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nr. 116 910 van 15 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 20 augustus 2013

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

staatlozen van 6 augustus 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2013.

Gelet op de beschikking van 18 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 december

2013 in plaats van 21 november 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. BUELENS, die loco advocaat B. DE SCHRIJVER verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Qala Naw gelegen

in het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. U bent een soennitische Tadjiek. U ging nooit

naar school, maar u kunt Engels spreken, lezen en schrijven. U had geen beroep, maar u zorgde voor

uw moeder en hoedde jullie schapen. Uw vader was vroeger actief bij “Hezbe Islami”, maar besloot

zijn activiteiten bij het aantreden van president Karzai stop te zetten en een schapenhandel te beginnen.

Uw vader werd in het jaar 1386 (omgezet naar de westerse kalender 2007-2008) en in 1387 (2008-
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2009) benaderd door de taliban die hem vroegen explosieven en wapens te vervoeren tussen zijn

schapen. Uw vader weigerde op hun eis in te gaan en wilde niet met hen samenwerken. De taliban

bedreigden daarop uw vader en zijn familie. Uw vader vreesde voor uw leven en besloot u naar het

buitenland te sturen. Uw vader diende klacht in tegen de taliban. U verliet Afghanistan een eerste keer

in het jaar 2008 en reisde naar Groot-Brittannië waar u asiel aanvroeg op 8 augustus 2008 als niet-

begeleide minderjarige. Ongeveer een jaar na uw aankomst in Groot-Brittannië hoorde u via uw moeder

dat uw vader vermoord werd. Op 19 juli 2010 werd uw asielaanvraag door de Britse autoriteiten

geweigerd. U werd meerderjarig bevonden door de Britse asielinstanties. U ging tegen die beslissing in

beroep op 26 augustus 2010. De eerdere weigeringsbeslissing werd bevestigd op 31 augustus 2010. U

werd op 8 november 2010 gerepatrieerd naar Kabul te Afghanistan. U zocht een taxi die u naar uw dorp

Qalai Naw in het district Jalrez bracht. U verbleef drie dagen in uw dorp. Gedurende uw verblijf kwamen

twee personen langs bij de mullah van de moskee en stelden allerlei vragen over u. Ze vroegen of u

zich bekeerd had tot het christendom in Groot-Brittannië. De mullah vertelde dit aan uw moeder. Uw

moeder raakte in paniek en vreesde opnieuw voor uw leven. Ze besloot een smokkelaar te contacteren

om u Afghanistan te helpen ontvluchten. In november 2010 verliet u samen met uw moeder

Afghanistan. Uw moeder reisde met u mee tot in Iran. Ze wilde met u meereizen naar België, maar er

was niet voldoende geld. U reisde daarom alleen verder tot België. Na een reis van in totaal ongeveer

14 maanden kwam u in België aan op 28 december 2011 waar u een dag later asiel aanvroeg. Uw

moeder keerde bij uw aankomst in België terug naar Afghanistan waar ze nog steeds in Qalai Naw

woont met haar zus.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u een bewijs van uw repatriëring van Groot-Brittannië

naar Afghanistan voor en een kopie van uw taskara.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient te worden vermeld dat uw asielmotieven, met name uw problemen met de taliban al

beoordeeld werden door de Britse asielinstanties, die eerder overgingen tot een weigeringsbeslissing. U

haalt, zoals ook uit uw verklaringen op het CGVS is gebleken, tijdens uw asielaanvraag in België

dezelfde problemen aan als waarvoor u de eerste keer uw land verliet en asiel aanvroeg in het

Verenigd Koninkrijk (CGVS p. 3). U voegde er tijdens uw asielaanvraag in België nog aan toe dat u na

uw terugkeer naar Afghanistan werd geviseerd door onbekende mannen die vragen stelden over

uw terugkeer en uw geloof(CGVS, p. 3). Echter, er werden nu diverse fundamentele

tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw verklaringen gedaan tijdens eerste asielaanvraag in de UK en

uw tweede asielaanvraag in België, waardoor de geloofwaardigheid van uw problemen met de taliban

op de helling staat. Zo verklaarde u op het CGVS dat uw vader, een schapenhandelaar, benaderd werd

door de taliban in het jaar 1386 en 1387 (2007-2008-2009) met de vraag met hen samen te werken,

hetgeen uw vader vervolgens weigerde. Uw vader stuurde u naar het buitenland uit vrees voor uw

leven. De taliban benaderden uw vader plots omdat hij volgens u in het verleden voor “Hezbe Islami”

werkte (CGVS, p. 11). Tijdens uw verblijf in de UK in 2009 werd uw vader vermoord door de

taliban omdat hij weigerde met hen samen te werken (CGVS, p. 11). Deze verklaringen over uw vaders

activiteiten, zijn dood en zijn problemen met de taliban zijn tegenstrijdig met uw verklaringen voor de

Britse autoriteiten. In uw Statement of Evidence Form (SEF dd. 12/07/2010), dat werd toegevoegd aan

het administratieve dossier, verklaarde u immers dat uw vader al zes of zeven jaar bij de taliban

werkte, dat hij op vraag van uw moeder besloot te stoppen met zijn activiteiten en dat hij vijf dagen

voor uw vlucht uit Afghanistan in 2008 ontvoerd werd uit jullie huis door de taliban (SEF, p. 1, 2, 3,

4, 5). Het is uiterst merkwaardig dat u op het CGVS verklaarde dat uw vader jaren geleden actief was bij

“Hezbe Islami” terwijl u voor de Britse autoriteiten beweerde dat uw vader actief was bij de taliban. Op

het CGVS sprak u nergens over uw vader die in het verleden samen had gewerkt met de taliban. U

werd nochtans de vraag gesteld op het CGVS of uw vader actief was bij de taliban. U beweerde van

niet (CGVS, p. 10). U verwees ook nergens naar uw vader die ontvoerd werd door de taliban net voor u

Afghanistan een eerste keer verliet en voor de Britse autoriteiten verklaarde u niet te weten waar uw

vader sindsdien was, u sprak niet over zijn dood. Uw verklaringen over uw vaders activiteiten, zijn

problemen en zijn dood verschillen in beide asielaanvragen. Aangezien u zelfs over uw eigen familie

tegenstrijdige verklaringen aflegt, kan de vraag gesteld worden in welke mate uw verklaringen

betreffende uw eigen problemen met de taliban nog als betrouwbaar beschouwd kunnen worden.

Daarbij komt dat er ook tussen beide asielaanvragen tegenstrijdigheden zijn aangetroffen betreffende de

onmiddellijke aanleiding van uw vlucht uit Afghanistan. Zo is het wel erg vreemd dat u geen

eensluidende verklaringen kon afleggen over de reden die u tot twee maal toe Afghanistan zou hebben

doen verlaten. U verklaarde namelijk voor de Britse autoriteiten dat u zelf Afghanistan hebt moeten
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verlaten omwille van de taliban, nadat uw vader door hen ontvoerd werd. Uw moeder en uw oom

vreesden dat de taliban u ook zochten en besloten u weg te sturen (SEF, p. 1). De taliban zouden

volgens uw verklaringen voor de Britse autoriteiten uw huis aangevallen hebben nadat uw vader stopte

met zijn activiteiten voor hen en ontvoerden uw vader. U zag twee of drie talibanleden in uw huis, maar

kon zelf aan hen ontkomen (SEF, p. 5, 6). Uw moeder besloot na de ontvoering van uw vader u weg te

sturen (SEF, p. 7). Op het CGVS legde u vreemd genoeg andere verklaringen af. Aan de basis van uw

vertrek uit Afghanistan lag een conflict tussen uw vader en de taliban omdat uw vader geen explosieven

en wapens van de taliban wilde vervoeren tussen zijn schapen (CGVS, p. 11). Hierop zouden de

taliban uw vader en zijn familie bedreigd hebben waardoor uw vader besloot u naar het

buitenland te sturen (CGVS, p. 11). Hieruit blijkt dat u er helemaal niet in slaagt coherente verklaringen

af te leggen waardoor de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven ernstig in het gedrang komt.

Voor zover nog dient geloofd te worden dat uw vader actief was voor “Hezbe Islami”, dient te

worden opgemerkt dat u uitermate vage verklaringen aflegde over uw vaders activiteiten bij “Hezbe

Islami” en de personen met wie jullie problemen kenden, waardoor de ongeloofwaardigheid van uw

asielmotieven nog meer wordt bevestigd. Zo bleef u bijzonder vaag over uw vaders activiteiten bij

“Hezbe Islami”. U wist niet welke functie uw vader had, hoe lang uw vader werkte, in welke regio uw

vader actief was en waarom hij zijn activiteiten plots stopzette (CGVS, p. 19). Het is erg opmerkelijk dat

u zo weinig informatie kon geven aangezien u beweerde dat uw vader wel wat vertelde over zijn werk bij

“Hezbe Islami” (CGVS, p. 9). U kon behalve commandant Shahin nergens namen naar voren brengen

van andere personen die met uw vader werkten bij “Hezbe Islami” of voor commandant Shahin (CGVS,

p. 11, 12). U stelde dat “Hezbe Islami” nog steeds actief is in uw regio, maar uw vader niet meer. U

kon echter geen enkel actief lid uit Jalrez noemen (CGVS, p. 10). Of er voormalige leden van “Hezbe

Islami” zich aansloten bij de taliban wist u niet (CGVS, p. 12). Wat de band tussen de taliban en de

“Hezbe Islami” is, wist u evenmin. Nochtans kwamen de taliban bij uw vader uit omdat hij in het verleden

gekend was als iemand die voor “Hezbe Islami” werkte (CGVS, p. 11, 12). U verwees naar

manschappen van mullah Del Agha die uw vader benaderden. U kende geen van hen bij naam en had

hen nooit eerder gezien. Ook over mullah Del Agha zelf bleek u weinig te weten. U wist niet van waar hij

afkomstig was, welke mensen voor hem werkten en van waar zijn strijders waren (CGVS, p. 12). U

stelde vervolgens dat uw vader klacht indiende tegen de taliban, maar u wist niets over deze klacht te

vertellen. U wist niet waar, bij wie of tegen wie uw vader klacht indiende. U wist zelfs niet of die klacht

ook op papier stond (CGVS, p. 13). Behalve dat uw vader vreesde dat u het volgende doelwit van de

taliban zou worden omdat de taliban iets zouden doen aan zijn familie, wist u niet welk gevaar er precies

voor u bestond in Afghanistan (CGVS, p. 12). U stelde zelf dat u nog het enige doelwit kon zijn van de

taliban aangezien uw moeder en vader volgens u al te oud waren (CGVS, p. 12). Later werduw vader

om het leven gebracht bij een aanval in Kabul in 2009 op hemzelf en commandant Shahin van de

“Hezbe Islami”, die uw vader om hulp had gevraagd (CGSV, p. 13). U wist niet precies door wie uw

vader gedood werd, maar waarschijnlijk door één van zijn vijanden bij de taliban (CGVS, p. 13). U wist

ook niet in welke maand dit gebeurde. Of er nog iets anders gebeurde met uw vader na uw vertrek bleek

u niet te weten (CGVS, p. 14). U had nochtans contact met uw vader vanuit de UK waardoor u toch

beter op de hoogte mag zijn van de situatie in uw thuisland, zeker gezien dit naar eigen zeggen ook uw

veiligheid betrof (CGVS, p. 6, 14). Zoals hierboven al is gebleken kan er geen geloof worden gehecht

aan uw verklaringen dat uw vader benaderd werd door de taliban en uw leven hierdoor eveneens in

gevaar is in Afghanistan. Het is bovendien uiterst merkwaardig dat u ondanks uw vrees voor uw leven

toch besloot terug te keren naar uw eigen dorp in Jalrez na uw repatriëring door de UK (CGVS, p. 14).

Om deze keuze te rechtvaardigen beweerde u plots dat uw vader het doelwit was en dat hij reeds een

jaar eerder vermoord werd (CGVS, p. 14). Eerder stelde u nochtans dat u zelf ook het land moest

onvluchten omdat uw vader al te oud was om nog geviseerd te worden (CGVS, p. 12).

Na uw terugkeer uit de UK zouden twee onbekende mannen vragen gesteld hebben over u aan

de mullah van uw moskee. Hoe deze personen te weten kwamen dat u terug in Afghanistan was, wist

u niet. U verwees hiervoor naar hun bronnen, maar hierover kon u geen toelichting geven. U wist

verder niet wie deze personen waren of van waar zij afkomstig waren. Of zij van de taliban waren wist

u evenmin (CGVS, p. 14). U gevraagd wat de mullah van uw moskee vertelde over deze mannen, stelde

u dat uw moeder met hem sprak en haar op de hoogte bracht van deze gebeurtenis. U wist helemaal

niet waarover zij allemaal spraken. U wist zelfs niet of de mullah deze twee personen kende. Het enige

wat u wel bleek te weten is dat uw leven opnieuw in gevaar was en dat u gedood zou worden (CGVS, p.

14). Waarom de taliban nog in u geïnteresseerd waren na de dood van uw vader is volgens u te wijten

aan het feit dat u zijn zoon bent. Zoals hierboven reeds gebleken is kan er geen geloof gehecht worden

aan de problemen van uw vader met de taliban waardoor het evenmin geloofwaardig is dat de taliban nu

op u wraak willen nemen omdat u de zoon bent van uw vader. Hierbij komt nog dat zij

eveneens informeerden naar uw geloof en of u bekeerd was tijdens uw verblijf in de UK (CGVS, p. 15).

U gevraagd waarom zij dit zouden denken en of er hiervoor eventueel indicaties waren, stelde u dat de
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mullah hen vertelde dat u nog niet naar de moskee was gekomen sinds uw terugkeer (CGVS, p. 15).

Andere indicaties waren er blijkbaar niet. Op de vraag of er misschien ook dorpelingen waren die

spraken over uw geloof en bekering, stelde u met niemand gesproken te hebben waardoor u dit niet

wist. Gevraagd waarom de mullah zomaar vertelde aan onbekenden dat u nog niet naar de moskee was

geweest, wist u dit niet. U verwees opnieuw naar het gesprek dat hij voerde met uw moeder (CGVS, p.

15). Dat u niet beter op de hoogte bent van uw persoonlijke problemen en van de personen die u

beweerde te vrezen in uw dorp is uiterst merkwaardig. Uw moeder sprak met de mullah waardoor u toch

via haar meer te weten had kunnen komen. U reisde met haar zelfs tot Iran en u dus zeker de tijd had

om het over uw problemen te hebben. Uw moeder keerde volgens u terug van Iran naar Qalai Naw.

Gevraagd of de mensen nog steeds naar u informeren in uw dorp zei u dat uw moeder misschien iets

wist of misschien wel iets hoorde, maar u kon hier zelf geen toelichting over geven (CGVS, p. 15).

Aangezien u zich bij beide asielaanvragen grotendeels op hetzelfde asielmotief baseert, mag

worden verwacht dat u in beide gevallen over de kern van uw asielmotief identieke verklaringen aflegt.

Dat u er echter niet in slaagt coherente verklaringen af te leggen over de problemen die u en uw familie

met de taliban kenden en de oorsprong daarvan, ondermijnt dan ook volledig de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

Bovenstaande opmerkingen leiden tot de conclusie dat u uw actuele vrees voor vervolging door

de taliban onvoldoende aannemelijk hebt gemaakt, waardoor u niet in aanmerking komt voor de

toekenning van de status van vluchteling. U legde geen documenten voor die deze conclusie eventueel

ongedaan zou kunnen maken. Het document betreffende uw repatriëring is louter een bewijs dat u

terugkeerde naar Afghanistan, maar heeft geen betrekking op uw persoonlijke problemen. De kopie van

uw taskara kan dienen als bewijs van uw identiteit, maar voegt voor het overige niets toe aan uw

asielrelaas.

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.

Echter kan u de subsidiaire bescherming status niet worden toegekend. Uit uw verklaringen kan

worden afgeleid dat u zich in de stad Kabul kan vestigen teneinde de onveilige situatie in uw thuisregio

in Maidan Wardak te vermijden. U bent een gezonde, volwassen en opgeleide jongeman. U

studeerde tijdens uw verblijf in de UK en u ben de Engelse taal machtig (CGVS, p. 3-4). U spreekt Dari

en begrijpt ook een beetje Pashtou (CGVS, p. 2,4). Uw familie was tevens in staat om tot twee maal toe

een smokkelaar te betalen om u naar de UK en vervolgens naar België te brengen waardoor u blijkbaar

over voldoende financiële middelen beschikte (CGVS, p. 6, 7). Er kan dan ook worden aangenomen dat

u beroep kan doen op een kapitaalkrachtig netwerk waarop u kan steunen bij een herlocatie naar

Kabul. Uw gebrek aan kennis van de weg die u aflegde van de stad Kabul naar uw dorp Qalai Naw

nadat u gerepatrieerd werd doet trouwens ook vermoeden dat u niet terugkeerde naar uw regio, maar

dat u in Kabul verbleef alvorens u een tweede keer Afghanistan verliet (CGVS, p. 3). Dit alles toont aan

dat in de gegeven omstandigheden de stad Kabul als mogelijke verblijfplaats moet worden overwogen

en u zich redelijkerwijs in deze stad kan vestigen teneinde de onveilige situatie in uw thuisregio te

vermijden. Bijgevolg dient in uw geval de veiligheidssituatie in de stad Kabul bekeken te worden.

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

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

december 2010 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

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.



RvV X - Pagina 5

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 enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 52, 62 en 63/2 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor nauwgezet en gedetailleerd uiteengezet welke druk door de taliban

op zijn vader werd uitgeoefend, hetgeen zijn vader uiteindelijk fataal is geworden. In de bestreden

beslissing wordt er gewezen op tegenstrijdigheden tussen verzoekers asielaanvraag bij de Britse en bij

de Belgische autoriteiten, namelijk dat hij de ene keer stelt dat zijn vader actief is geweest bij de taliban

en de andere keer bij “Hezbe Islami”. Verzoeker wordt “vastgepind” op details van welke hij het bestaan

niet kende als gevolg van zijn jeugdige leeftijd. De vroegere politieke activiteiten spelen zich immers af

in zijn kindertijd. Verzoeker, die in zijn geboorteland nooit naar school ging, hoort als kind niet op de

hoogte te zijn van dergelijke “politieke” detailinformatie. Hieruit kan niet geconcludeerd worden dat

verzoekers verklaringen incoherent of per se ongeloofwaardig zouden zijn.

Verzoeker heeft voldoende details en toelichtingen gegeven over de reden waarom hij voor de tweede

keer Afghanistan is ontvlucht. Verweerder kan niet louter verwijzen naar het gegeven dat de eerste

asielaanvraag (op grond van dezelfde motieven) reeds werd afgewezen door het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische autoriteit heeft haar eigen verantwoordelijkheid.

Betreffende de subsidiaire bescherming gaat verweerder eraan voorbij dat verzoeker wel degelijk het

doelwit kan zijn van een persoonlijke aanslag door talibanleden en dat er in Kabul geen enkele

“garantie” of geen enkel “veiligheidsnetwerk” aanwezig is. Verzoeker zal in Afghanistan opnieuw

overgeleverd worden aan willekeur en de plaatselijke overheid zal tekort komen in de bescherming

tegen voornoemde dreiging.

2.1.2. Per drager brengt verweerder op 12 november 2013 met een aanvullende nota de COI Focus

“Afghanistan – Veiligheidssituatie Kabul-stad” van 5 september 2013 bij.

2.2.1. Artikel 63/2 van de vreemdelingenwet werd door de wet van 15 december 2006 opgeheven. De

schending ervan kan dan ook niet meer worden aangevoerd.

2.2.2. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 52 van de vreemdelingenwet zou zijn

geschonden. Hoe dit artikel in casu geschonden zou (kunnen) zijn kan niet worden ingezien daar de
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bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet, dat de

commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel

48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 te weigeren.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. 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.

2.2.5. 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. De bestreden beslissing weigert aan verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i)

verzoeker zich op dezelfde asielmotieven baseert waarvoor hij een eerste keer zijn land van herkomst

verliet en asiel aanvroeg in het Verenigd Koninkrijk, doch er tegenstrijdigheden werden vastgesteld

tussen verzoekers verklaringen voor enerzijds de Britse en anderzijds de Belgische asielinstanties, (ii)

verzoeker vage verklaringen aflegde omtrent de activiteiten van zijn vader voor “Hezbe Islami” en over

de personen met wie zij problemen kenden en (iii) verzoeker geen documenten bijbracht die

voorgaande vaststellingen kunnen wijzigen.

Verzoeker verwijst naar zijn jeugdige leeftijd om de vastgestelde tegenstrijdigheden en vaagheden te

verklaren. Het is echter redelijk te verwachten dat de aangevoerde feiten in het geheugen gegrift zouden

zijn aangezien zij een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en bovendien van

determinerende invloed geweest zijn op verzoekers verdere leven. Daarenboven merkt de Raad op dat

verzoeker op 8 augustus 2008 in het Verenigd Koninkrijk asiel aanvroeg als niet-begeleide minderjarige

(zie verzoekers asieldossier uit het Verenigd Koninkrijk in het administratief dossier, map

‘Landeninformatie’), doch dat werd vastgesteld dat verzoeker meerderjarig was. Aangezien kwam vast

te staan dat verzoeker de Europese asielinstanties trachtte te misleiden door te liegen over zijn leeftijd,

dient verzoekers verweer van zijn “jeugdige” leeftijd in onderhavig verzoekschrift danig gerelativeerd te

worden.

Verder blijkt uit een lezing van de bestreden beslissing en de elementen in het administratief dossier dat

verweerder wel degelijk een eigen beoordeling van verzoekers asielaanvraag heeft gemaakt. Daarbij is

het verweerder toegestaan rekening te houden met alle feitelijke elementen, waaronder verzoekers

verklaringen in het kader van zijn eerdere asielaanvraag in het Verenigd Koninkrijk.
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Voorts komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het

opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Deze motieven

vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad tot de zijne

gemaakt.

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 toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvaardt daarnaast dat alleenstaande mannen alsook gezinnen in bepaalde omstandigheden in

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

gemeenschap.

Verzoeker is een gezonde, volwassen en opgeleide jongeman. Hij studeerde tijdens zijn verblijf in het

Verenigd Koninkrijk en spreekt Dari en een beetje Pashtou, alsook Engels en Nederlands

(gehoorverslag CGVS, p. 2, 3, 4 en 6). Verzoekers familie was in staat hem tot tweemaal toe naar

Europa te laten reizen, zodat kan worden aangenomen dat hij over voldoende financiële middelen

beschikt (gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Aangezien verzoeker hiertegen geen enkel inhoudelijk verweer

voert, stelt de bestreden beslissing terecht: “Uw gebrek aan kennis van de weg die u aflegde van de

stad Kabul naar uw dorp Qalai Naw nadat u gerepatrieerd werd doet trouwens ook vermoeden dat u niet

terugkeerde naar uw regio, maar dat u in Kabul verbleef alvorens u een tweede keer Afghanistan verliet

(CGVS, p. 3).”

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 thans in Kabul geen situatie van

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

(EHRM, J.H. t. Verenigd Koninkrijk, 20 december 2011, § 55). Het Hof baseert zich 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 de nota met

opmerkingen (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. Uit de COI Focus “Afghanistan –

Veiligheidssituatie Kabul-stad” van 5 september 2013, die verweerder per drager op 12 november 2013

bijbracht, blijkt dat de situatie tijdens de eerste helft van 2013 niet gewijzigd is. De aanslagen zijn nog

steeds gericht op “high profile” doelwitten en willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder

aanwijsbaar doel komen in Kabul niet voor.
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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, toegevoegd aan het administratief dossier, 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. Gelet op de hoger aangehaalde internationale rechtspraak, op voormeld

richtsnoer van het UNHCR en de informatie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelt de Raad vast dat verzoeker in Kabul over een veilig intern beschermingsalternatief

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

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

die op systematische wijze de veiligheidssituatie in Kabul analyseren. Verzoeker brengt geen stukken bij

waaruit blijkt dat de informatie waarop verweerder zich baseerde, foutief of achterhaald is.

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

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

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

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 vijftien januari tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


