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nr. 116 738 van 10 januari 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2013 heeft

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

26 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 23 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

MICHOLT en van attaché P. WALRAET, 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, (O.S.M.), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van etnische origine Pashtoun te zijn. U

bent opgegroeid in het dorp Smaso, gelegen in het district Mehterlam van de provincie Laghman. Heel

uw leven heeft u daar samengewoond met uw ouders, vrouw, kinderen, broer en zus. In Afghanistan

bent u drie of vier jaar naar school geweest en werkte u in de stoffenwinkel van uw familie.

Rond 2 aqrab 1390 (24 oktober 2011 in de Gregoriaanse kalender) reed u samen met uw vader

naar huis van een vergadering. U was namelijk opgebeld door uw paternale oom, die meldde dat uw

moeder erg ziek was en dringend naar het ziekenhuis gebracht diende te worden. Het was toen reeds

laat in de avond toen u op weg was naar huis. Nabij Baadenkhel doemde de taliban plots op langs de
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weg en deden u stoppen. U en uw vader werden verplicht uit te stappen en uw vader werd iets verderop

apart genomen. Ondertussen werd u door één lid van de taliban geslagen omdat u een telefoon

wilde opnemen. Toen uw vader terugkwam van zijn aparte conversatie, kreeg uw vader van de taliban

de toestemming om zijn reis verder te zetten omdat uw moeder ziek was. Door de nachtblindheid

waaraan uw vader lijdt, kon u bekomen dat u ook met hem mee mocht gaan naar huis.

Later informeerde uw vader u over het verzoek dat de taliban aan uw vader gericht had. Ze wilden

uw vaders wagen gebruiken om een zelfmoordaanslag te plegen. Uw vader had daarop gezegd dat hij

dit wel wilde doen, maar dat hij eerst dringend naar uw moeder moest gaan omdat ze medische hulp

nodig had. De taliban zou dan de volgende dag de auto mogen halen bij u thuis.

Eenmaal thuis, besloot uw vader om niet in te gaan op het verzoek van de taliban gezien

veel onschuldigen de dood zouden vinden in de aanslag. Hij vroeg raad aan een vriend, (M.), en

deze adviseerde hem van ofwel in te gaan op het verzoek ofwel de auto te verkopen en u naar het

buitenland te sturen.

Ongeveer 3 aqrab 1390 (24 oktober 2011 in de Gregoriaanse kalender) bent u rond 9 uur

vertrokken met de mensensmokkelaar, die ook op dat moment uw auto gekocht heeft. Het geld dat uw

auto opleverde kon uw reis deels financieren. U reisde via Iran, Turkije, Griekenland, Italië en Frankrijk

naar België.

U bent ongeveer op 15 à 16 november 2011 aangekomen in België en de volgende dag vroeg u

asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw taskara neer, deze van uw vader, de dreigbrief van de

taliban alsook de enveloppe waarmee de documenten u werden bezorgd.

B. Motivering

Dient evenwel te worden opgemerkt dat u de status van vluchteling niet kan worden toegekend.

Vooreerst dienen uw verklaringen aangehaald te worden met betrekking tot het moment waarop

de taliban u en uw vader tegenhield in uw wagen. U stelt dat u aan niemand gezegd had dat u tegen

de taliban was gezien het feit dat het in uw streek nooit duidelijk is wie de taliban al dan niet steunt

(CGVS, p.5). Uw vader kwam in het gesprek met de taliban overeen dat hij eerste naar huis zou gaan

om zijn zieke vrouw naar het ziekenhuis te brengen, en nadien zou hij hun de auto ter beschikking

stellen (CGVS, p.10). In de conversatie werd nog gezegd dat de taliban de auto een dag later bij uw

vader thuis zouden ophalen (CGVS, p.13).

Het is evenwel bevreemdend dat de taliban u en uw vader inlichtten over hun plannen zonder op

de hoogte te zijn van uw gedachtegoed rond de taliban. Nochtans lieten deze mannen later aan u toe

dat u samen met uw vader zonder meer naar huis kon rijden. Dit hield dus indirect in dat de taliban,

nadat ze zichzelf voorstelden als taliban en vertelden dat ze een zelfmoordaanslag wilden plegen, uw

vader en u blind vertrouwden. Dit is weinig aannemelijk. Het is bevreemdend dat ze zouden instemmen

met het voorstel van uw vader, zonder enige garantie te hebben over het feit dat uw vader de wagen

de volgende morgen effectief aan hen ter beschikking zou stellen. Bovendien bestond er een reële kans

dat u of uw vader de politie op de hoogte zou brengen van dit voorval. De taliban zou de volgende dag

dan gemakkelijk kunnen geklist worden door actoren van de regering. Dat de taliban op zo’n

weinig doordachte en risicovolle manier te werk zou gaan terwijl het ongetwijfeld ook mogelijk moet zijn

om op een eenvoudigere manier een voertuig te verwerven, acht het CGVS onaannemelijk. Verder wil

het CGVS opmerken dat het weinig geloofwaardig is dat u zich tijdens de rit naar huis niet

geïnformeerd heeft bij uw vader over wat de taliban hem precies vertelden. Uw moeder mocht dan wel

ziek zijn, maar indien u werkelijk in deze situatie vertoefde waarin de taliban vroeg om uw medewerking,

kon u perfect even de tijd genomen hebben tijdens de autorit om meer informatie daarover te

verwerven. Indien de taliban werkelijk 10 à 15 minuten met uw vader zou hebben gesproken (CGVS,

p.10) zoals u vermeldde, zullen ongetwijfeld meer zaken verteld zijn. Dat u daar niets over weet, is

merkwaardig en roept verdere twijfels op bij uw geloofwaardigheid.

Hierbij aansluitend wenst het CGVS de reden te belichten waardoor uw vader het verzoek van de

taliban tijdelijk kon uitstellen, namelijk door te vertellen dat zijn echtgenote erg ziek was. Dit was

blijkbaar voldoende reden voor de taliban om uw vader te laten gaan. Eerst besloten ze dan wel om u bij

zich te houden, maar later kreeg u toch de toestemming om mee te gaan met uw vader omdat uw vader

niet goed kon zien in de duisternis. U stelt dat ze u toelieten om naar uw zieke moeder te gaan omdat

ze respect tonen voor vrouwen (CGVS, p.12). Iets verderop in het gehoor stelt u dat de taliban

geen vriendelijke mensen waren (CGVS, p.8). Volgens uw verklaringen nemen ze iets met dwang als ze

dit willen (CGVS, p.11). Het CGVS vindt het uiterst bevreemdend dat de taliban empathie toont voor

de situatie van uw zieke moeder. U zei eerder reeds dat u of uw vader de taliban niet kende (CGVS,

p.11, 12), dus de kans is klein dat ze uw moeder dan persoonlijk kenden. Uw vader was wel een

bekend dorpsfiguur (CGVS, p.13), maar dit geeft logischerwijs nog geen verklaring voor een

persoonlijke affiliatie met uw moeder. Het CGVS acht het dan ook onaannemelijk dat een groepering
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zoals de taliban, met een beruchte reputatie, hun plannen voor het voeren van een aanslag zouden

wijzigen omwille van een (hen onbekende) zieke vrouw.

Voorts verklaart u dat uw vader de taliban twee tot drie dagen na uw vertrek terug zag bij hem thuis.

In totaal kwam de taliban verschillende keren naar u vragen. De tweede keer hadden ze een brief

bij waarin stond dat de mullah het besluit had genomen dat u diende gestraft te worden omdat u

hun verzoek tot het ter beschikking stellen van de wagen genegeerd had. U weet niet zeker of ze

daarbij geweld gebruikten of niet (CGVS, p.8). Uw vader had thuis geen speciale

voorzorgsmaatregelen genomen (CGVS, p.14). Het is evenwel bevreemdend om vast te stellen dat uw

vader het aandurft naar huis terug te keren na dit incident op de weg, terwijl hij direct in het vaarwater

van de taliban was gekomen door niet in te gaan op hun verzoek. Logischerwijs had hij in dergelijke

situatie een ander onderkomen kunnen opzoeken voor zichzelf en zijn familie, of minstens enige

veiligheidsvoorzorgen kunnen nemen. Niettemin bleef uw vader in het eigen huis wonen, samen zijn

gezin, terwijl hij vanuit de traditie ook voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Uzelf was Afghanistan dan

wel reeds ontvlucht en had de auto verkocht, maar het zou mogen verbazen dat de taliban daardoor

verder geen actie zou ondernemen, gezien u zelf ook ter sprake bracht dat de taliban iets nemen onder

dwang, als ze iets echt willen (CGVS, p.11). De komst van de taliban naar uw huis kon dus redelijkerwijs

verwacht worden en de kans was reëel dat de taliban hierin nietsontziend zouden zijn. Dat uw vader in

deze situatie gewoon in zijn huis blijft wonen, is erg bevreemdend, temeer omdat hij zelf persoonlijk

heeft beslist om niet in te gaan op het verzoek van de taliban. Het is bovendien merkwaardig dat de

taliban blijft komen naar uw huis om u te vinden (CGVS, p.8), terwijl uw vader evenzeer als ontrouw aan

de taliban kan worden beschouwd. Uit het feit dat u stelt dat met uw familie alles goed gaat (CGVS, p.7),

en uw vader geen melding maakte van enige vorm van bedreiging (CGVS, p.8), kan redelijkerwijs

worden afgeleid dat uw vader geen directe dreiging ervaren heeft.

Door deze cumulatie van eigenaardigheden rijzen ernstige vragen bij de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande appreciatie niets wijzigen. Uw

taskara en deze van uw vader bevestigen de identiteit van uw beide. Deze worden door het CGVS

echter niet betwist. In verband met de dreigbrief van de taliban, dient te worden opgemerkt dat deze

enkel bewijswaarde heeft indien deze wordt ondersteund door een aannemelijk asielrelaas, wat gezien

het geheel van bovenstaande opmerkingen bij u niet het geval is. Voorts bent u in de mogelijkheid om

het origineel taskara van uw vader voor te leggen, terwijl de man nog in Afghanistan woont. Dat uw

vader slechts een kopie in zijn bezit heeft, doet vragen rijzen. Hieraan dient eveneens nog te

worden toegevoegd dat uit de informatie waarover het Commissariaat – generaal beschikt en waarvan

een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat Afghaanse documenten zeer weinig

waarde hebben gezien de hoge graag van corruptie in Afghanistan. Veel valse documenten zijn ook

na onderzoek van Afghaanse deskundigen niet van authentieke documenten te onderscheiden.

Afghaanse documenten hebben bijgevolg slechts een zeer beperkte bewijswaarde bij het vaststellen

van de geloofwaardigheid van het asielrelaas en de identiteit van een Afghaanse asielzoeker.

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 casu

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Er kan immers worden aangenomen dat u de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan

vermijden door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen. U stelt dat u in uw dorp samen met uw vader

een stoffenwinkel had en 3 à 4 jerib land bezit (CGVS, p.6, 14). U geeft verder aan dat u een beetje

Engels spreekt (CGVS, p.6). Voor een gezonde jongeman met de nodige financiële middelen als u, acht

het CGVS het dan ook mogelijk om u te hervestigen in Kabul en daar een sociaal netwerk uit te

bouwen.

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

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

december 2010 in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde

veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers,

de situatie in de provincies Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt

als een situatie van veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze

regio’s mogelijks nood aan internationale bescherming.

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, dienen

de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het
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veralgemeend geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen

aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de

vroegere verblijfplaats. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een

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

bescherming te bieden.

Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en dat bijgevolg mag verwacht

worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In casu wordt vastgesteld dat

UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van bescherming aan Afghanen uit

Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad Kabul

“complexe, high-profile” aanslagen voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd. Vanaf 2010

stelde ANSO (Afghan NGO Safety Office) dat er een afname was van het geweld in de stad. De

veiligheid in de stad gaat er de laatste jaren jaar na jaar op vooruit (zie aan administratief dossier

toegevoegde Subject Related Briefings “Afghanistan - Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van

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

van 21 maart 2013). De stad kende in de onderzochte periode een aantal aanslagen, die gericht zijn

tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden

geviseerd. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen niet geviseerd. Het geweld is dus

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

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

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert.

Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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

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

gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 en 57/7 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), artikel 1, A van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen

van de materiële motivering”.

Verzoeker kan alleen maar raden naar het hoe en waarom van het optreden van de taliban. De taliban

wordt door iedereen gevreesd en kan daar op inspelen. Bovendien vertelde de taliban niet meer dan dat

zij een zelfmoordaanslag wilden plegen, maar niet hoe, waar en wanneer. Volgens verzoeker was er

geen concrete afspraak dat de taliban de auto de volgende dag zouden komen halen en heeft hij dit op

geen enkel moment tijdens het gehoor verklaard. Verzoekers vader had het drie à vijf minuten over de

auto met de taliban, de rest van de tijd probeerde hij de taliban ervan te overtuigen hem te laten gaan

omdat verzoekers moeder enorm ziek was. Verzoeker kon veel details geven over de avond dat de

taliban hen tegenhield. Er kan aan dit incident niet getwijfeld worden.

De taliban hebben meer respect voor vrouwen dan voor mannen. De taliban wijzigden hun plannen niet

omwille van verzoekers moeder. Verzoeker wist niet wanneer de aanslag zou gepleegd worden. Het

was een toevallige ontmoeting.

Verzoekers vader had geen andere keuze dan na de bedreiging terug te keren naar huis. Heel de

familie woonde in dat huis. Het was financieel onmogelijk om zich te verplaatsen. De vader is oud en

bejaard en heeft heel zijn leven op dezelfde plaats gewoond. Hij heeft daar zijn sociaal netwerk en zou

niet weten naar waar hij moet trekken. Gelet op zijn leeftijd kan hij de taliban niet meer van dienst zijn.
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Dat verweerder stelt dat de dreigbrief slechts waarde heeft indien het asielrelaas geloofwaardig is, is

volgens verzoeker een omgekeerde redenering daar de dreigbrief juist aantoont dat verzoekers

asielrelaas geloofwaardig is. Wat betreft de originele taskara van zijn vader, stelt verzoeker dat wanneer

een asielzoeker een kopie neerlegt, verweerder argumenteert dat het maar een kopie is die geen

bewijswaarde heeft. Het neerleggen van een origineel is volgens verweerder ook vreemd. Verzoekers

vader is oud en bejaard en niet van plan om nog rond te reizen. Waar verweerder opmerkt dat er veel

valse Afghaanse documenten in omloop zijn, gaat hij volgens verzoeker uit van een algemene

veronderstelling zonder het document concreet te onderzoeken.

Voor verzoeker is het bovendien onmogelijk om de bescherming van de Afghaanse autoriteiten in te

roepen, daar deze niet in staat zijn zichzelf te beschermen. In de provincie Laghman is de overheid niet

opgewassen tegen dergelijke groeperingen.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 en 48/5 van de

vreemdelingenwet, 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, van 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 personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming,

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het “fair play”-beginsel en van de materiële motiveringsplicht,

“minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Volgens verzoeker wordt er volledig ten onrechte geoordeeld dat hij zich in Kabul zou kunnen vestigen.

Verweerder negeert de algemene situatie op het vlak van de mensenrechten voor asielzoekers die

terugkeren in Kabul en hanteert daarbij de geciteerde informatie op een foutieve manier. Verzoeker en

zijn gezin hebben helemaal geen sociaal netwerk in Kabul, hetgeen volgens de UNHCR Eligibility

Guidelines toch wel heel belangrijk is. In bepaalde gevallen kan er volgens deze Guidelines voor een

gezin een mogelijkheid zijn om in bepaalde steden te overleven, doch dit dient men te motiveren zaak

per zaak gezien de massale toestroom van migratie niet lijkt te stoppen door de voortdurende toestand

van oorlog die er geweest is. Er dient een persoonlijke afweging te worden gemaakt, hetgeen in de

bestreden beslissing geenszins is gebeurd. Verzoeker verwijst ook naar principes uiteengezet door

UNHCR.

Een beoordeling van de mensenrechtensituatie en de sociaal-economische situatie in de desbetreffende

regio op het moment van de beoordeling is belangrijk. Verweerder heeft geen afweging gemaakt van het

feit dat verzoeker geen enkel familielid heeft wonen in Kabul. Verzoeker stelt dat de stoffenwinkel

verkocht werd om zijn reis te bekostigen. De gronden van zijn familie bevinden zich in woestijnachtig

gebied en met de opbrengst van de huur ervan moet de hele familie onderhouden worden. Verzoeker

kan enkele woorden Engels, maar is zo goed als analfabeet. Hij is bovendien getrouwd en heeft drie

kinderen. Bovendien wordt Kabul overspoeld met mensen. Het is dan ook zo goed als onmogelijk om

een job te vinden. Verzoeker kan zich niet redelijkerwijze in Kabul vestigen gezien hij daar in een uiterst

precaire situatie terecht komt. Er doen zich in de stad Kabul schrijnende situaties voor. Verzoeker

verwijst naar een aantal rapporten en internetartikelen.

2.1.3. In een derde middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, 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, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), van 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 personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming, en van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de

mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Op heden is de veiligheidssituatie in Kabul volgens verzoeker nog altijd alles behalve veilig te noemen.

Verweerder tracht het risico voor burgers in Kabul te ontkennen door te stellen dat enkel “high profile”

doelwitten worden geviseerd. Hoewel de gewone Afghaanse burgers misschien niet het doelwit van de
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acties zijn, zijn zij er wel het slachtoffer van. Verzoeker verwijst opnieuw naar een reeks rapporten en

internetartikelen. Verzoeker wijst ook nog op het risico op mensonwaardige behandelingen in de zin van

artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet, daar de broodnodige humanitaire hulp heel beperkt blijft.

Ook al neemt de ernst van het gewapend conflict in een bepaalde regio af, het geweld blijft sluimeren

(er is sprake van schijnbare stabiliteit) en de levensomstandigheden blijven mensonwaardig. Opbouw is

een werk van lange adem en zolang de veiligheidssituatie in de omliggende regio’s niet verbetert, blijft

de adequate en nodige humanitaire hulp uit. Er zijn in de Afghaanse hoofdstad en omliggende gebieden

nog steeds op geregelde basis veiligheidsincidenten, waarbij slachtoffers vallen onder de burgers en de

buitenlanders. Verweerder is blind voor de werkelijkheid.

2.1.4. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende stukken: “Achtergrondfiche Afghanistan” van

Vluchtelingenwerk Vlaanderen van november 2012 (stuk 3), “Afghanistan: Mid-Year Report 2012,

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

van juli 2012 (stuk 4), een rapport van Agence France – Presse van 21 september 2012 (stuk 5), het

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (stuk 6),

een rapport van de Deense Immigratiedienst van mei 2012 (stuk 9), een rapport van IPS van 9 januari

2013 (stuk 10), een bladzijde uit de UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 17 december 2010 (stuk 12), principes van

UNHCR van 23 juli 2003 (stuk 13) en zes internetartikelen (stukken 7-8, 11 en 14-16).

2.1.5. Per aangetekend schrijven van 11 oktober 2013 brengt verzoeker door middel van een

aanvullende nota volgende nieuwe elementen bij: enkele bladzijden uit de “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 6 augustus

2013 (stuk 17) en twee artikelen aangaande de veiligheidssituatie in Afghanistan (stukken 18-19).

2.1.6. Verweerder voegt bij zijn nota met opmerkingen een update van de COI Focus “Afghanistan –

Corruptie en valse documenten” van 27 juni 2013 (stuk 1).

2.1.7. Per drager brengt verweerder op 15 oktober 2013 door middel van een aanvullende nota het

volgende nieuwe element bij: de COI Focus “Afghanistan – Veiligheidsanalyse Kabul-stad” van 5

september 2013.

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

behandeld.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. Dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel

directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake 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 deze verleende bescherming, verstreek blijkens artikel 38 van voormelde richtlijn op 10

oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet. De omzettingstermijn

van 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 personen die
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internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn pas op 21 december 2013, zodat de schending ervan, nog

daargelaten dat verzoeker niet preciseert welk artikel van voornoemde richtlijn hij geschonden acht, in

casu niet dienstig wordt aangevoerd. Ten overvloede dient opgemerkt dat deze richtlijn reeds

gedeeltelijk in Belgisch recht werd omgezet door de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijke welzijn.

2.2.4. De verwijzing naar artikel 57/7 van de vreemdelingenwet is evenmin dienend aangezien deze

bepaling geenszins een verplichting inhoudt. Het biedt de commissaris-generaal slechts de mogelijkheid

zich ter beoordeling van een dossier te wenden tot de vertegenwoordiger in België van de Hoge

Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen.

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

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

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

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

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Verzoeker verklaarde dat hij de taliban persoonlijk niet steunt, maar hier niet voor uitkomt

tegenover anderen, alsook dat het in zijn dorp niet duidelijk is wie bij de taliban is en wie niet

(gehoorverslag CGVS, p.4 en 5). Verzoeker verklaarde verder dat zijn vader met de taliban die hen

hadden tegengehouden, overeenkwam dat hij eerst zijn zieke vrouw naar het ziekenhuis mocht brengen

en dat de auto door de taliban een dag later zou worden opgehaald (gehoorverslag CGVS, p.10 en 13).

De bestreden beslissing stelt echter terecht dat het niet aannemelijk is dat de taliban verzoekers vader

zouden inlichten over hun plannen om met zijn auto een zelfmoordaanslag te plegen, zonder te weten of

hij wel een voorstander van de taliban is, minstens hen niet vijandig gezind is (gehoorverslag CGVS,

p.10-11). Het is evenmin aannemelijk dat de taliban, zelfs indien deze door iedereen gevreesd worden,

zoals verzoeker wel degelijk verklaarde bij het CGVS, te kennen zou hebben gegeven dat zij de

volgende dag de wagen zouden komen halen (gehoorverslag CGVS, p.13). Hierdoor liepen zij immers

het risico dat verzoeker en zijn vader de Afghaanse autoriteiten zouden waarschuwen. Een dergelijke

risicovolle en weinig doordachte werkwijze is niet te rijmen met de plannen van talibanstrijders die een

zelfmoordaanslag willen plegen. Daarenboven zijn er voor de taliban eenvoudigere manieren om aan

een voertuig te geraken.

Verder wist verzoeker nagenoeg niets te vertellen over het gesprek dat zijn vader gedurende tien à

vijftien minuten met de taliban voerde (gehoorverslag CGVS, p.10 en 11). Nochtans zou hij na het

afzetten van zijn moeder in het ziekenhuis, een gesprek gevoerd hebben met zijn vader over hoe zij op

de vraag van de taliban dienden te reageren (gehoorverslag CGVS, p.10). Dat verzoeker op dat

moment niet informeerde naar wat zijn vader met de taliban besproken had, is niet aannemelijk.

Verzoeker verklaart in onderhavig verzoekschrift plots het volgende: “De vader had het 3 à 5 minuten

over de auto met de Taliban. De rest van de auto probeerde de vader de Taliban ervan te overtuigen
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hem te laten gaan aangezien de moeder van verzoeker enorm ziek was. Logischerwijze was het niet zo

gemakkelijk om de Taliban te overtuigen.” Aangezien verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS

verklaarde niet te weten waarover zijn vader met de taliban sprak, is zijn verklaring in onderhavig

verzoekschrift slechts een post factum-verklaring, die de motivering van de bestreden beslissing niet

kan weerleggen.

Vervolgens merkt de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker verklaarde dat zijn vader het

verzoek van de taliban kon uitstellen door eenvoudig te stellen dat zijn vrouw ziek was (gehoorverslag

CGVS, p.10). Nochtans verklaarde verzoeker zelf dat de taliban geen vriendelijke mensen zijn en dat zij

met dwang nemen wat zij willen (gehoorverslag CGVS, p.8 en 11). Het is niet aannemelijk dat de taliban

op basis van een loutere verklaring van verzoekers vader plots empathie zouden tonen voor verzoekers

zieke moeder.

Eveneens terecht wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat het bevreemdend is dat verzoekers

vader zonder voorzorgsmaatregelen terugkeerde naar zijn huis (gehoorverslag CGVS, p.14). Verzoeker

verklaarde immers dat de taliban nog een aantal keren naar het huis kwamen en een dreigbrief afgaven

(gehoorverslag CGVS, p.7-8). Gelet op verzoekers voormelde verklaringen in verband met de werkwijze

van de taliban, is het niet aannemelijk dat zijn vader geen voorzorgsmaatregelen nam, zelfs al is hij een

oude man. Bovendien is het opmerkelijk dat enkel verzoeker verantwoordelijk zou worden gesteld voor

het niet leveren van de auto, terwijl zijn vader evenzeer als ontrouw aan de taliban kan worden

beschouwd. Desalniettemin stelt verzoeker dat met zijn familie alles goed gaat (gehoorverslag CGVS,

p.7). Dat zijn vader de taliban niet meer van dienst zou zijn omdat hij een oude man is, doet hieraan

geen afbreuk.

De dreigbrief die verzoeker op het CGVS neerlegde, kan voorgaande vaststellingen niet wijzigen.

Documenten beschikken immers slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate

dat zij door geloofwaardige verklaringen worden ondersteund, quod non in casu.

Verweerder stelt in de nota met opmerkingen terecht dat verzoeker niet verder komt dan het herhalen

van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van

de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing

niet kan weerleggen. Deze zijn pertinent en correct en vinden steun in het administratief dossier.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op het overtollig motief dat het vragen doet rijzen dat verzoeker de originele taskara

van zijn vader neerlegde op het CGVS, kan derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van de

bestreden beslissing.

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

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

vreemdelingenwet

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

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

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

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

indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen

reëel risico op ernstige schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in

dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker toegang moet hebben tot dat

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

§141; EHRM, Husseini t. Zweden, 13 oktober 2011, §97). In de zaak Husseini tegen Zweden oordeelde

het Hof dat een vestigingsalternatief beschikbaar is, niettegenstaande de verzoekende partij aanvoerde

dat hij in Afghanistan niet beschikte over familie of een netwerk om hem te beschermen. Het Hof

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

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

intern vlucht- of vestigingsalternatief over het algemeen wordt aanvaard indien bescherming wordt

geboden door familie, de gemeenschap of de stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR

aanvaardt daarnaast dat alleenstaande mannen alsook gezinnen in bepaalde omstandigheden in

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

gemeenschap.
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Verzoeker is een volwassen man die met zijn vader een stoffenwinkel openhield en die drie à vier jerib

grond en een eigen huis bezit (gehoorverslag CGVS, p 6 en 14). Dat de stoffenwinkel zou verkocht zijn

om zijn reis te financieren en dat de verhuur van de grond de ganse familie onderhoudt, blijkt niet uit het

gehoorverslag en is derhalve een blote bewering. Verzoeker verklaarde bovendien dat alles goed gaat

met zijn familie (gehoorverslag CGVS, p.7). Daarnaast spreekt verzoeker Dari, Pashtou, een beetje

Frans, alsook voldoende Engels voor de dagelijkse communicatie (gehoorverslag CGVS, p.6). Waar

verzoeker, onder verwijzing naar een aantal rapporten en internetartikels, stelt dat de sociaal-

economische situatie in Kabul slecht is, alsook dat Kabul overspoeld wordt en er zich bijgevolg

schrijnende situaties voordoen, dient opgemerkt dat verzoeker slechts naar algemene informatie verwijst

en, gelet op zijn hoger aangehaalde financiële middelen en profiel, niet in concreto aantoont dat hij in

een dergelijke situatie zou terecht komen. Bovendien toont hij niet aan waarom zijn gezin niet in staat

zou zijn om hem in Kabul te vervoegen. Derhalve dient nog te worden onderzocht of verzoeker over een

veilig intern beschermingsalternatief beschikt in Kabul.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat er in Kabul geen situatie van willekeurig

geweld is die een reëel risico inhoudt op ernstige schade voor een terugkerende asielzoeker (EHRM,

J.H. t. Verenigd Koninkrijk, 20 december 2011, § 55). Het Hof baseert zich voor deze rechtspraak op het

richtsnoer van het UNHCR waaruit onder meer blijkt dat er in Afghanistan een intern

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

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

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

actuele en objectief beoordeelde informatie van de commissaris-generaal, toegevoegd aan het

administratief dossier (zie map ‘Landeninformatie’: SRB “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan:

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

Regionale Analyse” van 21 maart 2013) en die o.a. gesteund is op de voormelde UNHCR richtlijn, blijkt

dat de veiligheidssituatie in de stad Kabul er de laatste jaren jaar na jaar op vooruit gaat. Verweerder

bracht per drager een geüpdatete versie van 5 september 2013 bij van de informatie aangaande de

veiligheidssituatie in Kabul-stad (COI Focus – Afghanistan – Veiligheidssituatie Kabul-stad). Deze

geüpdatete versie bevestigt de informatie die in de voormelde SRB’s ter sprake kwam. Zo blijkt uit de

COI dat er sinds 12 juli 2013 geen noemenswaardige aanval meer gebeurde in de stad Kabul en dat er

van januari tot en met augustus 2013 gemiddeld minder dan twee aanslagen per maand gebeurden, die

bovendien gericht zijn tegen high profile doelwitten.

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

de gewone Afghaanse burger eerder beperkt is. Uit voormelde actuele en objectief beoordeelde

informatie van de commissaris-generaal blijkt aldus dat er in de hoofdstad Kabul heden geen situatie is

van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Ook uit de informatie

die verweerder per drager op 15 oktober 2013 bijbracht aangaande de veiligheidssituatie in de stad

Kabul, blijkt dat er heden geen sprake is van willekeurig geweld in de zin van voornoemd artikel. De

Raad merkt overigens op dat de UNHCR Guidelines van 6 augustus 2013 die verzoeker met zijn

aangetekend schrijven van 11 oktober 2013 bijbracht (stuk 17), eveneens in de geüpdatete versie van

de SRB met betrekking tot de veiligheidssituatie in Kabul-stad werd opgenomen. UNHCR handhaaft in

deze Guidelines bovendien uitdrukkelijk het standpunt dat van een alleenstaande, volwassen jonge man

zonder specifieke kwetsbaarheden, in bepaalde omstandigheden kan worden verwacht dat deze zich

zonder familie of netwerk vestigt in stedelijke of semi-stedelijke, door de overheid gecontroleerde

gebieden waar de nodige infrastructuur en mogelijkheden voorhanden zijn om te voorzien in het

levensonderhoud (rechtsplegingsdossier, stuk 9, nr.17, p.76). Gelet op de hoger aangehaalde

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

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt de Raad vast dat verzoeker, zijn

specifieke profiel in acht genomen, in Kabul over een veilig intern beschermingsalternatief beschikt in de

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

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

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

aantal rapporten en internetartikelen kan deze SRB’s niet tegenspreken, aangezien de erin vermelde

incidenten en informatie ook reeds werd opgenomen in de SRB’s. Verzoeker brengt verder geen

stukken bij waaruit blijkt dat informatie waarop verweerder zich baseerde, foutief of achterhaald is.
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Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

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

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 tien januari tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


