zijn identiteit, noch aan zijn afkomst uit het dorp

Karmul Dag in de provincie Kunar, en voert hij aan dat volledig ten onrechte wordt geoordeeld dat hij

zich in Jalalabad zou kunnen vestigen. Verzoeker wijst erop dat bij de beoordeling van het intern

vluchtalternatief rekening dient te worden gehouden met de situatie op het vlak van mensenrechten in

het deel waar men naartoe wil repatriëren en dit op het ogenblik waarop men de beslissing neemt.

Tevens dient te worden gekeken naar het feit of men redelijkerwijze kan verwachten dat men zich in het

desbetreffende deel kan vestigen en hierbij dient nauwkeurige en actuele informatie afkomstig uit

relevante bronnen te worden gebruikt. Verzoeker citeert uit de “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 17 december

2010 en hij voert aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen
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aandacht heeft gegeven aan het feit dat hij helemaal geen sociaal netwerk heeft in Jalalabad. Het

argument dat hij wel in Jalalabad kan wonen omdat hij in Europa is geraakt, acht verzoeker helemaal

belachelijk. Hij wijst erop dat hij naar Europa is gekomen omdat hij wilde ontsnappen aan een

oorlogsgebied. Indien hij veilig zou zijn in zijn eigen land had hij zeker niet de reis naar Europa gemaakt

om aan dit gevaar te ontsnappen, aldus nog verzoeker, die hier nog aan toevoegt dat hij ongeletterd is.

Al deze factoren leiden er volgens verzoeker toe dat herlocatie de facto onmogelijk is. Verzoeker

vervolgt dat een binnenlands vluchtalternatief enkel voorhanden zal zijn indien de asielzoeker

daadwerkelijk beroep had kunnen doen op de alternatieve binnenlandse bescherming en indien deze

bescherming ook betekenisvol is. Hierbij is een beoordeling van de mensenrechtensituatie en van de

sociaal-economische situatie in de desbetreffende regio op het moment van de beoordeling belangrijk,

wat volgens verzoeker evenmin gebeurd is. Verzoeker meent dat indien de sociaal-economische

factoren en de toestand van de mensenrechten in het licht van herlocatie worden bekeken, men tot de

vaststelling komt dat men zich niet (redelijkerwijze) in Jalalabad kan vestigen aangezien men daar in

een uiterst precaire situatie terecht komt.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, artikel 3 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als persoon die internationale bescherming

genieten, door een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, en de materiële

motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, voert verzoeker

aan dat er tot op heden nog steeds aanvallen en veiligheidsincidenten zijn in Jalalabad zodat de

veiligheidssituatie er allerminst stabiel kan genoemd worden en het geenszins uitgesloten is dat er

burgerslachtoffers vallen. Objectieve bronnen tonen volgens verzoeker aan dat het aantal slachtoffers

onder de burgers nog steeds zeer hoog is. Ter staving van zijn betoog citeert verzoeker uitvoerig uit de

als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde rapporten en artikels met betrekking tot de

veiligheidssituatie in Afghanistan in het algemeen en in Jalalabad in het bijzonder. Voorts wijst

verzoeker erop dat naast het reële risico dat de gewone burger het slachtoffer wordt van het algemeen

gewapend conflict in geheel Afghanistan overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet,

tevens het risico op mensonwaardige behandelingen in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de

vreemdelingenwet hoog is vermits de broodnodige humanitaire hulp heel beperkt blijft. Volgens

verzoeker focust het Commissariaat-generaal zich op de aanwezigheid van een aanhoudend gewapend

conflict in een regio teneinde al dan niet de subsidiaire bescherming toe te kennen en worden de

humanitaire gevolgen die een gewapend conflict met zich meebrengt verwaarloosd. Ook al neemt de

ernst van het gewapend conflict in een bepaalde regio af, het geweld blijft sluimeren en de

levensomstandigheden blijven mensonwaardig, aldus nog verzoeker, die hieraan toevoegt dat adequate

en nodige humanitaire hulp uitblijft zolang de veiligheidssituatie in de omliggende regio’s niet verbetert.

Verzoeker vervolgt dat de vrees dat de terugtrekking van de buitenlandse troepen zal omslaan in een

burgeroorlog steun vindt in de huidige veiligheidssituatie, die allerminst stabiel te noemen is. Hoewel het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wenst te verkopen dat het in Jalalabad

veilig is, zijn er nog steeds op geregelde basis veiligheidsincidenten, waarbij slachtoffers vallen onder de

burgers en de buitenlanders. Verzoeker besluit uit het voorgaande dat het Commissariaat-generaal in

wezen blind is voor de werkelijkheid.

2.4. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: een uittreksel uit het

rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers

from Afghanistan” van 17 december 2010, een uittreksel uit het “Afghanistan: Mid-Year Report 2012,

protection of civilians in armed conflict” van UN Office of the High Commissioner for Human Rights van

juli 2012, het document “Principes directeurs sur la protection internationale: “La possibilité de fuite ou

de réinstallation interne” dans le cadre de l’application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou

du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés” van UNHCR van 23 juli 2003, een uittreksel uit het

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van juli

2012, het “Humanitarian Bulletin Afghanistan” van OCHA van augustus 2012, 8 persberichten over

Afghanistan, foto’s van verzoekers broer met Afghaanse soldaten en foto’s van de bruggen waaraan

verzoeker werkte.
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Ter zitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet een

aanvullende nota met nieuwe elementen neer waarin onder meer wordt verwezen naar en geciteerd uit

de nieuwe richtlijnen van UNHCR, “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Asylum-seekers from Afghanistan” van 6 augustus 2013, waarvan tevens een

uittreksel wordt bijgevoegd. Daarnaast worden aan de aanvullende nota volgende stukken gevoegd: het

artikel “Afghan civilian deaths rise sharply; more caught in crossfire or targetted for perceived support for

the government, analysts say” van Los Angeles Times van 1 augustus 2013 en het artikel “Afghan

security forces foil major attack on Kabul” van PressTV van 4 augustus 2013.

2.5. De Raad benadrukt vooreerst dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat

verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke manier hij artikel 57/7 van de vreemdelingenwet en

artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geschonden acht. Bij

ontstentenis van enige toelichting, is dit onderdeel van het eerste middel niet ontvankelijk.

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij geenszins

heeft aangetoond dat hij voor de Amerikanen werkte of dat hij in aanraking kwam met de internationale

troepen in Afghanistan daar hij geen informatie geeft over N., zijn directe werkgever, en hoe deze in

relatie stond met de Amerikanen en hij ook over de buitenlanders zelf nagenoeg niets weet te zeggen,

(ii) hij evenmin aannemelijk maakte dat hij verantwoordelijk gesteld werd voor de uitvoering van het

contract dat H.S. had met PRT en dat hij in aanraking kwam met de buitenlanders daar het niet

geloofwaardig is dat men iemand in dienst zou genomen hebben die niet over de technische kennis

beschikte om zulk een project te leiden, hij ongeveer niets weet over het contract dat hem werd

aangeboden en hij verder niet weet wat voor contract H.S. afgesloten had met PRT, wie van de PRT

verantwoordelijk was voor dit project, welke personen van PRT langskwamen om de werkzaamheden te

controleren en hoe PRT dit project organiseerde terwijl van een persoon die in ‘onderaanneming’ een

contract afsloot voor de uitvoering van dit soort werken kan aangenomen worden dat hij meer duiding

kan geven en zich niet beperkt tot algemene feiten, (iii) het verder opmerkelijk is dat hij zich aan zulk

een risicovolle opdracht waagde terwijl hij beweerde reeds vóór de aanvang van het project een

telefoontje te hebben gekregen van de Taliban met een verwittiging, hij voor het aanvatten van de

werkzaamheden op de hoogte was van het feit dat het project gericht was tegen Taliban activiteiten en

hij bovendien erkent dat de Taliban reeds aanvallen uitvoerden in zijn regio op de Amerikaanse basis

zodat het duidelijk voor hem moet geweest zijn dat er een serieus conflict gaande was en dat dit project

een risico inhield voor zijn leven en het eveneens onaannemelijk is dat hij ondanks het tweede

dreigtelefoontje en het schietincident toch nog bleef volharden in zijn werkzaamheden, (iv) hij tijdens het

interview dat hij aflegde op de Dienst Vreemdelingenzaken geen allusie gemaakt heeft op het feit dat de

Taliban een reden vonden om hem werkelijk te beschuldigen van samenwerking met én spionage voor

de Amerikanen en enkel verklaarde dat het ‘beschuldigingen’ waren terwijl hij op het gehoor van het

CGVS verklaarde dat de Taliban een fotocamera vonden die een Amerikaan hem had gegeven en

waarmee hij foto’s had genomen op de basis zodat het voor de Taliban vaststond dat hij een spion en

een verrader was, (v) de problemen van zijn broer op zich losstaan van zijn eigen problemen, (vi) de

door hem ter ondersteuning van zijn asielaanvraag neergelegde documenten de geloofwaardigheid van

zijn asielrelaas niet kunnen herstellen, zoals uitvoerig wordt toegelicht en (vii) hij een veilig en redelijk

vestigingsalternatief heeft in de stad 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.

Uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt aldus dat, in tegenstelling tot wat verzoeker

beweert, hij wel degelijk in de mogelijkheid is om de materiële motivering te toetsen. Dit blijkt overigens

eveneens uit het feit dat verzoeker kritiek uit op de verschillende weigeringsmotieven en daarbij een

poging onderneemt om deze te ontkrachten.

2.7. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van
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het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.8. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel 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 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; 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 hoedanigheid 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. 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.

2.9. Waar verzoeker stelt dat de asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch

hij niet moet bewijzen dat de gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft

gehad, benadrukt de Raad dat verzoeker met zijn stelling voorbijgaat aan de voorwaarde uit de

vluchtelingendefinitie dat de vrees ‘gegrond’ moet zijn. Dit wil zeggen dat deze vrees niet alleen

subjectief bij de asielzoeker aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd. 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. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers vluchtmotieven, kan de Raad slechts vaststellen dat

hij er geenszins in slaagt zijn vrees te objectiveren, zoals blijkt uit wat volgt.

2.10. Na lezing van het administratief dossier dient de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen vast te stellen dat verzoeker er geenszins in slaagt een gegronde

vrees voor persoonsgerichte vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie aan te tonen. Hij maakt

immers niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk voor de Amerikanen werkte of dat hij in aanraking kwam

met de internationale troepen in Afghanistan, noch dat hij verantwoordelijk gesteld werd voor de

uitvoering van het contract dat H.S. had met PRT en dat hij in aanraking kwam met de buitenlanders.

Dienvolgens kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn beweerde problemen met de Taliban omwille

van deze werkzaamheden.

2.10.1. Aangaande zijn werk voor de Amerikanen, haalt verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen geen rekening houdt met de normale manier van werken in

Afghanistan, waar het gebruikelijk is dat mensen zoals N. arbeiders rekruteren voor kleinere, tijdelijke

werken. Hierbij worden door de arbeiders geen vragen gesteld over wie de opdrachtgever is, voor welk

bedrijf het is, … Ze gaan werken, worden betaald en gaan naar huis, aldus verzoeker, die hieraan

toevoegt dat mensen zoals hij al blij zijn als ze überhaupt mogen werken. Gelet op de hoge
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werkloosheid in Afghanistan (zie stuk 13), gaan arbeiders volgens verzoeker zeker ook niet het risico

lopen moeilijk over te komen door allerlei vragen te stellen. Verzoeker vervolgt dat N. een

tussenpersoon was tussen de arbeiders en de Amerikanen. Hij was ook degene die de arbeiders

betaalde. Verzoeker stelt dat hij geen rechtstreeks contact had met de Amerikanen. Hij spreekt ook

geen Engels. Verzoeker benadrukt dat hij veel details kon geven over de inhoud van zijn werk. Dat hij

weinig kon zeggen over de buitenlanders en hij enkel ‘Jimmy’ kende, verklaart verzoeker door het feit

dat Jimmy contact had met sommige arbeiders. Verzoeker stelt dat hij voor Jimmy eens twee

edelstenen heeft gekocht. Hij trad hierbij op als tussenpersoon. In ruil kreeg hij een camera. Dit toestel,

waarop onder andere foto’s stonden van verzoeker met Jimmy, werd later door de Taliban bij verzoeker

in beslag genomen samen met de 2000 dollar die hij aan zijn familie had gegeven van het geld dat hij

verdiend had met de uitvoering van het contract van H.S. met PRT. Verzoeker voegt hier nog aan toe

dat hij geen enkel contact had met andere Amerikanen en dat hij wel wist dat de commandant Hasher

was.

Verzoekers uitleg kan de Raad niet overtuigen. Zo biedt de argumentatie in het verzoekschrift geen

valabele verklaring voor de vaststelling dat verzoeker beweert als arbeider in dienst te zijn genomen

door N. maar hij nagenoeg niets over N. – nochtans zijn directe werkgever zoals andermaal uitdrukkelijk

wordt bevestigd in het verzoekschrift – kan vertellen en hij evenmin weet hij hoe deze in relatie stond

met de Amerikanen. Nochtans verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor dat N. van zijn dorp afkomstig

was, dat hij mensen rekruteerde voor de basis en dat verzoeker hem zelf aansprak met de vraag om

hem aan te werven (administratief dossier, stuk 8, p. 4-5). Er kan dan ook in alle redelijkheid worden

verwacht dat verzoeker meer informatie over deze persoon zou kunnen verstrekken dan de uitermate

beperkte kennis die hij over hem tentoonspreidt. Verzoeker kwam tijdens het gehoor immers niet verder

dan “(…) Wie rekruteerde u, was het een bedrijf? Ik werd door N.(…) ingeschakeld en hij was een

contractor. Had hij dan een bedrijf? Misschien had hij een bedrijf, daar weet ik niets over, hij had een

activiteit om medewerkers te rekruteren. Wat soort contract had hij met de basis? Hij was

verantwoordelijk voor alle werkers, als ze arbeiders nodig had dan zocht hij die (…) Hoe lang werkte hij

al voor de basis toen u er werkte? Ik weet het niet maar ik hoorde van andere mensen, dat in het begin

werkte hij er ook als arbeider en daarna werd hij een contractor voor andere arbeiders. Wat voor

contacten had hij met de basis? Ik weet niet wat er in het contratc tussen hen had maar ik wist dat hij

mensen moest rekruteren en ze te brengen naar de basis. N.(…), met wie had hij contact op de basis?

Met de Amerikanen. Met wie? Amerikanen, hij ging naar binnen en soms kwam hij een keer per week

en soms een keer per maand.” (administratief dossier, stuk 8, p. 5-7).

Daarnaast is verzoekers uitleg over de manier waarop hij werd aangeworven naar het oordeel van de

Raad van iedere realiteitszin ontdaan. Er kan immers in alle redelijkheid worden aangenomen dat het

Amerikaanse leger zeer strenge bewakings- en toegangsprocedures tot haar legerbasissen hanteert ten

aanzien van iedereen die de basis betreedt, ongeacht hun taak en ongeacht de verantwoordelijkheid die

men draagt, teneinde infiltratie van Afghaanse opstandelingen en aanslagen binnen de basis te

voorkomen. De Raad acht het dan ook allerminst geloofwaardig dat men N., een lokale dorpsbewoner

die aanvankelijk als gewone arbeider op de basis werkte, de verantwoordelijkheid zou geven om

zelfstandig mensen aan te werven wanneer er op de basis arbeiders nodig waren, laat staan dat

verzoeker zich na het telefoontje van N. gewoon aan de basis moest aanmelden (administratief dossier,

stuk 8, p. 5). Verzoeker maakte op geen enkel ogenblik gewag van enige veiligheidsscreening voordat

hij aan de slag kon gaan. Een dergelijke manier van aanwerven zonder ook maar de minste

veiligheidsmaatregelen in acht te nemen moet naar het oordeel van de Raad volstrekt ongeloofwaardig

worden geacht gelet op het risico dat de Amerikaanse militairen lopen om op die manier de vijand

binnen te halen en zo hun eigen veiligheid in het gedrang te brengen. Dit klemt des te meer daar

verzoeker verklaarde dat de Taliban de basis aanvielen en dat er gevechten en aanslagen waren

(administratief dossier, stuk 8, p. 9-10) zodat het risico op pogingen tot infiltratie binnen de basis niet

ondenkbeeldig is.

De ongeloofwaardigheid van verzoekers beweerde tewerkstelling op de Amerikaanse basis wordt

andermaal bevestigd door de vaststelling dat hij nagenoeg niets weet te vertellen over de buitenlanders

die in deze basis gestationeerd waren, zoals correct wordt toegelicht in de bestreden beslissing.

Verzoeker onderneemt in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven

dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Het komt

aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander

daglicht te plaatsen, waar hij evenwel in gebreke blijft. Hij beperkt zich in dit verband immers in

hoofdzaak tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen

en het uiten van blote beweringen, wat evenwel geen dienstig verweer vormt om de pertinente
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vaststellingen van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief

dossier, te ontkrachten. De uitleg waarom hij slechts één naam kende, deze van Jimmy, biedt overigens

niet de minste verklaring voor de vaststelling dat verzoeker, die beweert gedurende tien maanden op de

basis tewerkgesteld te zijn geweest, evenmin concrete toelichting kan geven bij de activiteiten van de

militairen. Zoals correct wordt aangehaald in de bestreden beslissing, kwam verzoeker tijdens het

gehoor immers niet verder dan de stelling dat de Amerikanen patrouilleerden en dat er soms

geweergeschut was (administratief dossier, stuk 8, p. 6). Dergelijke verklaringen zijn echter dermate

vaag en algemeen dat zij niet vermogen verzoekers verklaringen over zijn werkzaamheden gedurende

tien maanden op de basis geloofwaardig te maken.

2.10.2. Wat betreft de uitvoering van het contract van H.S. met PRT, laat verzoeker gelden dat hij een

onderaannemer was waarvan er in Afghanistan zoveel zijn en hetgeen de gebruikelijke manier van

werken is. Verzoeker stelt dat de verhouding met onderaannemers in Afghanistan helemaal niet zo

geregeld is zoals in België. Hij had helemaal geen kennis van het hoofdcontract maar dat was ook niet

nodig. Verzoeker vervolgt dat hij inderdaad niet de nodige kennis had. Voor het technische gedeelte

zocht hij dan ook andere mensen. Er werden zo’n 50 kleine brugjes gebouwd voor waterleidingen. Hij

moest een soort van afsluiting rond die bruggen zetten zodat de Taliban er geen bommen kon

onderzetten. Dit is geen moeilijke, technische opdracht, aldus verzoeker. Hij voegt hier nog aan toe dat

hij misschien rechtstreeks in contact stond met de Amerikanen maar zijn werk de heropbouw van

Afghanistan ondersteunt. Daar is de Taliban principieel tegen en bijgevolg was dit voldoende om een

doelwit van de Taliban te zijn. Waar het in de bestreden beslissing ongeloofwaardig wordt geacht dat hij

aan het project begon terwijl het van in het begin duidelijk was dat hij problemen zou krijgen met de

Taliban en dat hij dit werk verder bleef doen na twee dreigtelefoontjes en het schietincident, voert

verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ervan uitgaat dat

niemand in Afghanistan nog iets doet vanaf het moment dat de mogelijkheid bestaat dat hij zal

geviseerd worden door de Taliban. Afghanistan zal nooit uit de ellende geraken als niemand wil werken

voor de heropbouw van Afghanistan tegen de Taliban, aldus nog verzoeker, die hieraan toevoegt dat hij

in het project geloofde maar dat de burgers en de arbeiders doelwitten werden van de Taliban door het

vertrek van de Amerikanen. Tot slot wijst verzoeker erop dat hij het werk niet voor het einde kon

stopzetten omdat hij dan geen geld zou krijgen. Bovendien had hij werk nodig om zijn familie te

onderhouden en hij was ook verloofd. Er is geen werk in overvloed in Afghanistan en hij moest kunnen

overleven in een context van geweld en bedreigingen door de Taliban.

Opnieuw kan verzoekers uitleg, waarmee hij in wezen opnieuw blijft steken in het verwijzen naar zijn

eerdere verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, de Raad niet overtuigen. Dat het in Afghanistan gebruikelijk is om

met onderaannemers te werken en dat de verhouding met onderaannemers in Afghanistan niet

geregeld is zoals in België, doet niets af aan het gegeven dat verzoeker geen valabele verklaring geeft

voor het feit dat hij, als analfabeet die weliswaar enige ervaring had opgedaan in de bouw doch die de

technische kennis miste om een dergelijk project te leiden, een dermate grote verantwoordelijkheid zou

hebben gekregen. Waar verzoeker in voorliggend verzoekschrift de complexiteit van de opdracht tracht

te minimaliseren, stellende dat hij een soort van afsluiting rond de brugjes moest zetten, hetgeen geen

moeilijke of technische opdracht is, kan de Raad slechts vaststellen dat deze bewering niet strookt met

zijn verklaringen tijdens het gehoor dat hij het voorstel van H.S. besprak met zijn vader, dat deze hem

zei dat hij niet wist hoe het moest, dat het een technisch ding was en dat hij uitleg moest vragen aan

iemand die geschoold was. Voorts verklaarde verzoeker dat het zijn verantwoordelijkheid was om

arbeiders te vinden voor dit werk, alsook om te superviseren en het werk na te kijken (administratief

dossier, stuk 8, p. 7-8). Het is de Raad niet duidelijk hoe verzoeker toezicht kon houden op de correcte

uitvoering van de werken indien hij zelf niet over de nodige kennis beschikte, gebrek aan kennis welk

overigens in het verzoekschrift uitdrukkelijk wordt bevestigd. De Raad treedt de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dan ook bij waar deze oordeelt dat verzoekers verklaringen in dit

verband ongeloofwaardig moeten worden geacht. Dat hij bovendien als ‘onderaannemer’ geen duiding

kan geven bij de formaliteiten en het ruimer kader van het project en hij als supervisor op het terrein

geen contact zou hebben gehad met de verantwoordelijken van PRT die langskwamen op het werk te

controleren (administratief dossier, stuk 8, p. 8-9 en p. 13), is evenmin geloofwaardig. In dit bestreden

beslissing wordt in dit verband correct vastgesteld dat verzoeker ongeveer niets weet over het contract

dat hem werd aangeboden en hij verder niet weet wat voor contract H.S. afgesloten had met PRT, wie

van de PRT verantwoordelijk was voor dit project, welke personen van PRT langskwamen om de

werkzaamheden te controleren en hoe PRT dit project organiseerde. De Raad is in navolging van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel dat van een persoon die in
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‘onderaanneming’ een contract afsloot voor de uitvoering van dit soort werken kan aangenomen worden

dat hij meer duiding kan geven en zich niet beperkt tot algemene feiten.

Dat verzoeker zich aan zulk een risicovolle opdracht waagde terwijl hij beweerde reeds vóór de aanvang

van het project een telefoontje te hebben gekregen van de Taliban met een verwittiging zodat het

duidelijk voor hem moet geweest zijn dat dit project een risico inhield voor zijn leven en hij ondanks het

tweede dreigtelefoontje en het schietincident toch nog bleef volharden in zijn werkzaamheden omdat hij

dit werk absoluut nodig had om zijn familie te onderhouden en hij geen geld zou krijgen indien hij het

werk niet zou afmaken, kan evenmin ernstig worden genomen. Verzoeker verklaarde immers dat hij

voordien reeds vier of vijf jaar in de bouw werkte op verschillende plaatsen en in verschillende dorpen.

Hoewel hij hiermee niet heel veel verdiende, bleek het voor zijn familie toch voldoende te zijn om te

overleven (administratief dossier, stuk 8, p. 4-5). Geldgewin, noch het in het verzoekschrift geschetste

idealisme om te werken aan de heropbouw van Afghanistan, kan dan ook een afdoende verklaring

bieden voor het gegeven dat verzoeker geen gehoor gaf aan de doodsbedreigingen die aan zijn adres

werden geuit.

2.10.3. Tot slot wijst de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen correct op een

ernstige omissie in verzoekers verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken, waar hij geen allusie

gemaakt heeft op het feit dat de Taliban een reden vonden om hem werkelijk te beschuldigen van

samenwerking met én spionage voor de Amerikanen en enkel verklaarde dat het ‘beschuldigingen’

waren terwijl hij op het gehoor van het CGVS verklaarde dat de Taliban een fotocamera vonden die een

Amerikaan hem had gegeven en waarmee hij foto’s had genomen op de basis zodat het voor de Taliban

vaststond dat hij een spion en een verrader was.

Volgens verzoeker is hier geen sprake van een tegenstrijdigheid doch wel van een vervollediging. De

camera is volgens verzoeker niet de kern van zijn relaas, zijn werk in de bouw voor de Amerikanen is

dat wel. Verzoeker wijst er in dit verband nog op dat het gekend is dat asielzoekers bij de Dienst

Vreemdelingenzaken slechts een beperkte tijd krijgen om hun verhaal te vertellen. Bij de Dienst

Vreemdelingenzaken vertelde hij dat hij bedreigd werd. Tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft hij de volledige details hierover kunnen vertellen.

Opnieuw overtuigt verzoeker geenszins. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt in het

verzoekschrift, betreft het vinden van de camera die verzoeker van de Amerikaan Jimmy had gekregen

door de Taliban geen detail doch wel een belangrijk element in zijn relaas aangezien hierop foto’s

stonden die verzoeker op de basis had genomen. Verzoeker verklaarde uitdrukkelijk dat deze foto’s voor

de Taliban het bewijs waren dat hij een spion was (administratief dossier, stuk 8, p. 16). Dat

asielzoekers bij de Dienst Vreemdelingenzaken slechts een beperkte tijd krijgen om hun verhaal te

vertellen, kan niet worden aanvaard als afdoende reden voor het niet vermelden van dit element.

Immers, niettegenstaande het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoering of gedetailleerd

overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan wel redelijkerwijs van verzoeker worden verwacht

dat hij een dermate essentieel element in zijn relaas bij aanvang van de asielprocedure spontaan zou

vermelden zo dit op enige waarheid zou berusten. De Raad benadrukt dat het niet ernstig is om na

confrontatie met de bestreden beslissing op algemene wijze kritiek te uiten op het verloop van het

gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit het administratief dossier blijkt overigens dat het verslag

van de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoeker werd voorgelezen in het Pashtou en dat verzoeker

uitdrukkelijk verklaarde dat hij niets meer aan zijn verklaringen wenste toe te voegen en dat hij geen

bijkomende opmerkingen had, waarna hij het verslag zonder voorbehoud heeft ondertekend en aldus te

kennen heeft gegeven dat de inhoud ervan overeenstemt met de inlichtingen die hij heeft verstrekt en

dat deze inlichtingen oprecht en correct zijn (administratief dossier, stuk 15, vragenlijst CGVS, p. 3-4).

Verzoeker geeft aldus geen aanvaardbare verklaring voor het niet vermelden bij de Dienst

Vreemdelingenzaken van een dermate belangrijk element in zijn relaas zodat deze omissie zijn algehele

geloofwaardigheid verder op de helling zet.

2.10.4. Waar verzoeker nog laat gelden dat het profiel van zijn broer niet wordt betwist en dit ten

onrechte niet wordt beoordeeld, gaat hij voorbij aan volgende overwegingen van de commissaris-

generaal: “(…) De taskara van uw broer en de foto's van uw broer hebben geen uitstaans met uw eigen

asielrelaas. Overigens dient opgemerkt te worden dat de foto's van uw broer, die in burgerkledij naast

wagens en mannen in uniform staat, geen bewijs zijn voor uw bewering dat uw broer op de basis

gewerkt zou hebben. Deze foto's kunnen immers eender waar getrokken zijn. Op de uniformen van de

mannen op de foto zijn er trouwens geen zichtbare insignes die erop duiden dat zij effectief voor het

Afghaanse leger of de buitenlanders werkten. Deze foto's hebben geen bewijswaarde in het kader van
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uw asielrelaas.” Daarnaast wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt opgemerkt

dat de problemen van verzoekers broer op zich losstaan van zijn eigen problemen. Uit verzoekers

verklaringen blijkt immers dat zijn beweerde problemen met de Taliban het gevolg zijn van zijn eigen

werkzaamheden voor de Amerikanen.

2.10.5. De door verzoeker ter ondersteuning van zijn asielrelaas bijgebrachte documenten zijn niet van

dien aard dat zij de appreciatie van zijn asielaanvraag in positieve zin kunnen ombuigen.

De Raad benadrukt dat 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 ondersteunende 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. Er is geen enkele rechtsregel

die voorschrijft dat aan geschreven stukken meer bewijswaarde moet worden toegekend dan aan de

verklaringen van de asielzoeker. Bij verwerping ervan dient de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen ook niet aan te tonen dat de voorgebrachte bewijsstukken vals zijn, maar

volstaat het duidelijk aan te geven waarom ze naar zijn oordeel onvoldoende bewijskracht bezitten. Zo

kan de commissaris-generaal en ook de Raad aan voorgelegde stukken bewijswaarde ontzeggen indien

deze naar zijn oordeel onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit. In casu is duidelijk

gebleken dat de bewijsstukken die verzoeker heeft voorgelegd niet ondersteund worden door

geloofwaardige verklaringen en dat uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier

(administratief dossier, landeninformatie: Subject Related Briefing “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. Afghaanse documenten hebben daarom slechts een

zeer beperkte bewijswaarde bij het vaststellen van de identiteit van de Afghaanse asielzoeker of bij het

ondersteunen van zijn asielrelaas.

Waar verzoeker zijn onwetendheid aangaande de door hem bijgebrachte documenten tracht te

vergoelijken, stellende dat hij analfabeet is, wat het voor hem niet alleen moeilijk maakt om de

documenten te lezen maar ook om de inhoud te onthouden, brengt hij geen afdoende

verschoningsgrond aan om de pertinente motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. De

Raad benadrukt dat het niet ernstig is dat verzoeker zich beperkt tot het neerleggen van een aantal

documenten en niet weet over welke documenten het gaat. Zoals terecht wordt opgemerkt in de

bestreden beslissing mag er immers van worden uitgegaan dat verzoeker zich hieromtrent zou

informeren. Overigens kunnen ernstige vraagtekens worden geplaatst bij verzoekers beweerde

analfabetisme. De Raad stelt immers vast dat verzoeker verschillende stukken van het administratief

dossier (vragenlijst Commissariaat-generaal, ontvangstbewijs kopie van de vragenlijst, verklaring DVZ,

akkoordverklaring met de tolk en de ambtenaar, verklaring woonplaatskeuze, akkoordverklaring tot het

inwinnen van inlichtingen, ontvangstbewijs neergelegde documenten, wijziging woonplaatskeuze) met

eenzelfde persoonlijke handtekening ondertekende. Deze handtekening is naar het oordeel van de

Raad onverenigbaar met verzoekers bewering analfabeet te zijn.

In zoverre verzoeker het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog verwijt

geen contact te hebben opgenomen met de bouwfirma om te verifiëren of hij voor deze firma heeft

gewerkt, merkt de Raad op dat het aan de asielzoeker is om de verschillende elementen van zijn relaas

toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken en het

de taak van de asielinstanties is om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de

concrete omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker ongeloofwaardige

verklaringen aflegt met betrekking tot de redenen waarom hij zijn land van herkomst ontvlucht is terwijl

van hem minstens verwacht kan worden dat hij middels een coherent en waarachtig relaas aantoont dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen mag verwacht worden dat de aanvraag op een correcte en zorgvuldige manier wordt

onderzocht, rekening houdende met alle elementen eigen aan het individuele relaas. Indien de

betrokkene zich bedient van een ongeloofwaardig relaas, kan van de commissaris-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen echter niet worden verwacht dat hij door middel van een eigen onderzoek

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling tracht op te vullen.

De Raad stelt vast dat verzoeker voor het overige geen poging onderneemt om de concrete motieven

van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de administratieve procedure

neergelegde documenten te ontkrachten. Mede in acht genomen wat voorafgaat, neemt de Raad deze

stukken om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet

in aanmerking als bewijs van de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging.

2.10.6. 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.

2.11.1. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§ 1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel

risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing, voorhanden is. (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het door verzoeker opgediste relaas, toont hij

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.

De Raad benadrukt voorts dat elke aanvraag voor subsidiaire bescherming individueel moet worden

onderzocht, waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een

persoonlijk risico op ernstige schade loopt. De loutere verwijzing naar de volgens verzoeker bestaande

situatie in zijn land van herkomst en de stelling dat in Afghanistan het risico op mensonwaardige

behandelingen in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet hoog is vermits de

levensomstandigheden mensonwaardig blijven en de broodnodige humanitaire hulp beperkt blijft, is niet

voldoende om aannemelijk te maken dat in hoofde van verzoeker een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

2.11.2. 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. 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

internationale bescherming is indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, en hij op een veilige

en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt dat verzoeker beschikt over

een veilig en redelijk vestigingsalternatief in de stad Jalalabad, waar blijkens de informatie gevoegd aan

het administratief dossier (SRB “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het

conflict” van 22 maart 2013 en SRB “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse”

van 21 maart 2013) 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 voor burgers actueel geen reëel risico is op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.
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Verzoeker betwist deze motivering en stelt dat er volledig ten onrechte wordt geoordeeld dat hij zich in

Jalalabad zou kunnen vestigen. Met het betoog dat hij helemaal geen sociaal netwerk heeft in Jalalabad

en dat hij ongeletterd is zodat herlocatie de facto onmogelijk is, brengt verzoeker echter 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. Immers uit zijn eigen verklaringen blijkt dat hij de Afghaanse nationaliteit heeft en

behoort tot de Pashtoun gemeenschap. Hij is een volwassen, gezonde jongeman die blijkens zijn

verklaringen werkervaring heeft in de bouwsector, hetgeen hem beroepshalve extra mogelijkheden

biedt. Zoals reeds gesteld onder punt 2.10.4. hecht de Raad geen geloof aan zijn beweerde

analfabetisme. Bovendien verklaarde verzoeker bij het indienen van zijn asielaanvraag dat zijn zus en

zijn schoonbroer in Jalalabad woonden (administratief dossier, stuk 15, vragenlijst DVZ, vraag 30).

Hoewel hij tijdens zijn gehoor beweerde dat zij thans niet meer in Jalalabad verblijven, meent de Raad

in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker via zijn

familie kan beschikken over een netwerk in deze stad. Verzoeker overtuigt dan ook niet dat hij niet in

staat zou zijn om een woning te vinden en een job uit te oefenen in Jalalabad. Waar verzoeker nog wijst

op de sociaal-economische situatie in Jalalabad en de toestand op het vlak van de mensenrechten,

benadrukt de Raad dat niettegenstaande de sociaal-economische situatie precair is in Afghanistan, dit

niet voldoende is om aan te tonen dat verzoeker het risico loopt op ernstige schade zoals gedefinieerd

in de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker maakt in

casu geenszins aannemelijk dat hij in geval van vestiging in Jalalabad in eenzelfde situatie zal

terechtkomen als vele IDP’s en dat hij gedwongen zal worden om zijn toevlucht te zoeken in één van de

vluchtelingenkampen.

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

de zaak N. tegen Zweden oordeelde dat hoewel er sprake is van serieuze mensenrechtenschendingen

in Afghanistan, dit niet automatisch leidt tot schending van artikel 3 EVRM (N. v. Sweden (Application

no. 23505/09), 20 juli 2010). De mogelijke schending van artikel 3 EVRM dient op individuele basis en

aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden. Algemeen kan

worden gesteld dat ook EHRM het bewijs van het ernstig en reëel risico bij de verzoekende partij legt.

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een onmenselijke behandeling op zich volstaat niet

om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van

Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002, nr. 110.626).

In acht genomen wat voorafgaat en 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.

Tot slot wijst de Raad er 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. Dit standpunt wordt

hernomen in de nieuwe richtlijnen van UNHCR van 6 augustus 2013.

Wat betreft de veiligheidssituatie in Jalalabad, leest de Raad in hoger aangehaalde SRB van 21 maart

2013 dat het veiligheidsparadigma van Jalalabad sterk lijkt op dat van de andere steden in Afghanistan

en dat criminaliteit er het grootste probleem is. Voorts controleren de ANSF de veiligheid in grote steden

steeds efficiënter. Het aantal aanslagen in de steden is relatief laag, het aantal burgerslachtoffers ook.

De aanslagen zijn enerzijds gerichte aanslagen op hoge profielen aan de zijde van de regering, binnen
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de ANSF of waarvan wordt verondersteld dat ze bij de regering of internationale troepen aanleunen.

Anderzijds vindt er sporadisch een complexe aanval plaats, meestal gericht tegen doelwitten zoals

overheidsgebouwen, buitenlandse aanwezigheid en belangrijke infrastructuur, zoals de luchthaven.

Deze aanslagen hebben als oogmerk eerder een hoge visibiliteit in de media, dan dat het daadwerkelijk

pogingen zijn om de stad te controleren. De kans om als burger in een dergelijke aanslag verzeild te

raken, is erg klein. Nog volgens dezelfde informatie is de veiligheid in de stad er significant op vooruit

gegaan. In 2012 wordt 45% minder oppositieactiviteit genoteerd dan in 2011. AOG’s planten regelmatig

IED’s in en om de stad doch het merendeel ervan wordt tijdig ontdekt en gecontroleerd tot ontploffing

gebracht. De nadruk van de AOG ligt meer dan de vorige jaren op doelgerichte moorden van hogere

profielen verbonden aan leger of overheid. Hoewel ze hierbij regelmatig willekeurige technieken

hanteren, zoals IED’s, vallen er opvallend weinig (niet bedoelde) burgerslachtoffers. Overigens zijn er

redelijk wat (pogingen tot) zelfmoordaanslagen over de hele provincie, vele zelfmoordenaars werden

echter uitgeschakeld of zagen hun bommenvest vroegtijdig ontploffen. Voorts gebeuren er incidenten

gelinkt aan het conflict op de weg tussen Kabul en Jalalabad, maar meestal ’s nachts, hoofdzakelijk

gericht tegen high profiles en meestal zonder burgerslachtoffers. De weg wordt overigens iedere

ochtend vrijgemaakt van IED’s. Als er willekeurige victim-operated IED’s ontploffen, dan is dat enkel ‘s

ochtends vroeg, alvorens de weg is gecleared (SRB, p. 22-24). De Raad stelt vast dat uit deze SRB

blijkt 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 het district Jalalabad relatief rustig is en niet alleen het aantal aanslagen

maar ook het aantal burgerslachtoffers er relatief laag is.

Uit de door verzoeker bijgebrachte persartikelen en rapporten kan – in zoverre deze al betrekking

hebben op Jalalabad – geenszins blijken dat dat 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 geen situatie van “open combat”, noch wordt

melding gemaakt van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten tussen opstandelingen

enerzijds en de overheidstroepen anderzijds. Verzoeker brengt derhalve 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 hebben getrokken. De Raad is van oordeel dat de

commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand in Jalalabad 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.

2.12. 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.

2.13. Waar verzoeker in fine vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen en terug te

sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek,

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.
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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 zes november tweeduizend dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


