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nr. 198 271 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. VAN EECKHAUT

Mathias Gesweinstraat 44

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 mei 2017 heeft

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

14 april 2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 mei 2017 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat J. VAN

EECKHAUT en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

1 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 11 december 2015 asiel

aan. Op 14 april 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 18 april 2017 aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.
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Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van Atawaura in het district

Khewa (Kuz-Kunnar) in Nangarhar, hoewel u in het ziekenhuis van Jalalabad geboren werd. Op uw

zestiende verhuisde de familie naar Jalalabad, waar u drie jaar woonde. U bent naar school gegaan tot

de twaalfde graad, waarna u van plan was om de toelatingstest om politieagent te worden te doen, maar

u verliet Afghanistan voor het zover was. U hielp in de tussentijd ook in de winkel van uw vader.

Toen u nog in Khewa woonde was uw vader een dorpsoudste. U ging korte tijd naar een madrassa,

maar toen daar opgeroepen werd tot Jihad zei u dat aan uw vader, die de overheid inlichtte, waarna ze

een raid hielden tegen de madrassa. Uw vader ontving naderhand bedreigingen, waardoor besloten

werd om te verhuizen naar Jalalabad. Uw vader begon een verfwinkel, alwaar bepaalde verf verkocht

werd gebruikt in bommenproductie. Toen de verkoop daarvan werd stopgezet, werd uw vader hierover

lastig gevallen. In de vierde maand van 1393 (juni-juli 2014) werd uw broer voor uw ogen bij het sluiten

van de winkel neergeschoten door onbekenden. Om dit te proberen verwerken verhuisde u naar uw

tante in het Deremsel-gebied van Jalalabad, nabij de Hindoetempel aldaar. Vervolgens was u in de

eerste of tweede maand van 1394 (maart – mei 2015) getuige van een bomaanslag tegen de Kabul-

bank. U had het hier zeer moeilijk mee, waarop uw vader besliste om u naar het buitenland te sturen.

U verliet Afghanistan in de achtste maand van 1394 (oktober – november 2015), en kwam aan in België

op 1 november 2015, en vroeg asiel aan op 11 december 2015. Ter staving van uw asielrelaas legt u de

volgende documenten voor: een kopie van een brief van uw school, een brief van de dorpsoudsten, een

schoolattest, een winkelbewijs, doktersbriefjes uit Afghanistan, een taskara, een taskara van uw vader,

een dreigbrief, een aantal foto’s, en de enveloppen waarin deze zaken u werden toegestuurd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

In uw verklaringen voor het CGVS verwees u naar vier gebeurtenissen in Afghanistan, namelijk een

incident met de Iman van de lokale madrassa, dat uw vader lastig gevallen werd omtrent de verkoop

van een bepaald type verf, de moord op uw broer, en dat u getuige was van de nasleep van een

bomaanslag in Jalalabad (CGVS p. 8, 9). Hierover dient enerzijds opgemerkt te worden dat uw

verklaringen in deze aangetast zijn door een aantal tegenstrijdigheden en toevoegingen zowel intern als

ten opzichte van uw verklaringen voor de DVZ, wat de geloofwaardigheid van deze verklaringen danig

aantast, maar dat u anderzijds bovendien ook op geen enkel moment aangeeft dat er sprake zou zijn

van een dreiging tegen u persoonlijk.

Wat betreft de geloofwaardigheid van uw verklaringen, dient er ten eerste op gewezen te worden dat u

van geen van de supra genoemde incidenten melding maakte tijdens het interview voor de DVZ, maar

slechts stelde dat “de situatie in Jalalabad niet onder controle [is]” (vragenlijst CGVS dd. 14 maart 2016,

afdeling 3.5.). Mochten deze incidenten de aanleiding geweest zijn van uw vertrek uit Afghanistan,

individueel of cumulatief, zou nochtans verwacht van u mogen worden dat u daar melding van gemaakt

zou hebben voor de DVZ. Het is met name vreemd dat u geen melding maakte van de dood van uw

broer, wat u nochtans als zeer schokkend beschrijft (CGVS p. 9), en waaraan u refereert als u gevraagd

wordt naar uw vrees in Afghanistan; u vreest dat u hetzelfde zou meemaken als uw broer (CGVS p. 19).

Sterker nog, u hebt zelfs nooit melding gemaakt van het bestaan van uw overleden broer voor het

gehoor voor het CGVS (verklaring DVZ dd. 14 maart 2016, afdeling 17.). Hierop gewezen stelde u dat u

niet dacht dat u voor de DVZ ook de overleden broers moest vermelden (CGVS p. 11), terwijl deze

nochtans expliciet vermeld worden bij de vraagstelling. Ook hierop gewezen, stelt u eenvoudigweg dat u

tijdens het interview voor de DVZ niet gevraagd werd naar overleden broers (CGVS p. 12). De foto’s die

u voorlegt van uw vader met een lijk (documenten 9A-C) vormen an sich geen bewijs dat het gaat om

uw broer, waar u ook op gewezen werd (CGVS p. 12), te meer omdat u ook geen enkele foto van

bijvoorbeeld u drie samen voorlegt.

U legde ten tweede tegenstrijdige verklaringen af over de problemen die u gehad zou hebben met een

lokale Iman. U verklaarde initieel dat u met uw broer naar een madrassa ging in uw dorp, alwaar de
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Iman “elke dag informatie [gaf] over de Jihad, meer en meer,” waarna hij ten slotte probeerde om jullie

daadwerkelijk bij de opstandelingen te doen aansluiten (CGVS p. 8). Als u later evenwel grondiger

bevraagd wordt over deze episode stelt u dat de Iman initieel enkel een beetje sprak over Jihad, om dan

plots voor te stellen dat u zich zou aansluiten (CGVS p. 10). Gewezen op het verschil tussen deze

verklaringen, stelt u dat u eigenlijk wel al diep inging op de Jihad voor de poging tot rekrutering (CGVS

p. 11). Ook merkwaardig is dat u deze lessen al anderhalve maand gevolgd zou hebben samen met nog

andere kinderen uit het dorp (CGVS p. 11), maar dat het uw vader pas ter oren kwam toen u het hem

zei – er zou nochtans verwacht kunnen worden van een dorpsoudste dat hij al eerder geruchten zou

hebben opgevangen als er anderhalve maand lang extremisme aan de kinderen werd gepredikt, waar u

ook op gewezen werd (CGVS p. 11). Dit alles, samen genomen met het supra opgemerkte kenmerk van

een toevoeging tegenover uw verklaringen voor de DVZ, maakt ook uw verklaringen over de aanvaring

met de Iman maar weinig geloofwaardig.

U legde ten derde ook tegenstrijdige verklaringen af over de bedreigingen die uw vader ontvangen zou

hebben in de periode dat hij de eigenaar was van een verfwinkel. U verklaarde initieel immers dat uw

vader enkel telefonisch bedreigd geweest zou zijn (CGVS p. 13), namelijk in de nasleep van het incident

met de Iman (CGVS p. 13), en omtrent de verkoop van een bepaalde verf in zijn winkel (CGVS p. 14).

Tijdens het bespreken van de door u voorgelegde documenten indiceert u echter dat uw vader ook een

dreigbrief (document 8) had mogen ontvangen, ongeveer drie maanden voor de dood van uw broer,

waarin uw vader werd beschuldigd van samenwerking met de overheid (CGVS p. 15). Het is zeer

markant dat u niets over deze dreigbrief vermeldde doorheen het gehoor, niet toen u vrijuit over de

redenen voor uw vertrek kon vertellen (CGVS p. 8, 9), noch toen u expliciet naar de bedreigingen die uw

vader had mogen ontvangen werd gevraagd (CGVS p. 14, 15), en dat u deze ook niet vermeldde voor

de DVZ (verklaringen DVZ en vragenlijst CGVS dd. 14 maart 2016). Hierop gewezen, stelt u dat u voor

de DVZ niet gevraagd werd naar de dreigbrief, en dat u tijdens het gehoor voor het CGVS de brie had

voorgelegd, waardoor u niet dacht dat het nodig was er nog melding van te maken (CGVS p. 16). Dit is

een vreemde verklaring; als u expliciet gevraagd wordt welke bedreigingen uw vader ontvangen had,

mag verwacht worden dat u van deze brief melding gemaakt zou hebben zelfs al wist u dat de brief later

nog integraal besproken zou worden. Dat u dit niet deed, doet vermoeden dat u er zich niet geheel meer

bewust van was welke documenten u eigenlijk had voorgelegd, en dat u deze niet vermeldde tijdens het

gehoor omdat uw familie deze brief helemaal niet had ontvangen, maar deze achteraf bekomen is. Dit

zou ook verklaren waarom u er geen melding van maakte voor de DVZ.

Samen genomen dient daarom gesteld te worden dat u er niet in slaagde om de bovengenoemde

incidenten aannemelijk te maken. Bovendien blijkt ook nergens in uw relaas dat u zelf te lijden had

onder een persoonlijke vrees voor vervolging of risico op ernstige schade.

U gaf dit ten eerste zelf te kennen in uw verklaringen voor de DVZ (vragenlijst CGVS dd. 14 maart

2016, afdeling 3.5.).

U stelde ten tweede tijdens het gehoor voor het CGVS dat u zelf nooit persoonlijk bedreigd geweest

bent (CGVS p. 13).

Wat ten derde ook wijst op het ontbreken van een vrees voor vervolging in uwer hoofde, is de

chronologie van de door u geschetste gebeurtenissen. De problemen met de Iman zouden zich hebben

voorgedaan rond 1389 (maart 2010 – maart 2011) (CGVS p. 8), de dreigbrief zou ontvangen zijn op

3/01/1393 (23 maart 2014) (CGVS p. 15), uw broer zou vermoord zijn in de vierde maand 1393 (juni –

juli 2014) (CGVS p. 9), en u zou getuige geweest zijn van een bomaanslag in de eerste of tweede

maand van 1394 (maart – mei 2015) (CGVS p. 9). U zou evenwel pas vertrokken zijn uit Afghanistan in

de achtste maand van 1394 (oktober – november 2015) (CGVS p. 18). Mochten de genoemde

incidenten werkelijk de aanleiding geweest zijn voor uw vlucht uit Afghanistan, zou verwacht kunnen

worden dat u zich iets gehaaster getoond zou hebben bij het vluchten uit Afghanistan, en niet nog een

vijf a zes maanden gewacht zou hebben. In dat kader kan er trouwens ook nog op gewezen worden dat

het vreemd is dat u zegt nooit een paspoort te hebben aangevraagd (CGVS p. 17). U stelt dat dit kwam

doorat u gehaast was om te vertrekken (CGVS p. 17), maar zoals supra aangehaald spreekt de door u

geschetste chronologie dit tegen. Hierop gewezen beaamt u nochtans dat u bang was en overhaast

moest verteken (CGVS p. 17), wat evenwel niet te verenigen valt met de periode van bijna een half jaar

tussen de bomaanslag en uw vertrek, en de periode van meer dan een jaar tussen de dood van uw

broer en uw vertrek.
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Ten vierde kan u ook de positie van uw vader als dorpsoudste niet inroepen om aanspraak te maken op

internationale bescherming. U geeft namelijk aan dat uw vader niet langer dorpsoudste is, en in die

hoedanigheid sindsdien ook geen bedreigingen meer heeft ontvangen (CGVS p. 13).

Als u ten slotte gevraagd wordt wat uw specifieke vrees in Afghanistan is, stelt u dat “de situatie… heel

onveilig” was, dat u niet hetzelfde wil meemaken als uw broer, en dat u slechte situaties hebt

meegemaakt (CGVS p. 19). Geen van deze wijzen evenwel op een vrees voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin of een risico op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Gedurende het gehoor hebt u ook een aantal keren aangehaald dat de door u genoemde incidenten

voor psychologische problemen gezorgd zouden hebben (CGVS p. 9, 13, 15). U legde om dit te

bewijzen evenwel enkel een aantal doktersbriefjes voor uit Afghanistan waarvan de authenticiteit niet

viel na te gaan (documenten 5). Tijdens het gehoor gaf u bovendien aan dat u in België enkel een aantal

praatsessies hebt gevolgd alwaar u kalmerende oefeningen werden geleerd, en slaappillen

voorgeschreven kreeg (CGVS p. 15). Bij ontstentenis van authentieke Belgische medische attesten die

in die richting wijzen, vermag de door u ingeroepen psychologische toestand het niet om het oordeel

van het CGVS te wijzigen.

Ook de (overige) neergelegde stukken vermogen niet bovenstaande appreciatie in positieve zin te

beïnvloeden. Documenten hebben enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zich vermogen document niet de geloofwaardigheid van

een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien dient hier nog aan te worden toegevoegd dat uit

toegevoegde informatie blijkt dat in Afghanistan, allerlei documenten eenvoudig te verkrijgen zijn, het zij

via corruptie of door ze te laten namaken.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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 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 Commissariaatgeneraal 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. Niettegenstaande er sprake is van een toename in het aantal

gewelddadige incidenten, blijkt uit dezelfde informatie dat het geweld voornamelijk doelgericht van aard

is, waarbij voornamelijk de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het gegeven dat de weg

een doelwit vormt van de opstandelingen belet bovendien niet dat er nog steeds sterk

seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul

ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de drukkende hitte in de zomer

ontvluchten richting Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg er de

verkeersveiligheid is, waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een

verouderd wagenpark. Dergelijke risico’s houden echter geen enkel verband met een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 c) van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 5

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

19 april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen 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 er op 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 dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld,

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR

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 in 2015 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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie Jalalabad van 14 december 2016) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

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

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

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad,

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve

opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud,

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht,

terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende

dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die

een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto¬ in een ander district zijn gelokaliseerd, worden

door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar

geheel.

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti-

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse
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veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire,

supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Sinds eind 2015 zijn deze complexe aanslagen meer

gericht tegen diplomatieke posten en worden zelfmoordaanslagen aangewend tegen de leiders van pro-

regeringsmilities. Deze milities zijn in toenemende mate het doelwit van IS in Nangarhar.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, 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. In casu werd evenwel vastgesteld dat u over een veilig vluchtalternatief

beschikt in de stad Jalalabad.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in Jalalabad actueel geen reëel

risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

de stad Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 19 april 2016

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.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in de stad Jalalabad vestigt. U verklaarde voor de DVZ namelijk dat u voor uw vertrek quasi uw hele

leven in Jalalabad woonde (verklaring DVZ dd. 14 maart 2016, afdeling 10.), en voor het CGVS

verklaarde u daar de laatste drie jaar te hebben gewoond (CGVS p. 4, 5). U hebt teven een tante die

ook de stad woont en bij wie u tijdlang verbleef (CGVS p. 5). Alhoewel u zelf verklaart dat uw

familieleden ondertussen terug naar Khewa is verhuisd (CGVS p. 5), vermeldt het facebookprofiel

gelinkt aan het nummer op de door u voorgelegde enveloppe (document 10) en dat de naam van uw

vader draagt, dat uw vader momenteel woonachtig is in Jalalabad (zie stukken toegevoegd aan het

dossier). Daarnaast dient ook te worden vastgesteld dat u door uw scholing van twaalf jaar (CGVS p. 6)

goed opgeleid bent naar Afghaanse normen, en bovendien zowel Pashtou als Dari en Pashai spreekt,

en ok Pashtou en Dari kan lezen en schrijven (CGVS p. 6). U toonde zich ook zelfstandig en initiatiefrijk

genoeg om alleen naar België te rijzen met het oog u in dit voor u geheel vreemde land te vestigen.

Hieruit kan men dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in een stad als

Jalalabad aan de slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe

ook over de nodige contacten en ondersteuning beschikt.
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Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat personen die

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde

woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Zoals supra aangetoond slaagde u er niet in om aannemelijk te maken dat u in Afghanistan persoonlijke

een gegronde vrees had voor vervolging of het risico liep op het leiden van ernstige schade, en hebt u

de door u aangehaalde incidenten ook niet aannemelijk kunnen maken, 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. Het verzoekschrift

Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift als volgt:

“Verzoeker meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de bestreden beslissing. Verwerende

partij stelt dat verzoeker onvoldoende gegevens of elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat

verzoeker zijn land heeft verlaten uit gegronde vrees voor vervolging, cfr. Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te namen.

2.1. Omtrent de vrees voor vervolging confer de vluchtelingenconventie:

a. Verweerster stelt dat de verklaringen van verzoeker aangetast zijn door een aantal tegenstrijdigheden

en toevoegingen intern en ten opzichte van de verklaringen voor DVZ wat de geloofwaardigheid aantast,

alsook zou verzoeker niet aangegeven hebben dat er een persoonlijke dreiging was.

Verweerster vergeet dat bij de initiële vragenlijst van DVZ en de antwoorden hierop, verzoeker nog

steeds danig emotioneel aangedaan was van de situatie en de vlucht, wat een gegronde reden kan zijn

voor het zogenaamd niet vermelden bij sommige vragen van informatie.

Verzoeker legt wel degelijk foto's voor van zijn vader met zijn broer, die overleden is.

Het argument dat er geen enkele foto van de drie samen wordt voorgelegd, is niet correct, in die zin dat

verweerster dit kan vragen en nagelaten heeft om dit te doen.

b. Verweerster stelt dat er tegenstrijdige verklaringen zijn over de problemen van verzoeker met een

lokale iman en stelt zich vragen over de momenten waarop de iman juist sprak over de jihad en de

aansluiting.

Lezing van de beslissing stelt toch wel dat hier kleine verschillen in interpretatie zijn door verweerster en

dat de uitleg van verzoeker op dat vlak aannemelijk is: het is duidelijk dat de pogingen tot rekrutering er

waren, en dat dit nergens gecontesteerd kan worden.

c. Verweerster stelt zich vragen over de voorgelegde dreigbrief die een aanduiding is dat de vader van

verzoeker werd beschuldigd van samenwerking met de overheid. Opnieuw is er de vaststelling dat de

niet-vermelding door verzoeker van de brief door DVZ kan verklaard worden door de omstandigheden

die voorhanden waren, met name de emotionele slag en druk bij verzoeker.
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Het is wel duidelijk dat verweerster niet aanduidt dat de dreigbrief vals zou zijn. Indien zij dit wel wil

aanduiden dient er een valsheidonderzoek te gebeuren, en moet verweerster dit bevelen, zoniet is het

argument niet van tel.

Elke twijfel moet in het voordeel van verzoeker worden uitgesproken.

d. Omtrent de persoonlijke bedreiging stelt verweerster zich vragen en verwijst naar de verhoren waarbij

verzoeker stelde nooit persoonlijk bedreigd te zijn geweest.

Het is wel duidelijk dat de problematieken zoals boven vermeld wel degelijk een persoonlijke impact

hebben op verzoekers integriteit en de omgeving waarin hij zich beweegt.

Verweerster stelt dat de periode tussen de bedreigingen en de daadwerkelijke vlucht te lang op zich

heeft laten wachten, maar het is wel degelijk zo dat verzoeker bevreesd was en bang en overhaast is

vertrokken.

Men kan zich afvragen wat overhaast betekent in een situatie waarbij men zijn hebben en houden en

geboorteland dient achter te laten...

e. Verzoekers vader was wel degelijk dorpsoudste op het moment van de feiten zodat dit de waarheid is

en verzoeker wel degelijk aanspraak kan maken op internationale bescherming.

f. Verweerster twijfelt aan de voorgelegde doktersbriefjes uit Afghanistan en de psychologische

problemen die verzoeker heeft als gevolg van de gebeurtenissen in zijn thuisland.

Verweerster kan wel degelijk vragen aan verzoeker om zich, gelet op de persoonlijke situatie, aan te

bieden bij een psycholoog en de noodzakelijke Belgische medische attesten neer te leggen.

g. Verweerster twijfelt aan de neergelegde stukken en stelt dat deze in Afghanistan eenvoudig te

verkrijgen zijn via corruptie of door ze te laten namaken.

Verweerster gaat voorbij aan het feit dat deze documenten wel degelijk het relaas van verzoeker staven

en indien hij geen documenten zou neerleggen, zou dit aangenomen worden als een argument, wat ook

in het nadeel zou zijn van verzoeker.

Indien verweerster twijfelt aan de authenticiteit van de voorgelegde documenten dan dient zij een

valsheidprocedure op te starten om na te gaan of de documenten vals zijn of niet.

Indien dit niet het geval is dan zou verweerster toch deze documenten moeten aanvaarden.

2.2. Omtrent de subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4 alinea 2C van de Vreemdelingenwet:

a. Verweerster stelt uitdrukkelijk dat een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een

beschermingsstatus krijgen tengevolge van de algemene situatie in de regio van herkomst.

Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin

van art. 48/4 alinea 2C van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun

regio indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover

blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Verweerster stelt dat verzoeker zich aan de bedreiging voor zijn leven als gevolg van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst kan onttrekken door zich in de provinciale hoofdstad

Jalalabad te vestigen waar verzoeker zou beschikken over een veilig en redelijk vestigingsalternatief.

Verweerster geeft op pagina 3 van haar beslissing zelf aan en toe dat er sprake is van een toename in

het aantal gewelddadige incidenten, ook al zou het geweld voornamelijk doelgericht van aard zijn...

Verweerster haalt tevens een rapport aan van het UNHCR omtrent de actuele veiligheidssituatie van

april 2016. In dit rapport wordt uitdrukkelijk gesteld dat de veiligheidssituatie in 2015 achteruitgegaan is,
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en dat zowel het aantal burgerslachtoffers als het aantal veiligheidsincidenten op het gehele Afghaanse

grondgebied gestegen zijn.

Verweerster haalt als argument aan dat het rapport melding zou maken van het bestaan van regionale

verschillen in de veiligheidssituatie van Afghanistan.

Verder stelt verweerster zelf vast dat het conflict in Afghanistan een erg veranderlijk karakter heeft, en

meent zij dit als argument te moeten gebruiken om de subsidiaire bescherming niet aan verzoeker toe te

kennen.

Het is wel duidelijk dat verzoeker zijn reële herkomst uit de regio en zijn achtergrond niet ter discussie

staan en dat de algemene toestand in de regio van die aard zijn om hem subsidiaire bescherming te

verlenen.

Op pagina 3 onderaan en pagina 4 bovenaan stelt verweerster dat het UNHCR er op wijst 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.

Verder haalt verweerster aan dat het 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 moeten worden om te bepalen of er sprake is van een veralgemeend willekeurig geweld:

1. Het aantal burgers dat slachtoffer is van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen.

2. Het aantal conflictgerelateerde incidenten.

3. Het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden.

Verweerster geeft als argument dat uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR weliswaar

blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch anderzijds zou blijken dat het

geweldniveau en de impact van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn.

Verweerster tracht aldus een antwoord te bieden op de drie objectieve elementen die volgens het

UNHCR in aanmerking moeten worden genomen om te spreken van een veralgemeend willekeurig

geweld en de subsidiaire bescherming te kunnen toekennen aan een persoon, en richt haar focus

eigenlijk op de zogenaamde regionale verschillen terwijl uit het rapport wel duidelijk blijkt dat de

veiligheidssituatie in Afghanistan in 2015 verslechterd is.

Verweerster maakt melding van de stad Jalalabad met een aantal omliggende districten die er zouden

bij horen en er deel van uitmaken.

Verweerster stelt dat het geweld kan toegeschreven worden aan zelfmoordaanslagen, bermbommen, of

magnetische IED's op voertuigen vooral in het kader van Afghaans internationaal veiligheidspersoneel.

Verder maakt verweerster melding van zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen in Jalalabad.

Verweerster stelt uitdrukkelijk zelf dat de aard van het gebruikte geweld er voor zorgt dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Verweerster maakt ook melding van aanslagen in de nabijheid van burgerlijke infrastructuur.

Verzoeker stelt vast dat verweerster verder spreekt dat er een toename is van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, doch dat uit de beschikbare informatie zou blijken dat het

aantal burgerslachtoffers in de stad laag blijft...

Verzoeker moet hier toch vaststellen dat verweerster toch nogal licht omgaat met de algemene dreiging

die voorhanden is en die zij uiteindelijk in haar beslissing zelf bevestigt, ook al zou die volgens

verweerster laag blijven, waarbij verzoeker zich afvraagt uiteindelijk wat laag is in het kader van

mensenlevens.
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De beslissing stelt uitdrukkelijk dat er beschikbare informatie is waaruit blijkt dat de IS actief is in de

provincie Nangarhar en er de Taliban NANSF bestrijdt en IS openlijk en militair aanwezig is in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan.

Verzoeker benadrukt dat aan asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus

wordt toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, 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.

Verweerster meent dat verzoeker zich kan herbergen in de stad Jalalabad en dus wel degelijk een intern

vluchtalternatief heeft.

Verweerster geeft uitdrukkelijk toe dat er met regelmaat terreuraanslagen zijn in Jalalabad, maar meent

dat verzoeker voldoende veilig is daar, wat niet redelijk correct is.

Verweerster haalt onderaan pagina 4 van haar beslissing aan dat de UNHCR gidelines van 2016 stellen

dat het intern vluchtalternatief redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door de familie, de

gemeenschap of de clan, in de beoogde regio van vestiging.

Verweerster stelt dat verzoeker zich redelijkerwijze kan vestigen in Jalalabad en verwijst naar zijn

verleden en zijn familie, niettegenstaande de familieleden verhuisd zijn naar Khewa.

Uiteraard kan verzoeker een bestaan uitbouwen, doch de algemene situatie van onveiligheid met de

vrees om het slachtoffer te worden hiervan door bv. een bomaanslag of andere daden van geweld,

overheersen op dit vlak, wat toch redelijk aannemelijk is.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 8 december 2017 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende nota bij samen met de COI Focus

“Afghanistan Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 9 juni 2017 en een gedetailleerde kaart van het

grootstedelijk gebied Jalalabad.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoeker in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader 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: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in

het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1, van de richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor
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een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) volgt dat het in de eerste

plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen

gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-

generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen

in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming

moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten

van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

Verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk dat hij beroep aantekent tegen de weigering van

de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Hij werkt dit uit aan de

hand van een aantal grieven waarin hij de motieven van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk

onderzoek onderwerpt en deze poogt te ontkrachten of te weerleggen. Derhalve blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoeker zich in deze beroept op de schending van de materiële motiveringsplicht.

Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) geen

geloof kan gehecht worden aan zijn asielrelaas nu hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ)

geen melding maakte van de vier gebeurtenissen waarnaar hij in zijn verklaringen voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) verwees, met name het

incident met de Iman van de lokale madrassa, de omstandigheid dat zijn vader lastig gevallen werd

omtrent de verkoop van een bepaald type verf, de moord op zijn broer, en de omstandigheid dat hij

getuige was van de nasleep van een bomaanslag in Jalalabad, doch enkel stelde dat “de situatie in

Jalalabad niet onder controle (is)”, en nu hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de problemen die hij

gehad zou hebben met een lokale Iman en over de bedreigingen die zijn vader ontvangen zou hebben

in de periode dat hij de eigenaar was van een verfwinkel, en omdat (ii) nergens in zijn relaas blijkt dat hij

zelf te lijden had onder een persoonlijke vrees voor vervolging of risico op ernstige schade. Daarbij

wordt nog overwogen dat de door verzoeker ingeroepen psychologische toestand, bij ontstentenis van

authentieke medische attesten die in die richting wijzen, het oordeel van de commissaris-generaal niet

vermogen te wijzigen en dat ook de overige neergelegde stukken de appreciatie van de commissaris-

generaal niet in positieve zin weten te beïnvloeden.

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

de bestreden beslissing, doch hij komt hierbij niet verder dan het poneren van een vrees voor

vervolging, het minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen en het tegenspreken en

bekritiseren van de bevindingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel de desbetreffende

vaststellingen te weerleggen of te ontkrachten.

Verzoeker overtuigt niet waar hij de in de bestreden beslissing vastgestelde omissies in zijn bij de DVZ

afgelegde verklaringen wijt aan zijn emotionele toestand omwille van de situatie en zijn vlucht. Van

iemand die beweert te vrezen voor zijn veiligheid en zijn leven en die daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij bij machte is om een

juist, precies en waarheidsgetrouw vluchtrelaas weer te geven en dat hij nauwkeurige, coherente en

geloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de redenen die hem ertoe hebben gebracht zijn land van

herkomst te ontvluchten, ook al hebben deze gebeurtenissen een zware indruk nagelaten. Daargelaten

zijn blote beweringen dienaangaande, kan uit de stukken waarop de Raad vermag acht te slaan op

generlei wijze blijken dat traumatische ervaringen verzoeker zouden verhinderd hebben om volwaardige

verklaringen af te leggen. In tegendeel, uit de opgetekende verklaringen in de vragenlijst van het CGVS

evenals uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker over ruim voldoende cognitieve capaciteiten beschikt

om zijn asielrelaas op een zelfstandige en functionele manier uiteen te zetten. Ofschoon hij tijdens het

gehoor op het CGVS aangaf in België een aantal praatsessies te hebben gevolgd alwaar hem



RvV X - Pagina 12

kalmerende oefeningen werden geleerd en hij slaappillen voorgeschreven kreeg (adm. doss., stuk 6,

gehoorverslag 14 maart 2017, p. 15), brengt verzoeker geen authentieke (Belgische) medische attesten

bij die aantonen dat zijn voorgehouden problematiek hem zou belemmeren in het afleggen van

coherente verklaringen. Wel legde hij aan het bestuur een aantal doktersbriefjes voor uit Afghanistan

(adm. doss., stuk 18, map met ‘documenten’, document 5), doch zoals in de bestreden beslissing wordt

opgemerkt, kan hiervan de authenticiteit niet worden nagegaan. Aldus wijst niets er op dat de beweerde

toestand van verzoeker tijdens het interview bij de DVZ en het gehoor op het CGVS de vastgestelde

omissies en tegenstrijdigheden kunnen verklaren.

In zoverre verzoeker voorhoudt dat hem kon worden gevraagd om zich aan te bieden bij een

psycholoog en om de noodzakelijke Belgische medische attesten neer te leggen, dient te worden

benadrukt dat de bewijslast in beginsel berust bij de asielzoeker die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en dat er in hoofde van de commissaris-

generaal slechts sprake is van een onderzoeksplicht wanneer de asielzoeker heeft voldaan aan de op

hem rustende medewerkingsplicht en er op dat moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is om

te kunnen komen tot een beslissing die krachtens de artikelen 57/6 tot en met 57/6/3 van de

Vreemdelingenwet tot zijn bevoegdheid behoort. Tevens wordt er op gewezen dat verzoeker de

gelegenheid heeft om bij de Raad de nodige medische attesten te verstrekken, maar in casu in gebreke

blijft. Hetzelfde dient gezegd te worden aangaande verzoekers betoog dat daar waar de commissaris-

generaal stelt dat de foto’s die hij bijbrengt van zijn vader met een lijk (adm. doss., stuk 18, map met

‘documenten’, documenten 9A-C) an sich geen bewijs vormen dat het gaat om zijn broer, te meer omdat

verzoeker ook geen enkele foto van bijvoorbeeld hen drie samen voorlegt, verweerder dit kon vragen

maar nagelaten heeft dit te doen. En zelfs al legt verzoeker een foto neer van hen drie, dan nog kan niet

op objectieve wijze vastgesteld worden dat de persoon in kwestie daadwerkelijk zijn broer is, laat staan

dat hiermee aangetoond wordt dat zijn broer om het leven is gekomen zoals verzoeker beweert.

Waar hij opwerpt dat verweerder niet aanduidt dat de dreigbrief vals zou zijn, gaat verzoeker er ten

onrechte van uit dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de

valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg

ook de Raad kunnen evenwel ook om andere redenen dan hun (bewezen) valsheid aan de

aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren, met name wanneer deze onvoldoende garanties

op het vlak van authenticiteit bieden. Daarenboven kan aan documenten slechts bewijswaarde worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat in casu, zoals blijkt uit de omstandige motivering van de bestreden

beslissing, niet het geval is. Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

asielrelaas te herstellen.

Gelet op het voorgaande weerlegt verzoeker de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing, die

allen steun vinden in het administratieve dossier, niet. Deze vaststellingen zijn pertinent en worden door

de Raad overgenomen.

Zo verzoeker aanvoert dat elke twijfel in zijn voordeel moet worden uitgesproken, kan worden

opgemerkt dat het voordeel van de twijfel slechts kan worden toegestaan als voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, wat gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas in casu niet het geval is.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.5. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.5.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden
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verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoeker zijn voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.3.5.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op goede gronden dat verzoeker in de

provinciehoofdstad Jalalabad over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

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 er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, 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.

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de

asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen

reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of

ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen

naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht

dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige

schade in een deel van het land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Uit wat hierna volgt, zal blijken dat er voor verzoeker in de hoofdstad Jalalabad een

hervestigingsalternatief voorhanden is dat zowel veilig is als redelijk in de zin van artikel 48/5, § 3, van

de Vreemdelingenwet.

Uit de actuele en objectieve informatie van het CGVS blijkt dat de stad Jalalabad via de internationale

luchthaven van Kabul en de weg tussen Kabul en Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is

en dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in

het Zuiden, het Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar, waarvan Jalalabad de hoofdstad is,

behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld

dat de situatie in de steden, vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland.

Dit geldt eveneens voor Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district

vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad

Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad

liggen in de omliggende districten Behsud, Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door

economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat

ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto in

een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij

deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

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

19 april 2016 in rekening genomen. Het rapport bevestigt 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. Deze vaststellingen worden bevestigd door de COI Focus “Afghanistan

Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 9 juni 2017 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9). 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 te worden

beoordeeld. Rekening houdend met het veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de

asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de
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bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie

over de situatie in Afghanistan.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9) blijkt dat

het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan worden toegeschreven aan de Anti-

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Voor het uitvoeren

van hun aanslagen maken de opstandelingen veelvuldig gebruik van de zogenaamde magnetische

Improvised Explosive Devices (IED’s). Het doelwit van deze IED’s zijn bijna zonder uitzondering de

wagens van Afghaanse veiligheidsdiensten en hooggeplaatste overheidsmedewerkers. Daarnaast

vonden er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen

passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan,

met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile-doelwitten waarbij

overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van een toename van het aantal

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijkt uit de beschikbare informatie dat het aantal

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.

Het betoog in voorliggend verzoekschrift met een selectieve lezing van de informatie vervat in het

administratief dossier kan voorgaande appreciatie niet ombuigen en is niet van aard om te doen

besluiten dat de appreciatie van de aard, draagwijdte en gevolgen van de situatie in Jalalabad zoals

beschreven in de bestreden beslissing niet langer correct of redelijk zou zijn.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten waarbij verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een

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

Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd

aan het administratief dossier niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-

generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Ook uit de COI Focus “Afghanistan

Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 9 juni 2017 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9) blijkt niet dat er

actueel voor burgers in de stad Jalalabad een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet is.

De Raad is voorts van oordeel dat, rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden,

van hem redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in de provinciehoofdstad Jalalabad vestigt. Het

CGVS kon gelet op verzoekers verklaringen terecht het volgende stellen:

“Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 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.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in de stad Jalalabad vestigt. U verklaarde voor de DVZ namelijk dat u voor uw vertrek quasi uw hele

leven in Jalalabad woonde (verklaring DVZ dd. 14 maart 2016, afdeling 10.), en voor het CGVS

verklaarde u daar de laatste drie jaar te hebben gewoond (CGVS p. 4, 5). U hebt teven een tante die

ook de stad woont en bij wie u tijdlang verbleef (CGVS p. 5). Alhoewel u zelf verklaart dat uw

familieleden ondertussen terug naar Khewa is verhuisd (CGVS p. 5), vermeldt het facebookprofiel

gelinkt aan het nummer op de door u voorgelegde enveloppe (document 10) en dat de naam van uw

vader draagt, dat uw vader momenteel woonachtig is in Jalalabad (zie stukken toegevoegd aan het

dossier). Daarnaast dient ook te worden vastgesteld dat u door uw scholing van twaalf jaar (CGVS p. 6)
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goed opgeleid bent naar Afghaanse normen, en bovendien zowel Pashtou als Dari en Pashai spreekt,

en ok Pashtou en Dari kan lezen en schrijven (CGVS p. 6). U toonde zich ook zelfstandig en initiatiefrijk

genoeg om alleen naar België te rijzen met het oog u in dit voor u geheel vreemde land te vestigen.

Hieruit kan men dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in een stad als

Jalalabad aan de slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe

ook over de nodige contacten en ondersteuning beschikt.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat personen die

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde

woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.”

Verzoeker volhardt dat zijn familieleden naar Khewa verhuisd zijn, doch hij gaat hierbij volledig voorbij

aan de vaststelling in de bestreden beslissing dat het facebookprofiel gelinkt aan het nummer op de

door hem voorgelegde enveloppe (adm. doss., stuk 18, map met ‘documenten’, document 10) en dat de

naam van zijn vader draagt, vermeldt dat zijn vader momenteel woonachtig is in Jalalabad.

Daarenboven aanvaardt UNHCR dat alleenstaande mannen, zoals verzoeker in casu, 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. Zoals in de

bestreden beslissing wordt vastgesteld, is verzoeker door zijn scholing van twaalf jaar naar Afghaanse

normen goed opgeleid, spreekt hij bovendien zowel Pashtou als Dari en Pashai, en kan hij ook Pashtou

en Dari lezen en schrijven (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 14 maart 2017, p. 6). Verzoeker toonde

zich ook zelfstandig en initiatiefrijk genoeg om alleen naar België te reizen om zich in dit voor hem

geheel vreemde land te vestigen. De Raad treedt dan ook de commissaris-generaal bij waar deze

hieruit concludeert dat verzoeker niet enkel over de vaardigheden beschikt om in een stad als Jalalabad

aan de slag te gaan en er als zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over

de nodige contacten en ondersteuning beschikt.

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad vast dat, daargelaten de situatie in verzoekers regio van

herkomst, verzoeker in de stad Jalalabad over een redelijk en veilig intern vestigingsalternatief beschikt

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

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

verhogen.

2.3.5.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.8. Het enig middel is ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoeker.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


