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nr. 127 326 van 23 juli 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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 mei 2014 heeft

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

9 april 2014.

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 5 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. DEPOVERE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, 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 12 juni 2012 en heeft zich de volgende dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 21 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 14 augustus 2013 en 10 januari 2014.

1.3. Op 9 april 2014 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 10 april 2014 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Pasjtoen van etnische origine en bezit u de Afghaanse

nationaliteit. U bent afkomstig uit het dorp Gherdi Ghaus in het district Muhmand Dara van de provincie

Nangarhar. U bent getrouwd met (S.) en jullie hebben samen één zoontje. U bent een vijftal jaar naar

school gegaan totdat uw vader in hoet 1384 (februari 2006) om het leven kwam. Uw vader, (A.Z.),

was dat jaar opgekomen als onafhankelijke kandidaat voor de provinciale verkiezingen. Zes maanden

na de verkiezingen werd hij ontvoerd en vijf dagen later werd zijn dode lichaam teruggevonden in de

rivier. Het is niet geweten wie uw vader heeft gedood. Na de dood van uw vader, was het uw oom,

(H.G.N.), die zich over uw gezin ontfermde. Uw oom is een commandant van Hezb-e Islami en was niet

opgezet met de deelname van uw vader aan de verkiezingen. Uw oom stuurde u en uw broers naar de

madrassa en gaf u de taak voor de familie te zorgen. U moest bijvoorbeeld inkopen doen wanneer nodig

en naar de dokter gaan als er iemand ziek was. Uw oom motiveerde uw oudere broer, (N.), om jihad

te doen. (N.) vervoegde de Hezb-e Islami en vocht samen met onder andere uw neef (R.), tegen de

buitenlanders. In dawla 1390 (januari 2012) vernam u van uw oom dat (N.) en (R.) samen met een

tiental andere Hezb-e Islami strijders waren omgekomen bij gevechten in Barikaw. Op 10 en 11 dawla

1390 (30 en 31 januari 2012) ontving u oproepingsbrieven van de Afghaanse veiligheidsdiensten in uw

regio, waarin u werd gevraagd om u aan te melden bij het districtskantoor om de autoriteiten informatie

te verschaffen over de dood van uw broer. Een dertigtal dagen later ontving u een brief van Hezb-e

Islami waarin werd gezegd dat u zich diende aan te sluiten bij een nieuwe groep rekruten die op 1 hamal

1391 (21 maart 2012) zouden vertrekken. Ook uw oom motiveerde u na het overlijden van uw broer om

u aan te sluiten bij de Hezb-e Islami. U zag geen andere mogelijkheid dan te vertrekken uit uw land. Uw

schoonvader die een zaak had in de koop en verkoop van vrachtwagens, regelde een smokkelaar. U

hebt Afghanistan verlaten op 1 hamal 1391 (21 maart 2012). Op 13 juni 2012 vroeg u asiel aan in

België. Uw echtgenote en zoon zijn na uw vertrek bij uw schoonfamilie in Waiz Khail in het district

Muhmand Dara gaan wonen.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw taskara; een kopie van

de taskara van uw vader; een Cd-rom van de verkiezingscampagne van uw vader; het kieskaartje van

uw vader; verschillende foto’s van uw vader en oom toen ze jong waren; de oproepingsbrief van

het politiedepartement van Muhmand Dara; de oproepingsbrief van de veiligheidsdienst van Muhmand

Dara; en de oproepingsbrief van de Hezb-e Islami.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen elementen dient te worden besloten dat u er niet

in slaagt elementen aan te dragen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen ervan overtuigen dat u uw land heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. U maakt evenmin een reëel risico op ernstige

schade zoals voorzien in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk.

Vooreerst heeft het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen bij de activiteiten van uw oom

voor de Hezb-e Islami. Zo stelde u tijdens het eerste gehoor dat uw oom bij naam tot de Hezb-e

Islami behoort maar dat de groep waarin hij actief is, samenwerkt met de taliban (CGVS 14/08/2013,

p.10). Gevraagd of de Hezb-e Islami overal in Afghanistan samenwerkt met de taliban, antwoordde u

dat het verschilt van plaats tot plaats maar dat de twee groepen in uw district wel samenwerken

(CGVS 14/08/2013, p.10). Ook later herhaalde u nog dat de Hezb-e Islami groep van uw oom voor de

taliban werkt (CGVS 14/08/2013, p.11-12). Tijdens het tweede gehoor verklaarde u echter dat u tijdens

het eerste gehoor werd gevraagd of de Hezb-e Islami en de taliban in uw district samenwerken en

stelde u, in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen, dat hun samenwerking niet vaststaat (CGVS

10/01/2014, p.2). Gevraagd of uw oom samenwerkt met de taliban, moest u het antwoord deze keer

schuldig blijven (CGVS 10/01/2014, p.2). U erop wijzend dat u tijdens het eerste gehoor nochtans

verschillende keren had aangegeven dat uw oom zijn groep samenwerkt met de taliban en dat deze

samenwerking tussen de Hezb-e Islami en de taliban voor heel uw district geldt, repliceerde u dat u

vorige keer enkel heeft gezegd dat de twee groepen hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk strijden

tegen de buitenlanders en de ongelovigen, maar dat u niet weet of ze elkaar helpen (CGVS 10/01/2014,

p.2). Het mag evenwel sterk verbazen dat u tijdens uw eerste gehoor duidelijk stelde op de hoogte te

zijn van een samenwerkingsverband tussen de twee groepen, waar u tijdens het tweede gehoor

vasthield aan uw verklaring niet te weten of uw oom al dan niet samenwerkt met de taliban. Uw

incoherente verklaringen hierover zetten dan ook de geloofwaardigheid van het profiel van uw oom op

de helling. Er mag immers verwacht worden dat u duidelijkheid kan scheppen over de banden van de
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Hezb-e Islami en de taliban in uw regio daar – volgens uw verklaringen – zowel uw oom, uw neef als uw

broer actief waren voor de Hezb-e Islami (CGVS 14/08/2013, p.3 en 6).

Verder verklaarde u dat het algemeen geweten was dat uw oom, (H.G.N.), een Hezb-e

Islami commandant is (CGVS 14/08/2013, p.14). Gevraagd of dat voor problemen zorgde, stelde u dat

de politie en het ANA hem kwamen zoeken als er een incident was gebeurd in de regio (CGVS

14/08/2013, p.15). Volgens uw verklaringen waren de Afghaanse autoriteiten aldus op de hoogte van de

activiteiten van uw oom maar kon hij vrij bewegen omdat hij op onregelmatige tijdstippen naar Gherdi

Ghaus kwam (CGVS 10/01/2014, p.2). U voegde hieraan toe dat de overheid actief op zoek was naar

uw oom en dat er onder de dorpelingen informanten zijn die rapporteren aan de veiligheidsdiensten van

het district (CGVS 10/01/2014, p.2). Volgens uw verklaringen was de overheid al jarenlang op zoek naar

uw oom en kwamen de politie en het Afghan National Army hem maandelijks of twee maandelijks

zoeken in zijn woning (CGVS 10/01/2014, p.2-3). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het sterk mag

verbazen dat uw oom en zijn gezin al die tijd in Gherdi Ghaus bleven wonen hoewel de door u

geschetste situatie zeer risicovol bleek voor uw oom. U hierop wijzend, repliceerde u dat uw oom vaak

weg was, dan weer naar het dorp kwam en weer verdween (CGVS 10/01/2014, p.3), wat geen

overtuigende uitleg is voor de vaststelling dat een – volgens uw verklaringen – intensief gezochte Hezb-

e Islami commandant een dergelijk risico zou nemen.

Voorts dient erop gewezen te worden dat u zeer algemeen bleef als u werd gevraagd naar de

beweerde activiteiten van uw oom, broer en neef voor Hezb-e Islami. U wist wel namen van andere

Hezb strijders te geven en plaatsen op te sommen waar uw oom en broer actief zouden zijn geweest

(CGVS 14/08/2013, p.10-11), maar wat betreft hun concrete activiteiten, kon u voor uw oom niets meer

zeggen dan dat hij geld moest overbrengen aan Hezb strijders wanneer nodig (CGVS 14/08/2013, p.11

en CGVS 10/01/2014, p.3). Hoe uw oom aan dat geld kwam, kon u niet vertellen (CGVS 14/08/2013,

p.11 en CGVS 10/01/2014, p.3). Wat betreft (N.) en (R.), kwam u niet verder dan te stellen dat ze in Bati

Kot, Lal Pur en Goshta vochten (CGVS 14/08/2013, p.12 en CGVS 10/01/2014, p.5-6). Gevraagd naar

meer informatie over de gevechten of over bepaalde incidenten, kon u niets vertellen

(CGVS 14/08/2013, p.13 en CGVS 10/01/2014, p.6). Toen u tijdens het tweede gehoor nogmaals

gevraagd werd te vertellen over gevechten waaraan uw broer deelnam, bleef u zeer vaag door te stellen

dat uw broer vertelde dat ze het Afghan National Army aanvielen in Bati Kot of dat ze een olietanker

hadden aangevallen in Bati Kot (CGVS 10/01/2014, p.6). Daar u verklaarde dat uw broer en neef drie

jaar lang hebben gestreden bij Hezb-e Islami, dat uw oom een belangrijke Hezb commandant is en dat u

werd warm gemaakt om de groepering te vervoegen (CGVS 14/08/2013, p.3, 6 en 10), mag echter

verwacht worden dat u omstandiger over hun activiteiten kan vertellen.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de geloofwaardigheid van de activiteiten van uw

familieleden voor Hezb-e Islami, evenals uw bewering dat de groepering u wilde rekruteren.

Ten slotte roept het vragen op dat de veiligheidsdiensten twee brieven hebben afgegeven aan

uw kinderen en broer met de vraag u aan te melden bij het districtskantoor om meer informatie te

geven over de dood van (N.), zoals blijkt uit de vertaling van de brieven en uw verklaringen

(CGVS 14/08/2013, p.8, 10 en 14 en CGVS 10/01/2014, p.7). U stelde immers dat uw broer werd

gedood door het Afghan National Army (CGVS 10/01/2014, p.6). Het Commissariaat-generaal vraagt

zich dan ook af waarom de veiligheidsdiensten meer informatie wensen van u over de dood van uw

broer als ze hem zelf hebben neergeschoten tijdens een gevecht met de opstandelingen (CGVS

14/08/2013, p.6-7 en 13). U hierop wijzend, repliceerde u dat de autoriteiten ook meer informatie wilden

over de activiteiten van uw broer en misschien ook over uw oom (CGVS 10/01/2014, p.7). Het is hoe

dan ook zeer bedenkelijk dat de veiligheidsdiensten zouden verwachten dat u, die de neef bent van een

gezochte Hezb-e Islami commandant, zou samenwerken met hen net nadat ze uw broer hebben

gedood. De door u beschreven gang van zaken is aldus niet aannemelijk.

Het geheel van bovenstaande opmerkingen stellen uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht. U bent

er niet in geslaagd uw asielmotieven geloofwaardig uiteen te zetten, zodat u ter zake noch

de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

De overige door u neergelegde documenten veranderen niets aan de genomen beslissing. Uw

taskara en de kopie van de taskara van uw vader, bevatten enkel identiteitsgegevens die hier niet ter

discussie staan. Wat betreft de Cd-rom van de verkiezingscampagne van uw vader en het kieskaartje

van uw vader, dient er opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal niet in twijfel trekt dat uw
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vader is opgekomen tijdens de provinciale verkiezingen van 1384 (2005). Uw vader zijn profiel staat

evenwel los van de door u ingeroepen vluchtmotieven. Ook de verschillende foto’s van uw vader en

oom als zijnde jihadi commandanten (CGVS 14/08/2013, p.7-8), zeggen niets over de door u beweerde

problemen met uw oom. Bovendien kan niet vastgesteld worden dat de afgebeelde personen

daadwerkelijk uw vader en uw oom zijn. Wat betreft de oproepingsbrief van de Hezb-e Islami, dient er

ten slotte verwezen te worden naar de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (deze

informatie werd aan uw dossier toegevoegd) en waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer

gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten

kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door

Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-

officiële bronnen zijn om voor de hand liggende redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’

stukken. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op

zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

Voorts 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 en voor zover blijkt dat er geen

reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt dat

er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als

voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaat-generaal is van oordeel dat u zich

aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van

herkomst kan onttrekken door zich in de provinciale hoofdstad Jalalabad te vestigen, waar u over een

veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Jalalabad via

de internationale luchthaven van Kaboel en de weg tussen de Afghaanse hoofdstad en Jalalabad op

een relatief veilige manier toegankelijk is. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt

immers dat er op deze druk door burgerverkeer gebruikte weg slechts sporadisch sprake is van

gewelddadige incidenten.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR

Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 6 augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport geeft aan dat het aantal

burgerslachtoffers op het gehele Afghaanse grondgebied sinds de tweede helft van 2012 gestegen is.

Verder wordt vastgesteld dat het aantal veiligheidsincidenten van 2011 tot 2012 weliswaar gedaald is,

maar dat er sinds begin 2013 sprake is van een stijging in het aantal incidenten veroorzaakt door AGE’s.

Daartegenover bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de

veiligheidssituatie in Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het

noorden van het land. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om voortgaande

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

bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming

op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het

conflict in Afghanistan dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit

in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele

en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst erop dat asielzoekers afkomstig uit “conflict affected areas” nood kunnen hebben

aan bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en

individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert

dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict

volgende objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld,

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde

incidenten; en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR
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benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren

zijn voor het bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening

gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt

er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming,

maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio

van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie

in Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de

impact van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met

de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

u afkomstig bent.

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

dossier toegevoegde COI Focus Afghanistan, Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het

conflict dd. 20 november 2013 en de COI Focus Afghanistan, Veiligheidssituatie – Regionale analyse.

Deel I: Centrale Hooglanden, Centraal en Noordoost Afghanistan en Jalalabad dd. 5 december 2013 )

blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden,

Zuid-Oosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.

Inzake de veiligheidssituatie wordt vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral

de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. In het bijzonder voor Jalalabad,

één van de grotere steden in Afghanistan, dient opgemerkt te worden dat het geweldsniveau er

erg verschillend is van de rest van de provincie Nanagarhar.

Voor wat Jalalabad stad betreft, blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat de stad stevig

in handen is van de overheid. Er gebeuren aanslagen waaronder ‘complexe aanslagen’. Het doelwit

van die aanslagen zijn echter de zogenaamde ‘hoge profielen’. Daarmee worden overheidsgebouwen

en personen verbonden aan de Afghaanse overheid bedoeld, maar ook de internationale

aanwezigheid wordt geviseerd. Het aantal aanslagen is relatief laag, het aantal burgerslachtoffers ook.

Uit dezelfde informatie blijkt bovendien dat het geweld in de stad geen significante groepen op de vlucht

dwong. Integendeel, regelmatig zochten kleine groepjes IDP’s uit Nangarhar en omringende provincies

hun toevlucht tot de stad. Vooral –maar niet alleen– het omringende Bihsud district, waaronder

veel buitenwijken van Jalalabad vallen, ving regelmatig IDP’s op. Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt, blijkt derhalve dat het geweld in Jalalabad beperkt en niet aanhoudend van aard is en

de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt

in Jalalabad. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 6

augustus 2013 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

Op basis van uw verklaringen concludeert het CGVS dat u in de mogelijkheid verkeert een veilig

en redelijk vestigingsalternatief op te bouwen in de stad Jalalabad. Zo verklaarde u vier à vijf jaar

naar school te zijn geweest en evenveel jaar Engelse les te hebben gevolgd (CGVS 14/08/2013, p.2-3).

U beweerde dat u bent moeten stoppen met school na het overlijden van uw vader omdat uw oom,

die verantwoordelijk over u werd, als Hezb-e Islami commandant niet meer wilde dat u nog naar school

zou gaan en u in de plaats daarvan naar de madrassa stuurde (CGVS 14/08/2013, p.3 en 6). Uit

voorgaande blijkt echter dat u er niet in bent geslaagd het profiel van uw oom aannemelijk te maken.

Dat u bent gestopt met school toen u een jaar of 15 was en vanaf dan enkel naar de madrassa ging

omdat uw oom die lid was van de Hezb, dat zo had besloten, is bijgevolg niet geloofwaardig. Het CGVS

vermoedt dan ook dat u uw werkelijke situatie voor uw aankomst in België verborgen wenst te houden.

Verder verklaarde u dat u nooit heeft moeten werken in Afghanistan en u voegde hieraan toe dat niet

elke Afghaan moet werken om in zijn levensonderhoud te voorzien (CGVS 14/08/2013, p.7 en 9 en
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CGVS 10/01/2014, p. 9). U stelde dat uw oom u voldoende geld gaf om uw familie te onderhouden en

dat u in ruil daarvoor de rol van gezinshoofd van zijn gezin moest opnemen en dat u ook

verantwoordelijk was voor zijn woning (CGVS 10/01/2014, p.4 en 8-9). Gezien u dus niet enkel het

hoofd was van uw eigen gezin maar ook de verantwoordelijkheid droeg over het gezin van uw oom, uw

moeder, broers en zussen en alle praktische zaken zelfstandig diende te regelen kan ervan worden

uitgegaan dat u ook beschikt over de nodige capaciteiten om zelfstandig een bestaan op te bouwen in

de hoofdstad van uw provincie (CGVS 14/08/2013, p. 9 en 10 en CGVS 10/01/2014, p. 4 en 5). Ter

zake dient nog opgemerkt te worden dat uw schoonvader uw reis heeft bekostigd (CGVS 14/08/2013,

p.15). U beweerde wel dat hij een deel van het geld geleend had maar legde hierover geen

geloofwaardige verklaringen af. U kon immers niet eens bij benadering zeggen hoeveel hij zou geleend

hebben (CGVS 10/01/2014, p. 8 en 9). Dat u van zoiets niet op de hoogte zou zijn is echter allerminst

aannemelijk. Hoe dan ook verklaarde u dat uw schoonvader een goed draaiende zaak heeft in de koop

en verkoop van vrachtwagens (CGVS 14/08/2013, p.15 en CGVS 10/01/2014, p.8-9). Gezien

bovenstaande vaststellingen kan geconcludeerd worden dat u in Afghanistan kan steunen op een

draagkrachtig financieel netwerk. Uit niets blijkt dat uw schoonvader niet bereid zou zijn om u en uw

gezin in de toekomst verder financieel te ondersteunen. Tot slot kan er aangenomen worden dat u als

zoon van een voormalige politicus over voldoende contacten beschikt om in Jalalabad, een stad waar u

in het verleden af en toe kwam (CGVS 14/08/2013, p.3 en CGVS 10/01/2014, p.9), aan de slag te gaan

en er als zelfstandige jongeman met uw gezin een bestaan uit te bouwen.

Overigens blijkt uit informatie van het Commissariaat-generaal dat personen die omwille van het

geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de stad zoeken terecht kunnen in huurwoningen, worden

opgevangen door gastgemeenschappen en kunnen rekenen op ondersteuning van verschillende

internationale hulporganisaties.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst te hervestigen, stelde u

vooreerst dat u geen werk of ervaring heeft om geld te verdienen in Jalalabad (CGVS 10/01/2014, p.11).

Dat u geen werkervaring zou hebben, verhindert evenwel niet dat u zich redelijkerwijs in

de provinciehoofdplaats van Nangarhar kan vestigen. Uit voorgaande blijkt immers dat u een

draagkrachtig financieel netwerk heeft in Afghanistan waarop u kunt steunen, dat u geschoold bent en

gezinshoofd was, wat mogelijkheden biedt voor u om in Jalalabad een bestaan op te bouwen. Wat

betreft verder uw uitleg dat uw leven ook in Jalalabad in gevaar is, dient er opgemerkt te worden dat er –

zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond – geen geloof kan worden gehecht aan uw

beweringen inzake de problemen die u gekend zou hebben zodat deze niet als een ernstige

belemmering voor hervestiging binnen uw land van herkomst kunnen worden beschouwd.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de

huidige situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Jalalabad over een veilig en redelijk

intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet. U toont

geenszins het tegendeel aan.

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. Verzoeker zet in zijn verzoekschrift zijn middelen uiteen als volgt:

“1.Schending van artikel 1 van de Conventie van Geneva van 28/07/1951 gewijzigd door artikel 1 §2 van

het protocol van 31/01/1967 betreffende het status van Vluchtelingen en van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet van 15/12/1980:

1.1. Algemeen

1.1. 1. Vrees omwille van dreiging door de Hezb-e islami en de Afghaanse autoriteiten:

In tegenstelling tot wat het CGVS beweert, bestaat er in hoofde van verzoeker wel degelijk een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

In asielzaken wordt elk risico op vervolging in de zin van artikel 1 van de Vluchtelingenconventie, hoe

miniem ook, in overweging genomen.

Het gaat in casu niet alleen om de vrees voor vervolging maar ook om de ondergane vervolgingen.
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Zoals blijkt uit het feitenrelaas, is verzoeker het slachtoffer geweest van ernstige bedreigingen.

In geval van een terugkeer naar Afghanistan, a fortiori in de huidige omstandigheden, is het risico voor

verzoeker om opnieuw slachtoffer te worden, zeer groot.

Gelet op deze feiten, kan gesteld worden dat verzoeker voldoet aan de voorwaarden beschreven in

artikel 1er A § 2 van de Vluchtelingenconventie.

Om de persoonlijke vrees, aangehaald door verzoeker, beter te kunnen begrijpen, lijkt het aangewezen

rekening te houden met de politieke, historische en actuele situatie in Afghanistan, en zich niet te

beperken tot een restrictieve lezing van bepaalde geïsoleerde elementen.

De afkomst van verzoeker wordt niet betwist door het CGVS.

1.1.2. Voordeel van de twijfel:

Er dient eveneens op gewezen te worden dat de bewijslast bij asielaanvragen beoordeeld moet worden

met een welbepaalde soepelheid.

“ Normaal gezien ligt de bewijslast bij degene die een aanvraag indient.

Echter, bij de meeste asielaanvragen is de asielaanvrager niet in staat zijn verklaringen te ondersteunen

met schriftelijke bewijzen of andere.

De gevallen waar de aanvrager bewijzen kan leveren van al zijn afgelegde verklaringen, zijn eerder de

uitzondering dan de regel.

Zelfs als de bewijslast in principe op de aanvrager rust, is het zowel de taak van de aanvrager als de

onderzoeker om gezamenlijk alle feiten naar voor te brengen en te evalueren.

In bepaalde gevallen, komt het zelfs aan de onderzoeker toe om alle middelen, waarover hij beschikt, te

gebruiken om de noodzakelijke bewijzen te verzamelen ter ondersteuning van de aanvraag.”

(paragraaf 196 UNHCR Handboek)

“ Het lijkt passend te onderstrepen dat een persoon welke een verzoek doet tot het verkrijgen van het

statuut van vluchteling, zich normaal gezien in een zeer kwetsbare situatie bevindt.

Men bevindt zich in een vreemde cultuur, en het feit dat men zaak dient voor te leggen aan de

autoriteiten van een vreemd land, meestal in een taal die niet de zijne is, kan voor die persoon grote

moeilijkheden met zich meebrengen, dit zowel op praktisch als psychologisch vlak.”

(paragraaf 190 UNHCR Handboek)

“ De vereiste van de bewijslast dient dus niet te strikt te worden geïnterpreteerd, rekening houdende met

de moeilijkheden van de situatie waarin de asielaanvrager zich bevindt.”

(paragraaf 197 UNHCR Handboek)

Tegenstrijdige verklaringen zijn niet voldoende om te besluiten tot een weigering van het

vluchtelingenstatuut.

“ Tegenstrijdige en onnauwkeurige verklaringen zijn op zich niet voldoende om te besluiten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus. De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid

om dergelijke verklaringen te evalueren in het licht van de verschillende omstandigheden van het

dossier.”

(paragraaf 199 UNHCR Handboek)

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat-vluchteling het voordeel van de twijfel gegund is, op

voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te

worden met zijn persoonlijkheid o.m. zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische

stoornissen.

Er wordt verondersteld dat de onderzoeker een beslissing neemt die van levensbelang is voor de

asielzoeker, deze moet dan dus ook genomen worden in een geest van rechtvaardigheid en begrip.

Er wordt dus nogmaals onderstreept dat indien er zelfs maar enige twijfel bestaat over bepaalde

elementen, er toch verder moet worden gekeken naar het bestaan van effectieve risico’s.

Verwerende partij stelt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen aangaande zijn

problemen met zijn oom, welke actief is bij de Hezb-e Islami, enerzijds en de Afghaanse autoriteiten

anderzijds.

Hoewel de toetsing van het asielrelaas en het onderzoeken van de geloofwaardigheid hiervan een

belangrijke fase is bij de behandeling van een asielaanvraag dient er toch opgemerkt te worden dat de

al dan niet aanwezigheid van risico’s op vervolgingen of op een aantasting van de fysieke en morele

integriteit van de kandidaat-vluchteling de kern van de zaak moet blijven.

Bovendien stelt het onaannemelijk karakter van een asielrelaas de asielinstanties niet vrij om na te gaan

of er al dan niet een risico bestaat voor het leven of de fysieke integriteit van de asielzoeker indien het

risico zou voortspruiten uit elementen van het dossier die zeker zijn.

RVV, 24/06/2010, nr. 45.396;

RVV, 11/02/2008, nr. 7136, Rev. dr.étr.2008, 48;

RVV, 02/10/2008, nr. 16.891, T. Vreemd. 2009, 44;

1.2.Betreffende bepaalde argumenten van tegenpartij:
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Verzoeker blijft erbij wel bedreigd te zijn geweest door zijn oom en de Afghaanse autoriteiten.

Door de gebrekkige werking van de Afghaanse politie en justitie heeft verzoeker gegronde redenen om

voor zijn leven en zijn fysieke integriteit te vrezen.

Verzoeker kan zich zomaar niet verstoppen voor zijn oom.

Daarnaast wordt verzoeker ook gezocht door zijn eigen autoriteiten, daar zij meer informatie wensen

over de activiteiten van zijn broer en neef.

Verzoeker bevindt zich tussen twee vuren.

Verzoeker wenst als volgt de motieven van tegenpartij te weerleggen:

- Verzoeker wenst erop te wijzen dat hijzelf nooit aanwezig was bij enige activiteiten. Verzoeker kan er

dus ook geen kennis van hebben. Het is ook niet gebruikelijk dat verzoeker zomaar vragen kan stellen

aan zijn oom over diens activiteiten. Verzoeker is niet op de hoogte aan welke gevechten allemaal werd

deelgenomen.

- Wat betreft de zoektocht van de overheid naar zijn oom wil verzoeker erop wijzen dat als het allemaal

zou evident zou zijn voor de overheid om dergelijke commandanten aan te houden, er geen meer

zouden rondlopen in Afghanistan. Verzoeker meldde dat er spionnen zijn in het dorp, maar volgens

verzoeker zitten er nog meer spionnen bij de politie/regering.

- Voor verzoeker is het allemaal zeer zwaar daar hij via zijn schoonvader het nieuws krijgt dat zijn

moeder en broers zeer slecht behandeld worden door zijn oom. De oom is woedend daar verzoeker het

land heeft verlaten en werkt dit nu uit op de familie van verzoeker. Verzoeker kan geen rechtstreeks

contact meer hebben met zijn familie.

De broers van verzoeker gaan nog steeds naar de madrassa op bevel van de oom van verzoeker.

De oudste broer van verzoeker, Bilal, zal binnenkort door de oom van verzoeker zelfs worden

weggestuurd om deel te nemen aan de Jihad.

Verzoeker dient hier allemaal machteloos op toe te zien en dit valt hem ontzettend zwaar.

Verzoeker hoopt nog op één of andere manier te kunnen aantonen dat zijn oom wel degelijk een

belangrijk Hezb-e Islami lid is.

Verzoeker behoudt zich het recht voor om nog bijkomende documenten neer te leggen.

2.Schending van artikel 48 /4 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980:

2.1.

Artikel 48/4 Vreemdelingenwet bepaalt:

“ § 1. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2. Ernstige schade bestaat uit : a) doodstraf of executie; of, b) foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of, c) ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

2.2.

Men komt dus in aanmerking voor subsidiaire bescherming indien er:

"zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het

geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel risico

zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat

risico, wil stellen"

De subsidiaire bescherming is eigenlijk onderverdeeld in 3 subgronden die elk een aparte categorie

uitmaken met telkens een eigen interpretatie. Er is sprake van ernstige schade indien de persoon:

1. Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie,

2.Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt

te ondergaan. Een onmenselijke of vernederende behandeling is een behandeling die in strijd is met

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

3. Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Burgers uit landen waar er een georganiseerd, aanhoudend intensief gewapend conflict daadwerkelijk

aan de gang is kunnen op deze beschermingsgrond een beroep doen.

Het CGVS bepaalt dat het in ieder geval moet gaan om een ernstige bedreiging van de persoon of het

leven van de burgers.
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Recente rechtspraak van de RVV benadrukte dat het voldoende is aan te tonen dat de algemene

situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, zelfs een klein risico voldoende is om te

komen tot een mogelijke schending.

“ De hiervoor beschreven algemene situatie is bedreigend voor de bevolking van bepaalde regio’s in

Irak en is aldus voldoende om te kunnen besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.”

Zie: RVV, 15/06/2007 nr. 55

RVV, 21/07/2007 nr. 245

RVV, 11/09/2007 nr. 1663

2.3.

Door tegenpartij wordt geen twijfel geuit over de geboorteplaats van verzoeker.

Verwerende partij beschouwt deze regio nog steeds als een zeer gevaarlijke plaats met blind geweld

tegen de civiele bevolking.

De afkomst van verzoeker wordt niet betwist.

2.4.

Verwerende partij stelt al te gemakkelijk dat verzoeker in Jalalabad kan verblijven daar hij een

zelfstandige, gezonde jongvolwassen man is die geschoold is.

Bij de analyse van de risico’s ingeval van terugkeer naar Afghanistan kan het CGVS zich wel niet

redelijkerwijze beperken tot Jalalabad op dat moment.

Er kan dus geen sprake zijn van een vluchtalternatief in Jalalabad waar verzoeker terecht zou kunnen.

Het CGVS kan verzoeker niet zomaar terugsturen naar Afghanistan zonder zekerheid te hebben over

veilige vestigingsalternatieven in Jalalabad. Het tegenovergestelde zou kennelijk strijdig zijn met artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet.

Men dient niet alleen de veiligheidssituatie in Jalalabad na te gaan.

Men dient eveneens te onderzoeken of het voor verzoeker en zijn gezin mogelijk is om er een leven op

te bouwen.

Ook vanuit dit oogpunt is het zeer belangrijk de zaak opnieuw te laten onderzoeken door tegenpartij. Het

is belangrijk na te gaan welke opvangmogelijkheden er voorhanden zijn voor verzoeker en wat de

huidige situatie / levensomstandigheden voor verzoeker is in Jalalabad en zijn geboortedorp. Is er

mogelijkheid tot huisvesting voor gezinnen, is er werkgelegenheid, hoe is de hygiëne gesteld, ….

Voornoemde vragen blijven allen onbeantwoord.

De bewijslast ligt namelijk bij tegenpartij. Tegenpartij heeft deze toets inzake helemaal niet uitgevoerd.

Er wordt zelfs niet gesproken over het feit dat het vluchtalternatief veilig te bereizen is.

De weg van Kabul naar Jalalabad is echter zeer gevaarlijk.

2.5.

Verzoeker heeft geen diploma en heeft nooit gewerkt in Afghanistan.

Verzoeker heeft een vrouw en zoontje. Hij is dus geen alleenstaande man en dient aan het welzijn van

zijn gezin te denken.

Het is niet mogelijk zich zomaar, zonder hulp, in een stad te gaan vestigen.

Tegenpartij is echter niet consequent in zijn beslissing. Enerzijds meent tegenpartij dat het profiel van de

oom van verzoeker niet geloofwaardig is en dit niet de werkelijke situatie is van verzoeker, maar

anderzijds bouwt tegenpartij haar beslissing wel verder op de zogezegd ongeloofwaardige verklaringen

van verzoeker om te besluiten dat hij in Jalalabad kan leven.

Men meent echter dat verzoeker zelfstandig is daar hij zijn gezin en het gezin van zijn oom onderhield.

Indien tegenpartij geen geloof hecht aan het verhaal van verzoeker, kan men hier dan ook niet verder op

bouwen.

Verzoeker kan helemaal niet rekenen op financiële steun van zijn oom, daar deze razend is dat

verzoeker het land heeft verlaten en dit uitwerkt op de familie van verzoeker.

Het stellen dat de schoonvader verzoeker financieel kan bijstaan is een loutere hypothese. Heeft men

enige zekerheid dat de schoonvader dit zal doen? Kent men de huidige financiële situatie van de

schoonvader van verzoeker?

De vader van verzoeker kwam in 2006 om het leven. Hoe kan men in godsnaam verwachten dat

verzoeker op heden nog connecties heeft met de huidige regering? Dit is echt verregaand!

Indien verzoeker daadwerkelijke connecties zou hebben, zou hij zijn moeder en broers nooit in handen

van zijn oom laten en zorgen dat zij hulp krijgen.

Tegenpartij stelt zelf dat het profiel van de vader totaal los staat van het verhaal van verzoeker. Zoals

eerder gezegd moet men er dan ook niet verder opbouwen.

Indien tegenpartij echter van oordeel is dat 8 jaar na de dood van zijn vader, de vader nog zo gekend is

in Jalalabad en connecties nog zo aanwezig zijn, dient men te besluiten dat er voor verzoeker zeker nog

een gevaar is. Hij is namelijk gekend als ‘ de zoon van een voormalig politicus welke vermoord is’.

Een reden te maar waarom verzoeker dus zeker niet in Jalalabad kan wonen.
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Verzoeker heeft daarenboven geen familie in Jalalabad.

In onderhavig geval ontbreekt er alleszins fundamentele elementen om de nood aan subsidiaire

bescherming in hoofde van verzoeker te kunnen uitsluiten.

De zaak zou minstens teruggezonden moeten worden naar het CGVS voor een bijkomend onderzoek

op het vlak van de subsidiaire bescherming indien de Raad, bij weigering van de vluchtelingstatus, te

weinig informatie meent te hebben om de subsidiaire bescherming toe te kennen.

Zelfs al zou het aantal slachtoffers gedaald of ‘gering’ zijn, men spreekt hier over mensenlevens. Dit

betekent dat zelfs één per jaar er één teveel is. Hoe kan men spreken over ‘gering’, in degelijke

context?!

Zelfs indien men stelt dat burgers niet direct geviseerd worden, zij worden er steeds bij betrokken en zijn

de grootste slachtoffers!!!

Het is immers niet omdat de gewone burger niet onmiddellijk geviseerd wordt dat er geen risico bestaat

voor het leven in het geval van zelfmoordaanslagen en andere gewelddadige incidenten.

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat het moeilijk is uit te leggen van mensen hoe er door

tegenpartij vaak bepaald wordt wie een intern vluchtalternatief heeft.

Ten slotte kan opgemerkt worden dat nog steeds heel veel Afghanen woonachtig zijn in India,

Pakistan,.. Dit is eveneens een element welke erop wijst dat er binnen het land zelf geen veilige

vluchtalternatieven zijn.

2.5.

Verzoeker verwijst ook naar zijn argumenten zoals supra uiteengezet in punt V. 1.

Zoals tegenpartij het zelf stelt dient dus zeker rekening worden gehouden met het feit dat verzoeker de

zoon is van een voormalig politicus en er blijkbaar tot op heden connecties bestaan met de politieke

wereld. Er is dus zeker een gevaar voor verzoeker en zijn gezin.

Verzoeker meent dat een terugkeer naar Afghanistan geenszins verenigbaar is met artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet van 15/12/1980. “

2.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker in hoofdorde de bestreden beslissing te hervormen

en hem de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen, in ondergeschikte orde de beslissing van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) te vernietigen en de

asielprocedure door te verwijzen naar het CGVS voor nieuw onderzoek en in zeer ondergeschikte orde

hem het voordeel van de subsidiaire bescherming toe te kennen.

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

staatlozen, met uitzondering van de beslissing opgesomd in artikel 39/2, §1, derde lid van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), 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 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.

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

Zoals iedere 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 hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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). De

afgelegde verklaringen 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts

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

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, a.w., nr.

204). Het is de taak van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de
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asielinstanties 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 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het

vluchtelingenverdrag) 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. 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.

De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

De Raad wijst er ook op dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich niet volstaat om

te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze vrees dient immers ook steeds getoetst te worden aan

objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de vrees concreet aannemelijk te maken. De

vrees moet met andere woorden niet alleen subjectief bij hem aanwezig zijn maar moet ook kunnen

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

publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354).

2.5. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal terecht oordeelde dat aan verzoekers

vluchtmotieven onvoldoende geloof kan worden gehecht.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de

weigeringsmotieven van de bestreden beslissing, doch deze motieven worden niet overtuigend

weerlegd, zoals blijkt uit wat volgt.

2.5.1. Waar verzoeker stelt wel bedreigd te zijn geweest door zijn oom en de Afghaanse autoriteiten, dat

hij door de gebrekkige werking van de Afghaanse politie en justitie gegronde redenen heeft om te

vrezen voor zijn fysieke integriteit en zijn leven, dat hij zich niet zomaar kan verstoppen voor zijn oom,

dat hij ook gezocht wordt door zijn eigen autoriteiten daar zij meer informatie wensen over de activiteiten

van zijn broer en neef en dat hij zich tussen twee vuren bevindt, beperkt hij zich tot het herhalen en

bevestigen van eerder afgelegde verklaringen en het bekritiseren van de bevindingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, zonder concrete aanvaardbare of

plausibele verklaringen aan te voeren die de motieven, die steun vinden in het administratief dossier,

weerleggen of ontkrachten.

2.5.2. In zoverre verzoeker erop wenst te wijzen dat hijzelf nooit aanwezig is geweest bij enige

activiteiten, dat hij er dus ook geen kennis kan van hebben, dat het niet gebruikelijk is dat hij zomaar

vragen kan stellen aan zijn oom over diens activiteiten, dat hij niet op de hoogte is aan welke gevechten

allemaal werd deelgenomen, kan hij niet overtuigen. Immers verklaarde verzoeker dat zijn broer en neef

drie jaar hebben gestreden bij Hezb-e Islami en dat zijn oom een belangrijk Hezb-e Islami commandant

was en dat hij werd warm gemaakt om de groepering te vervoegen (gehoorverslag CGVS 14 augustus

2013, p. 3, 6 en 10, 13), zodat van hem, die overigens vreest vervolgd te worden in Afghanistan doordat

zijn oom lid is van de groepering en hem wenst te rekruteren, zodat de activiteiten van zijn oom en zijn

broer en neef raken aan de kern van zijn asielrelaas, redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij beter

geïnformeerd is over de activiteiten bij de Hezb-e Islami van de voornoemde personen.

2.5.3. Waar verzoeker, betreffende de zoektocht van de overheid naar zijn oom, erop wil wijzen dat als

het allemaal zo evident zou zijn voor de overheid om dergelijke commandanten aan te houden, er geen

meer zouden rondlopen in Afghanistan, dat hij meldde dat er spionnen zijn in het dorp maar dat er

volgens hem nog meer spionnen zitten bij de politie en regering, wijst de Raad er vooreerst op dat waar

verzoeker stelt dat er nog meer spionnen zijn bij de politie en regering, hij zich beperkt tot een a

posteriori bewering die niet ernstig is. Immers gaf verzoeker geenszins aan dat zijn oom vrij kon wegen

doordat er spionnen bij de Afghaanse autoriteiten waren, ook niet toen hij expliciet er op gewezen werd

dat het wel vreemd was dat zijn oom en zijn familie in Gherdi Ghaus bleven wonen hoewel hij al jaren

werd gezocht. Verzoeker verklaarde immers enkel “Er zijn veel talibs en mensen van de Hezb. Hij kwam

na een paar maanden naar huis. We wisten niet waar hij was, of hij in Lal Pur was, Bati Kot of Goshta

met de Hezb. Het was niet gespecifieerd. Hij kwam naar huis en was dan weer weg.” (gehoorverslag 10

januari 2014, p. 2-3). Met zijn argumentatie dat als het allemaal zo evident zou zijn voor de overheid om

dergelijke commandanten aan te houden er geen meer zouden rondlopen in Afghanistan, gaat



RvV X - Pagina 12

verzoeker voorbij aan de pertinente motieven van de bestreden beslissing waar gesteld wordt dat

“Verder verklaarde u dat het algemeen geweten was dat uw oom, (H.G.N.), een Hezb-e

Islami commandant is (CGVS 14/08/2013, p.14). Gevraagd of dat voor problemen zorgde, stelde u dat

de politie en het ANA hem kwamen zoeken als er een incident was gebeurd in de regio (CGVS

14/08/2013, p.15). Volgens uw verklaringen waren de Afghaanse autoriteiten aldus op de hoogte van de

activiteiten van uw oom maar kon hij vrij bewegen omdat hij op onregelmatige tijdstippen naar Gherdi

Ghaus kwam (CGVS 10/01/2014, p.2). U voegde hieraan toe dat de overheid actief op zoek was naar

uw oom en dat er onder de dorpelingen informanten zijn die rapporteren aan de veiligheidsdiensten van

het district (CGVS 10/01/2014, p.2). Volgens uw verklaringen was de overheid al jarenlang op zoek naar

uw oom en kwamen de politie en het Afghan National Army hem maandelijks of twee maandelijks

zoeken in zijn woning (CGVS 10/01/2014, p.2-3). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het sterk mag

verbazen dat uw oom en zijn gezin al die tijd in Gherdi Ghaus bleven wonen hoewel de door u

geschetste situatie zeer risicovol bleek voor uw oom. U hierop wijzend, repliceerde u dat uw oom vaak

weg was, dan weer naar het dorp kwam en weer verdween (CGVS 10/01/2014, p.3), wat geen

overtuigende uitleg is voor de vaststelling dat een – volgens uw verklaringen – intensief gezochte Hezb-

e Islami commandant een dergelijk risico zou nemen.” Uit deze motieven kan niet afgeleid worden dat

de commissaris-generaal van mening is dat het evident is voor de overheid om dergelijke

commandanten aan te houden, doch wel dat het onwaarschijnlijk is dat een intens gezochte Hezb-e

Islami commandant in Gherdi Ghaus bleef wonen of er minstens sporadisch kwam, terwijl de politie en

het ANA hem maandelijks of tweemaandelijks kwam zoeken in zijn woning.

2.5.4. Verzoekers opmerkingen dat het voor hem allemaal heel zwaar is daar hij via zijn schoonvader

het nieuws kreeg dat zijn moeder en broers zeer slecht behandeld worden door zijn oom, dat zijn oom

woedend is daar hij het land heeft verlaten en dit nu uitwerkt op zijn familie, dat hij geen rechtstreeks

contact meer kan hebben met zijn familie, dat zijn broers nog steeds naar de madrassa gaan op bevel

van zijn oom en dat zijn oudste broer binnenkort door zijn oom zelfs zal worden weggestuurd om deel te

nemen aan de jihad, dat hij hier allemaal machteloos op toe dient te zien en hem dit ontzettend zwaar

valt, beperkt hij zich tot loutere beweringen die geenszins vermogen de pertinente motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten.

2.5.5. Betreffende verzoekers hoop op één of andere manier te kunnen aantonen dat zijn oom wel

degelijk een belangrijk Hezb-e Islami lid is en zich het recht voorbehoudt om nog bijkomende

documenten neer te leggen, kan de Raad enkel vaststellen dat op heden geen dergelijke nieuwe

documenten werden overgemaakt aan de Raad.

2.5.6. Waar verzoeker stelt dat rekening dient gehouden te worden met het feit dat hij de zoon is van

een voormalig politicus en er dus gevaar is voor hem en zijn gezin, wijst de Raad erop dat de vrees voor

vervolging in concreto dient te worden aangetoond en verzoeker hierover in gebreke blijft. Immers gaf

verzoeker op geen enkel moment te kennen dat hij vervolging vreesde of een reëel risico liep op

ernstige schade doordat hij de zoon was van een voormalig politicus. Bovendien verklaarde verzoeker

dat hij alle problemen had uitgelegd en dat zijn leven in gevaar is bij een terugkeer naar Afghanistan

daar zijn oom hem iets zou aandoen. Op de vraag of er behalve zijn oom nog iemand anders is voor wie

hij bang is, antwoordt verzoeker dat hij bang is van alle mensen die met zijn oom samenwerken

(gehoorverslag CGVS 10 januari 2014, p. 10-11).

2.5.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker er niet in slaagt de pertinente motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Aangezien aldus in de bestreden beslissing ernstige

gebreken in de verklaringen van verzoeker worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend

wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing in voldoende mate.

2.6. De door verzoeker tijdens zijn asielprocedure neergelegde documenten kunnen de bovenstaande

bevindingen niet in positieve zin wijzigen. De commissaris-generaal motiveert immers terecht “Ten slotte

roept het vragen op dat de veiligheidsdiensten twee brieven hebben afgegeven aan uw kinderen en

broer met de vraag u aan te melden bij het districtskantoor om meer informatie te geven over de dood

van (N.), zoals blijkt uit de vertaling van de brieven en uw verklaringen (CGVS 14/08/2013, p.8, 10 en 14

en CGVS 10/01/2014, p.7). U stelde immers dat uw broer werd gedood door het Afghan National Army

(CGVS 10/01/2014, p.6). Het Commissariaat-generaal vraagt zich dan ook af waarom de

veiligheidsdiensten meer informatie wensen van u over de dood van uw broer als ze hem zelf hebben

neergeschoten tijdens een gevecht met de opstandelingen (CGVS 14/08/2013, p.6-7 en 13). U hierop

wijzend, repliceerde u dat de autoriteiten ook meer informatie wilden over de activiteiten van uw broer

en misschien ook over uw oom (CGVS 10/01/2014, p.7). Het is hoe dan ook zeer bedenkelijk dat de
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veiligheidsdiensten zouden verwachten dat u, die de neef bent van een gezochte Hezb-e

Islami commandant, zou samenwerken met hen net nadat ze uw broer hebben gedood. De door u

beschreven gang van zaken is aldus niet aannemelijk.” en “De overige door u neergelegde documenten

veranderen niets aan de genomen beslissing. Uw taskara en de kopie van de taskara van uw vader,

bevatten enkel identiteitsgegevens die hier niet ter discussie staan. Wat betreft de Cd-rom van de

verkiezingscampagne van uw vader en het kieskaartje van uw vader, dient er opgemerkt te worden dat

het Commissariaat-generaal niet in twijfel trekt dat uw vader is opgekomen tijdens de provinciale

verkiezingen van 1384 (2005). Uw vader zijn profiel staat evenwel los van de door u ingeroepen

vluchtmotieven. Ook de verschillende foto’s van uw vader en oom als zijnde jihadi commandanten

(CGVS 14/08/2013, p.7-8), zeggen niets over de door u beweerde problemen met uw oom. Bovendien

kan niet vastgesteld worden dat de afgebeelde personen daadwerkelijk uw vader en uw oom zijn. Wat

betreft de oproepingsbrief van de Hezb-e Islami, dient er ten slotte verwezen te worden naar de

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

en waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via

corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen zijn om voor de hand liggende

redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg is de bewijswaarde van

dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen”. Deze motieven, die steun vinden in de stukken van

het administratief dossier, worden door verzoeker niet betwist en blijven derhalve onverminderd

overeind.

2.7. Waar verzoeker aanstipt dat men niet alleen de vrees voor vervolging maar tevens de reeds

ondergane vervolgingen dient in acht te nemen, dat hij reeds het slachtoffer is geweest van ernstige

bedreigingen, merkt de Raad op dat zijn verklaringen niet geloofwaardig werden bevonden. Uit

bovenstaande uiteenzetting blijkt dat verzoeker er niet in slaagt de geloofwaardigheid van deze

verklaringen te herstellen. De Raad kan dan ook geen rekening houden met reeds ondergane

vervolgingen, daar deze beweringen niet als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Inzake de algemene opmerking dat om verzoekers persoonlijke vrees beter te begrijpen, het

aangewezen lijkt rekening te houden met de politieke, historische en actuele situatie in Afghanistan en

men zich niet mag beperken tot een restrictieve lezing van bepaalde geïsoleerde elementen, wijst de

Raad erop dat artikel 27 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, gewijzigd door

artikel 24 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11

juli 2003 stelt dat de commissaris-generaal rekening houdt met alle relevante feiten in verband met het

land van herkomst. Verzoeker maakt in casu niet aannemelijk dat dit niet het geval zou geweest zijn.

Waar verzoeker een aantal passages weergeeft uit de proceduregids van UNHCR om in essentie aan te

tonen dat de bewijslast die op de asielzoeker rust niet te strikt dient te worden geïnterpreteerd, rekening

houdende met de moeilijkheden van de situatie waarin de asielaanvrager zich bevindt, dat tegenstrijdige

en onnauwkeurige verklaringen op zich niet voldoende zijn om te besluiten tot een weigering van de

vluchtelingenstatus, dat het voordeel van de twijfel dient te worden toegekend op voorwaarde evenwel

dat het asielrelaas geloofwaardig is en dat, om de geloofwaardigheid van het relaas te beoordelen,

rekening dient gehouden te worden met onder meer de intellectuele vermogens, de leeftijd en de

psychologische stoornissen van de asielzoeker, wijst de Raad er wederom op dat de bewijslast inzake

de gegrondheid van een asielaanvraag bij de asielzoeker zelf berust en deze dan ook zelf dient aan te

tonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Het voordeel van de twijfel kan tenslotte slechts worden

toegekend indien, na onderzoek van alle elementen, de overtuiging bestaat dat de afgelegde

verklaringen geloofwaardig zijn (RvS 21 oktober 2003, nr. 124.438), wat in casu niet het geval is.

Betreffende de opmerking dat rekening dient te worden gehouden met de intellectuele vermogens, de

leeftijd en de psychologische stoornissen van de asielzoeker, oordeelt de Raad dat uit de bestreden

beslissing niet blijkt dat met het specifieke profiel van verzoeker geen rekening werd gehouden. Het

betreft hier overigens een loutere theoretische opmerking, verzoeker werkt niet in concreto uit dat de

verwerende partij met zulke elementen geen rekening heeft gehouden en op welke manier deze

elementen hadden kunnen leiden tot een andere beslissing.

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de proceduregids van UNHCR, hoewel deze waardevolle

aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1 van het

vluchtelingenverdrag, geen afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732),
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zodat verzoeker zich er niet op kan steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te

besluiten.

Inzake verzoekers argumentatie dat de onderzoeker, die een beslissing neemt die van levensbelang is

voor de asielzoeker, deze dient te nemen in de geest van rechtvaardigheid en begrip, dat indien er zelfs

maar enige twijfel bestaat over bepaalde elementen, er toch verder moet gekeken worden naar het

bestaan van effectieve risico’s, dat de verwerende partij geen geloof hecht aan zijn verklaringen

aangaande zijn problemen met zijn oom welke actief is bij de Hezb-e Islami, enerzijds en de Afghaanse

autoriteiten anderzijds, dat de al dan niet aanwezigheid van risico’s op vervolgingen of op een

aantasting van de fysieke en morele integriteit de kern van de zaak moet blijven, stelt de Raad vast dat

in onderhavige asielaanvraag van enige twijfel geen sprake is daar het voorgehouden asielrelaas

betreffende wezenlijke elementen als volstrekt ongeloofwaardig wordt beschouwd. Wanneer zoals in

casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas en verzoeker, zoals blijkt

uit bovenstaande uiteenzetting, deze niet kan herstellen, dient geen diepe analyse over het gegrond

karakter van verzoekers vrees te geschieden en is er geen reden om dit aan artikel 1, A (2) van het

vluchtelingenverdrag te toetsen.

Waar verzoeker in een theoretische beschouwing stelt dat het onaannemelijk karakter van een

asielrelaas de asielinstanties niet vrijstelt om na te gaan of er al dan niet een risico bestaat voor het

leven of de fysieke integriteit van de asielzoeker indien het risico zou voortspruiten uit elementen van

het dossier die zeker zijn en verzoeker verwijst naar drie arresten van de Raad, herhaalt de Raad dat

het voorgehouden asielrelaas betreffende wezenlijke elementen als volstrekt ongeloofwaardig wordt

beschouwd, zodat niet duidelijk is, en verzoeker ook niet aangeeft, welke elementen, die de kern van

zijn asielrelaas betreffen, dan ‘zeker’ zouden zijn.

2.8. Wanneer zoals in casu geen geloof wordt 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 vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.9. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoeker, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

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

Inzake verzoekers argumentatie dat rekening dient gehouden te worden met het feit dat hij de zoon is

van een voormalig politicus en er dus zeker een gevaar bestaat voor hem en zijn gezin, verwijst de

Raad naar wat dienaangaande uiteengezet werd onder punt 2.5.6.

2.10. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

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.

2.11. De Raad stelt vast dat indien uit de analyse van de veiligheidssituatie zoals weergegeven in de

nieuwe richtlijnen van het UNHCR van 6 augustus 2013 inderdaad blijkt dat de situatie in Afghanistan

sinds begin 2013 enerzijds is verslechterd, anderzijds ook blijkt dat het geweldsniveau en de impact van

het conflict regionaal nog steeds erg verschillend is. Bovendien kan worden vastgesteld dat er nergens
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in dit rapport wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie

aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

2.12. In zoverre verzoeker zou menen dat een onderzoek zou moeten gevoerd worden naar de

veiligheidssituatie in zijn geboortedorp, wijst de Raad erop dat met toepassing van artikel 48/5, §3 van

de vreemdelingenwet er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van het land van

herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade, en

indien van verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in dat deel van het land vestigt.

2.13. Waar verzoeker voorhoudt dat er geen sprake kan zijn van een vluchtalternatief in Jalalabad waar

hij zou terecht kunnen, dat het CGVS hem niet zomaar kan terugsturen naar Afghanistan zonder

zekerheid te hebben over veilige vestigingsalternatieven in Jalalabad, dat het tegenovergestelde

kennelijk strijdig zou zijn met artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, dat men niet alleen de

veiligheidssituatie in Jalalabad dient na te gaan maar men tevens dient te onderzoeken of het voor hem

en zijn gezin mogelijk is om er een leven op te bouwen, wijst de Raad erop dat ook het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) zich niet verzet tegen de mogelijkheid van een intern

vestigingsalternatief in Afghanistan (EHRM 13 oktober 2011, Husseini/ Zweden, § 96 en 97). Zo stelt het

EHRM, in het kader van zijn bevoegdheid om artikel 3 EVRM te toetsen, aan een

hervestigingsalternatief slechts 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; EHRM, H. en B. vs. het V.K., 9 april 2013, § 91). Het

Hof baseert zich voor deze rechtspraak onder meer op een richtlijn van het UNHCR waaruit blijkt dat er

in Afghanistan voor alleenstaande mannen en voor kerngezinnen ook zonder familiaal- en

gemeenschapsnetwerk een intern beschermingsalternatief beschikbaar kan zijn in verstedelijkte en

semi-verstedelijkte gebieden die toegankelijk zijn en 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). De geüpdatete richtlijnen van UNHCR van 6 augustus 2013

bevestigen deze regel op voorwaarde dat het vestigingsalternatief onder regeringscontrole staat en over

de nodige infrastructuren beschikt om in basisbehoeften en levensonderhoud te voorzien. Verzoeker

kan dan ook niet dienstig voorhouden dat er voor hem geen intern vestigingsalternatief in Jalalabad

voorhanden zou zijn daar hij daar geen familie heeft. Ook is zijn opmerking dat hij geen alleenstaande

man is en aldus aan het welzijn van zijn gezin moet denken niet dienstig daar ook voor kerngezinnen

aanvaard wordt dat een intern beschermingsalternatief beschikbaar kan zijn.

2.14. De Raad stelt vast dat verzoeker beschikt over een veilig en redelijk vestigingsalternatief in

Jalalabad, waar blijkens de informatie gevoegd aan het administratief dossier (COI Focus ‘Afghanistan,

Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het conflict’ van 20 november 2013 en de COI Focus

‘Afghanistan, Veiligheidssituatie – Regionale Analayse. Deel I: Centrale Hooglanden, Centraal en

Noordoost Afghanistan en Jalalabad’ van 5 december 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 actueel voor burgers in

Jalalabad-stad geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.15. Uit de actuele en objectieve informatie van het Commissariaat-generaal door de verwerende partij

toegevoegd aan haar administratief dossier, blijkt immers dat Jalalabad stevig in handen van de

overheid is. Er gebeuren aanslagen waaronder ‘complexe aanslagen’. Het doelwit van die aanslagen

zijn echter de zogenaamde ‘hoge profielen’. Daarmee worden overheidsgebouwen en personen

verbonden aan de Afghaanse overheid bedoeld, maar ook de internationale aanwezigheid wordt

geviseerd. Het aantal aanslagen is relatief laag, het aantal burgerslachtoffers ook. Uit dezelfde

informatie blijkt bovendien dat het geweld in de stad geen significante groepen op de vlucht dwong.

Integendeel, regelmatig zochten kleine groepjes IDP’s uit Nangarhar en omringende provincies hun

toevlucht tot de stad. Vooral –maar niet alleen– het omringende Bihsud district, waaronder veel

buitenwijken van Jalalabad vallen, ving regelmatig IDP’s op. Uit de informatie waarover het CGVS

beschikt, blijkt derhalve dat het geweld in Jalalabad beperkt en niet aanhoudend van aard is en de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger eerder beperkt is (COI Focus,

‘Afghanistan: Veiligheidssituatie - Regionale Analyse. Deel I: Centrale Hooglanden, Centraal en

Noordoost Afghanistan en Jalalabad, 5 december 2013).

Actueel is er voor burgers in Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.
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Voorts blijkt Jalalabad perfect te bereiken via de hoofdstad Kabul, die stevig onder de controle van de

regering staat en beschikt over een internationale luchthaven (COI Focus ‘Afghanistan,

Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het conflict’ van 20 november 2013, p. 35 en 43). Op

de weg van Kabul naar Jalalabad vervolgens blijkt het grootste probleem gelegen te zijn in de onveilige

verkeerssituatie die zijn oorzaak vindt in roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark. Er gebeuren

incidenten op deze weg gelinkt aan het conflict maar deze zijn hoofdzakelijk gericht tegen troepen en

bevoorradingskonvooien en meestal zonder slachtoffers. De directeur van Pajhwok in Jalalabad geeft

aan dat de weg veilig is, maar stipt een groot probleem qua verkeersveiligheid aan (COI Focus,

‘Afghanistan: Veiligheidssituatie - Regionale Analyse. Deel I: Centrale Hooglanden, Centraal en

Noordoost Afghanistan en Jalalabad, 5 december 2013). Waar verzoeker stelt dat de weg van Kabul

naar Jalalabad zeer gevaarlijk is, beperkt hij zich tot een loutere bewering, zonder deze te onderbouwen

met concrete argumenten die de voormelde vaststellingen kunnen weerleggen of ontkrachten.

Betreffende de veiligheidssituatie stelt verzoeker echter dat, zelfs al zou het aantal slachtoffers gedaald

of ‘gering’ zijn, men hier spreekt over mensenlevens, dat dit betekent dat zelfs één per jaar er één teveel

is. Hij vraag zich af hoe men kan spreken over ‘gering’ in een dergelijke context en stelt dat zelfs indien

men stelt dat burgers niet direct geviseerd worden, zij er steeds bij betrokken worden en de grootste

slachtoffers zijn, dat het immers niet is omdat de gewone burger niet onmiddellijk geviseerd wordt dat er

geen risico bestaat voor het leven in het geval van zelfmoordaanslagen en andere gewelddadige

incidenten. De Raad herhaalt dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat

het geweld in Jalalabad nog steeds voor het overgrote deel gericht is op de zogenaamde ‘hoge

profielen’ en dat het aantal burgerslachtoffers relatief laag is. Het geweld in de stad Jalalabad is niet

aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de impact ervan op het leven van de gewone

Afghaanse burger is eerder beperkt. Verzoeker toont niet aan dat er in de stad Jalalabad een situatie

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

De Raad is van oordeel dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van

het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in Jalalabad dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het CGVS

beschikt niet correct zou zijn.

2.16. Verzoeker brengt verder geen afdoende 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 Jalalabad-stad. Verzoekers argumentatie dat hij geen diploma

heeft en nooit gewerkt heeft in Afghanistan is niet dienstig, daar verzoeker verklaarde vier à vijf jaar naar

school te zijn geweest en eveneens vier jaar Engelse les te hebben gevolgd (gehoorverslag CGVS 14

augustus 2013, p. 2-3). Verder verklaart verzoeker dat hij nooit heeft moeten werken in Afghanistan om

in zijn levensonderhoud te voorzien (gehoorverslag CGVS 14 augustus 2013, p. 7 en 9; gehoorverslag

CGVS 10 januari 2014, p. 9). Verzoeker gaf aan dat zijn oom hem voldoende geld gaf om zijn familie te

onderhouden en dat hij de rol van gezinshoofd op zich moest nemen van zijn gezin en dat van zijn oom

(gehoorverslag CGVS 10 januari 2014, p. 8 en 9). Gezien verzoekers opleiding en talenkennis en

gezien verzoeker gezinshoofd was van zijn gezin en dat van zijn oom en alle praktische zaken

zelfstandig diende te regelen (gehoorverslag CGVS 14 augustus 2013, p. 9 en 10 en gehoorverslag

CGVS 10 januari 2014, p. 4 en 5), is het aannemelijk dat verzoeker over de nodige capaciteiten beschikt

om zelfstandig een bestaan op te bouwen in de hoofdstad van zijn provincie, die hem overigens niet

onbekend is (gehoorverslag CGVS 14 augustus 2013, p. 3), voor hem en zijn gezin. Waar verzoeker

voorhoudt dat het niet consequent is dat het profiel van zijn oom ongeloofwaardig wordt bevonden, doch

dat de beslissing betreffende het kunnen leven in Jalalabad verder bouwt op deze zogezegde

ongeloofwaardige verklaringen, wijst de Raad erop dat aan het profiel van verzoekers oom geen geloof

wordt gehecht, doch zijn overige verklaringen over zijn gezinssamenstelling en zijn gezinsleven en

dagelijkse bezigheden, behalve zijn aanwezigheid in de madrassa, niet betwist worden. Overigens wijst

de Raad erop dat verzoeker, in zoverre hij met dergelijke kritiek zou aangeven dat ook zijn verklaringen

betreffende zijn gezinsleven en dagelijkse bezigheden niet waarachtig zijn, verzoeker zijn werkelijke
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situatie voor zijn aankomst in België verborgen wenst te houden, zodat het voor de Raad onmogelijk is

om zijn werkelijke nood aan bescherming te beoordelen.

Verder merkt de Raad nog op dat verzoekers schoonvader zijn reis bekostigd heeft (gehoorverslag

CGVS 14 augustus 2013, p. 15). Hoewel verzoeker verklaarde dat zijn schoonvader een deel van het

geld geleend had, zijn verzoekers verklaringen dienaangaande weinig geloofwaardig nu hij geenszins,

ook niet bij benadering, kon zeggen hoeveel zijn schoonvader diende te lenen (gehoorverslag CGVS 10

januari 2014, p. 8-9). Het is niet aannemelijk indien verzoeker geld tracht bijeen te krijgen omdat hij wil

vluchten uit vrees voor zijn leven, dat hij helemaal niet op de hoogte is van de hoegrootheid van het

geleende bedrag. Hoe dan ook, verklaart verzoeker dat zijn schoonvader een goed draaiende zaak

heeft in de koop en verkoop van vrachtwagens (gehoorverslag CGVS 14 augustus 2013, p. 15 en

gehoorverslag CGVS 10 januari 2014, p. 8 en 9). Verder blijkt uit verzoekers verklaringen ook dat zijn

echtgenote en zoon momenteel bij zijn schoonvader wonen (gehoorverslag CGVS 14 augustus 2013, p.

4). Verzoeker meent dat het feit dat zijn schoonvader hem financieel zou kunnen bijstaan, een

hypothese is en dat de verwerende partij hier geen zekerheid over heeft en dat zij de financiële situatie

van de schoonvader niet kennen. Doch, de Raad stelt vast dat uit niets blijkt en verzoeker niet met

concrete elementen aannemelijk maakt dat zijn schoonvader hem in de toekomst niet financieel verder

zou kunnen of willen ondersteunen.

In zoverre verzoeker stelt dat het belangrijk is na te gaan welke opvangmogelijkheden er voorhanden

zijn voor verzoeker en wat de huidige situatie/levensomstandigheden voor hem in Jalalabad zijn, dat het

niet mogelijk is zich zomaar zonder hulp in een stad te gaan vestigen, wijst de Raad op wat de

commissaris-generaal dienaangaande terecht stelde in de bestreden beslissing: “Overigens blijkt uit

informatie van het Commissariaat-generaal dat personen die omwille van het geweld in Afghanistan hun

toevlucht tot de stad zoeken terecht kunnen in huurwoningen, worden opgevangen door

gastgemeenschappen en kunnen rekenen op ondersteuning van verschillende

internationale hulporganisaties”. Deze motieven, die steun vinden in de stukken van het administratief

dossier, worden door verzoeker niet in concreto betwist. Ze blijven derhalve onverminderd overeind en

worden door de Raad overgenomen.

Waar verzoeker nog van mening is dat het moeilijk is om uit te leggen hoe er door de verwerende partij

bepaald wordt wie een intern vluchtalternatief heeft, ziet de Raad niet in op welke manier voorgaande

argumentatie de vaststellingen van de commissaris-generaal en de Raad dat verzoeker over een veilig

en redelijk vestigingsalternatief beschikt in Jalalabad, kan weerleggen. Bovendien wijst de Raad erop

dat elke asielaanvraag individueel wordt onderzocht op zijn eigen merites.

In zoverre verzoeker ten slotte nog aangeeft dat nog steeds heel veel Afghanen woonachtig zijn in India,

Pakistan, … en dat dit een element is welke er op wijst dat er binnen het land zelf geen veilige

vluchtalternatieven zijn, ziet de Raad niet in hoe het feit dat veel Afghanen woonachtig zijn in andere

landen een bewijs kan zijn van het feit dat er in Afghanistan geen veilig vestigingsalternatief mogelijk is.

2.17. Er zijn derhalve geen objectieve argumenten voorhanden waaruit zou blijken dat een interne

hervestiging van verzoeker onredelijk zou zijn in de zin van artikel 48/5, §3 van de vreemdelingenwet.

2.18. In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin

van het voormelde artikel 48/4 in aanmerking worden genomen.

2.19. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

2.20. Verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat voorafgaat

blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van het beroep

zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële onregelmatigheden aan de

bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 drieëntwintig juli tweeduizend veertien door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier. .

De griffier, De voorzitter,

A. DE POOTER N. VERMANDER


