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nr. 198 272 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten C. DESENFANS en G. JORDENS

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

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 1 juni 2017 heeft

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

28 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 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.-C. RECKER loco advocaten

C. DESENFANS en G. JORDENS 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

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

aan. Op 28 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 dezelfde dag aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Abdyan, gelegen in het

district Behsud in de provincie Nangarhar. U bent Pashtoun van origine. U bent tot de vierde graad naar

school geweest, u bent gehuwd en heeft een zoon. Uw echtgenote en uw zoon wonen in Abdyan.

U volgde als dertienjarige een opleiding bij het International Rescue Committee (IRC), waar u een

cursus volgde in de afdeling sanitair en irrigatie. Na een studie van zes maanden ging u aan de slag bij

Hewad Sarwar, een bedrijf dat projecten uitvoerde voor onder andere het Ministry for Rural

Rehabilitation and Development en verschillende internationale organisaties. In het kader van hun

irrigatieprojecten hield u zich voornamelijk bezig met het boren van waterputten. Toen u achttien jaar

was, stopte u uw werkzaamheden bij dit bedrijf en besloot u toe te treden tot het Afghaanse leger (ANA),

omdat u uw land wou dienen. Toen uw oudste broer, die bij de taliban was, te weten kwam dat u bij het

leger was, vroeg hij u om op de basis aanvallen uit te voeren tegen de buitenlanders. U weigerde dit.

Enkele maanden later werd u onderweg naar huis samen met een collega, M.(...), tegengehouden door

de taliban. U bedacht snel een leugen en mocht doorrijden, maar M.(...) lieten ze niet gaan. Enkele

dagen later werd het levenloze lichaam van M.(...) teruggevonden. U besliste op dat moment om uw job

in het leger stop te zetten.

Twee maanden later sprak u met H.(...) Q.(...), de zaakvoerder van Hewad Sarwar, en kon u uw vorige

professionele activiteiten heropstarten. H.(...) Q.(...), de zaakvoerder is enkele maanden voor uw vertrek

uit Afghanistan verdwenen en S.(...) , de schoonbroer van H.(...) Q.(...) en zijn opvolger in het bedrijf,

werd een maand later doodgeschoten door de taliban. Op de begrafenis van S.(...) , uw baas en

dorpsgenoot, nam u, overmand door emoties, het woord en richtte u zich rechtstreeks tegen de taliban.

Dezelfde avond kreeg u een dreigtelefoon waarin u met de dood werd bedreigd. Hoewel u dacht dat

enkele grappenmakers uit het dorp u bang wouden maken, besloot u de volgende dag toch naar de

politie te gaan. Toen u enkele dagen later ging wandelen met uw hond, doken er plots twee gewapende

mannen op. U kon uzelf nog in veiligheid brengen in het huis van uw buren, maar uw hond werd

gedood. Na dit incident was het voor u duidelijk dat uw veiligheid in Afghanistan in gevaar was. U dook

twintig dagen onder bij een vriend in Moimubarak, u verkocht uw boor en organiseerde met dat geld uw

reis naar Europa.

U kwam aan in België op 16 november 2015 en u vroeg asiel aan op 1 december 2015.

Bij uw terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door onbekenden omdat u de

moord op S.(...) veroordeelde.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legt u tijdens uw eerste gehoor volgende documenten

neer: uw Afghaans identiteitsdocument (taskara), een trainingsdocument van het leger, twee

documenten van uw werkgever Hewad Sarwan, een badge van uw werkgever, een attest ter staving

van uw sportieve activiteiten, een trainingsbadge van IRC en drie foto’s van uw werkzaamheden,

waarop u aan de slag bent met een boor. Tijdens het tweede gehoor heeft u ook nog enkele

documenten van uw oudste broer kunnen bemachtigen. U legt een kopie neer van de taskara van uw

oudste broer, een foto van hem en enkele documenten die aantonen dat uw broer in de madrasa heeft

gestudeerd. Daarnaast legt u ook een taskara van uw vader, een opleidingsattest van uw vader neer en

een eigenaarscertificaat van uw huis in Afghanistan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

U bent er immers niet in geslaagd uw vervolgingsfeiten aannemelijk te maken.

Vooreerst kan er geen geloof gehecht worden aan uw gedurfde speech die u heeft gegeven op de

begrafenis van S.(...). Het lijkt immers zeer onwaarschijnlijk dat iemand een dergelijk risico neemt op

het moment dat het bedrijf waarvoor hij werkzaam is, duidelijk geviseerd wordt door de taliban. Immers,

Q.(...), de baas van het bedrijf, is reeds beschoten geweest door de taliban, en is een maand voor uw

speech plots op mysterieuze wijze verdwenen. Vervolgens schiet de taliban zijn schoonbroer dood, een
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maand nadat hij de functie van de verdwenen Q.(...) had overgenomen, en wel omwille van het feit dat

hij zijn schoonbroer verving (CGVS I, p. 22). In dergelijke omstandigheden mag ervan uitgegaan worden

dat uzelf, als medewerker van dit bedrijf, toch enige voorzichtigheid aan de dag zou leggen in de

periode volgend op deze incidenten, hetgeen u overduidelijk niet deed. Integendeel, u nam op de

begrafenis van iemand die twee dagen ervoor door de taliban op brutale wijze gedood was het woord en

sprak dreigende taal aan hun adres, u zei immers dat de mensen die verantwoordelijk waren voor de

dood van S.(...) snel zelf dood zullen zijn, en dat deze mensen ook zelf weduwen en wezen zullen

achterlaten (CGVS I, p. 17). Meer zelfs, u verheugde zich niet alleen om de dood van de moordenaars

van S.(...) u riep ook de omstaanders op om de daders zelf ter dood te brengen (CGVS II, p.18) Het feit

dat u zelf aangeeft dat het ongebruikelijk is dat mensen het woord nemen op een begrafenis (CGVS II,

p. 24) en dat het ook voor u de eerste keer was dat u zelf op een begrafenis een speech gaf (CGVS II,

p. 24), maakt deze bevreemdende daad nog meer ongeloofwaardig. Hierbij moet opgemerkt worden dat

u de hoogte was van de aanwezigheid van talibs in uw dorp, waar u de oorlogsverklaring aan het adres

van de taliban deed. U verklaart immers dat uw broer, die reeds bij de taliban is sinds zijn kinderjaren,

ook in uw dorp woont, en u zelf aangeeft dat er veel talibanspionnen in uw dorp zijn (CGVS II, p.

8,11,14). Het feit dat u voor u de speech hebt gegeven eerst eens heeft rondgekeken of u niemand met

een wapen zag (CGVS I, p. 17), is bovendien tegenstrijdig met uw verklaringen dat u louter emotioneel

was, en dat u daardoor niet wist dat u een risico nam (CGVS II, p. 19). Het feit dat u er niet in slaagt

om de omstandigheden waarin u deze risicovolle speech gaf, coherent weer te geven, maakt het

onwaarschijnlijk dat u deze speech ook effectief heeft gegeven.

De waarachtigheid van uw speech wordt nog verder ondermijnd door uw passieve houding op

het moment dat u persoonlijk bedreigd werd naar aanleiding van deze speech. Zo beweert u dat u

dezelfde avond nog een dreigtelefoon heeft ontvangen, waarin u met de dood bedreigd werd. Er werd

gezegd dat u geen goede daad had gesteld en dat u achter hun rug had gepraat, en u bijgevolg ook zou

gedood worden (CGVS II, p. 19). U hechtte aan deze bedreiging echter geen waarde, aangezien u

dacht dat iemand van uw vrienden met u wou lachen of u schrik wou aanjagen (CGVS II, p. 19). Het is

totaal ongeloofwaardig dat u enkele uren nadat een collega en vriend is begraven omdat de taliban hem

heeft doodgeschoten, en op wiens begrafenis u persoonlijk in het openbaar de taliban zelf met de dood

heeft bedreigd, het zelfs niet in u opkomt om deze bedreiging serieus te nemen. Het feit dat Afghanistan

een andere samenleving zou zijn, biedt geen afdoende verklaring voor deze passieve houding (CGVS II,

p. 19). Uw verklaring dat u de bedreiging niet serieus nam valt ook niet te rijmen met uw bewering dat u

een klacht ging indienen bij de politie. U vertelt dat u wel naar de politie bent gegaan om klacht in te

dienen, maar dat dit was aangezien u wou weten wie van uw vrienden met u aan het lachen was (CGVS

II, p. 20). Het is allerminst ernstig dat u louter uit nieuwsgierigheid naar de identiteit van de

grappenmaker de Afghaanse politie een onderzoek laat opstarten. Voorts weerhoudt deze

doodsbedreiging u er niet van om uw dagelijkse activiteiten verder te zetten. Enkele dagen later besliste

u immers om met uw hond een avondwandeling in de bergen te maken (CGVS II, p. 19), aangezien u

de zaken toch niet serieus nam (CGVS II, p. 20). Ongeacht of u de dreigtelefoon ernstig nam kan van u,

die enkele dagen eerder opriep om talibs te doden in een dorp waar de taliban actief is, verwacht

worden dat u uw gedrag aan de dreiging die u boven het hoofd hangt aanpast. Dat u in het licht van de

voorgehouden vervolgingsfeiten geen plausibele houding vertoont schaadt zeer sterk het geloof

dat er aan uw vluchtverhaal gehecht kan worden.

Ook legt u tegenstrijdige verklaringen af over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld na

deze moordpoging. Zo beweert u tijdens het eerste gehoor dat u de ochtend volgend op het incident

onmiddellijk naar Moimubarak bent gegaan, waar u bij uw vriend H.(…) heeft gelogeerd tot op het

moment dat u Afghanistan heeft verlaten (CGVS I, p. 18), terwijl u tijdens het tweede gehoor zegt dat u

de dagen niet heeft geteld tussen het moment dat ze u hebben proberen doden en het moment dat u

naar H.(…) bent gegaan, maar dat het drie dagen waren (CGVS II, p. 23). Er mag verondersteld worden

dat de gebeurtenissen die zich op dat moment hebben afgespeeld een onuitwisbare indruk op u hebben

nagelaten, zodat u correct kunt weergeven wat er zich in deze dagen precies heeft afgespeeld. Het feit

dat u hier niet in slaagt, maakt dat de geloofwaardigheid van deze gebeurtenissen ernstig in het

gedrang wordt gebracht.

Voorts slaagt u er niet in om de ontvoering van Q.(...) , de zaakvoerder van het bedrijf waarvoor u

aan de slag was, geloofwaardig te maken. U legt tegenstrijdige verklaringen af over de verdwijning

van Q.(...). Zo beweert u tijdens het eerste gehoor dat Q.(...) op een bepaald moment verdwenen was,

aangezien hij ervan werd beschuldigd om in afgelegen gebieden simkaarten te verstoppen, die later

getraceerd werden en waarna er vervolgens bombardementen werden uitgevoerd. U verklaart hierbij

ook dat niemand wist of hij zelf op de vlucht was geslagen of dat hij door de taliban was meegenomen
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(gehoorverslag CGVS I, dd. 3 november 2016, p. 17). Vervolgens verklaart u dat hij mogelijks is

meegenomen uit zijn huis in de stad Jalalabad, ondanks de grote veiligheidsmaatregelen rond zijn huis

(CGVS I, p. 21). Tijdens het tweede gehoor staat het ondertussen voor u vast dat Q.(...) wel degelijk

ontvoerd is, en weet u bovendien ook te zeggen waar deze ontvoering precies heeft plaatsgevonden,

namelijk in het district Kama, in de Meta Kheil woestijn, in de buurt van het laatste project waar u zelf

aan de slag was (gehoorverslag CGVS II, dd. 9 januari 2017, p. 15). Dat u er niet in slaagt om

eensluidende verklaringen af te leggen over het feit of de baas van de firma waar u aan de slag was

gevlucht of ontvoerd was haalt de geloofwaardigheid in uw asielverhaal onderuit. Ook weet u tijdens het

eerste gehoor niet waarom Q.(...) voor zijn verdwijning is beschoten door de taliban, u kunt enkel

zeggen dat er wel een reden zal voor geweest zijn en dat de taliban eigenlijk niet op zoek was naar

hem, dat ze gewoon checkposten aanleggen op de wegen om overheidsinstanties te vinden (CGVS I, p.

21). Tijdens het tweede gehoor beweert u dat de taliban hem op het moment dat hij is beschoten is,

heeft beschuldigd van het gooien van deze simkaarten (CGVS II, p. 15). Het is merkwaardig dat u

slechts vage en weinig consistente verklaringen kan afleggen over de reden waarom uw baas een

doelwit van de taliban is geworden, zeker aangezien deze verdwijning een rechtstreekse aanleiding was

voor uw eigen problemen en uw vertrek uit Afghanistan. U geeft bovendien zelf aan dat er tijdens de

werkzaamheden nooit problemen zijn geweest met de taliban, aangezien de projectverantwoordelijken

geld gaven aan de taliban in ruil voor veilige werkomstandigheden (CGVS I, p. 22). U verklaart

vervolgens nogmaals dat u jarenlang zonder incidenten hebt kunnen werken in onveilige gebieden

(CGVS I, p. 24). Dan mag er verwacht worden dat de plotse ontvoering van uw baas een schokgolf zou

teweeg hebben gebracht en dat u toch wel alles in het werk zou hebben gesteld om te weten te komen

waar en hoe hij is verdwenen, hetgeen u duidelijk hebt nagelaten.

Naast de vrees die voortvloeit uit de speech die u gaf meldt u eveneens dat u zo’n drie jaar voor uw

vertrek uit Afghanistan door uw broer bedreigd werd omdat u niet wilde ingaan op zijn vraag om als

soldaat van het Afghaans leger Amerikanen te vermoorden. U slaagt er evenwel niet in om te overtuigen

dat uw broer effectief een lid is van de taliban. Zo kunt u niet precies zeggen tot welke groepering uw

broer precies behoort bij de taliban, u weet enkel dat hij werkt voor de Islamitische emiraten (CGVS II, p.

22). Voorts kan u niets vertellen over de activiteiten van uw broer bij de taliban (CGVS II p.7). Waar uw

broer actief is voor de taliban kan u evenmin zeggen (CGVS I, p.9). Ook kan u de toetreding van uw

broer bij de taliban slechts vaagweg dateren. Enkel dat hij sinds zijn kinderjaren bij de taliban is kan u

vermelden (CGVS II, p.8). Als reden voor uw povere kennis geeft u aan dat uw familie de contacten met

uw broer verbrak (CGVS II, p.7 & p.8). Aangezien uw oudere broer volgens u reeds vele jaren lang voor

de taliban actief is en hij nog steeds in uw dorp woont kan er evenwel een minimum aan kennis over zijn

lidmaatschap bij de taliban van u verwacht worden. U beweert vervolgens ook dat u de eerste keer, op

het moment dat u werkzaam was voor het leger, bent bedreigd door uw broer, en dat u vervolgens bent

bedreigd door de andere taliban (CGVS II, p. 22). Gevraagd hoe u weet dat het de andere taliban was,

zegt u dat het eigenlijk ook wel dezelfde zou kunnen zijn, maar dat u ze niet herkende (CGVS II, p. 22).

Er mag verwacht worden dat u toch iets doorleefder kan vertellen over uw oudere broer bij de taliban, en

dat u meer over hem kan vertellen dan dat hij u als kind veel gepest en geslagen heeft (CGVS II, p. 22).

Ook bent u niet eenduidig over het feit of uw broer al dan niet nog contact heeft met uw ouders. Zo

beweert u enerzijds dat ze geen contact meer hebben (CGVS II, p.7 & p.8), terwijl u enkele vragen later

beweert dat uw broer tegen uw ouders gaan zeggen is dat u voor de buitenlanders werkt en bijgevolg zo

snel mogelijk zal gedood worden (CGVS II, p. 8). Bovenstaande vaststellingen doen besluiten dat u niet

aannemelijk heeft kunnen maken dat uw broer daadwerkelijk tot de taliban is toegetreden. Aan de

vervolgingsvrees die u ten aanzien van uw broer uit kan derhalve geen waarde worden gehecht.

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

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

en b) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. 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.
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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 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 dat 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 is. 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. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in 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
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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. 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.

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.

De door u voorgelegde documenten kunnen aan deze conclusie niets wijzigen. Uw taskara, de taskara

van uw vader en de taskara van uw oudste broer tonen enkel de identiteit aan van u, uw vader en uw

broer en zeggen niets over uw asielmotieven. Het appreciatiedocument van uw werkgever, de drie foto’s

waar u opstaat naast een boor, de twee badges, het attest van het Afghanistan National Olympic

Committee en het legercertificaat kunnen uw asielmotieven niet aantonen. Met de foto van uw broer en

de documenten van de madrassa wilt u het profiel van uw broer als talib aantonen. Noch uit de foto

noch uit de stukken over zijn opleidingstraject kan afgeleid worden dat uw broer daadwerkelijk tot de

taliban behoorde. Daarnaast hebben het eigendomscertificaat van het ouderlijk huis en het

opleidingsdocument van uw vader geen enkele toegevoegde waarde om uw vervolgingsfeiten aan te

tonen.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan 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: Verdrag van Genève), van de artikelen 2 en 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM),

van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker herhaalt kort zijn asielmotieven en benadrukt dat er in Afghanistan sinds jaren een

gewelddadig conflict aan de gang is tussen de regering en zijn ondersteuners, en de verschillende anti-

regering strijdende groepen, waaronder de taliban. Onder verwijzing naar de “UNHCR Eligibilty

guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” stelt

verzoeker dat hij een potentieel doelwit is voor de taliban daar ze hem beschouwen als ondersteuner

van de regering of de internationale coalitie die de regering steunt. Tevens citeert hij uit het persartikel

“Taliban announce spring offensive in Afghanistan” van USA Today van 22 april 2015 waaruit moet

blijken dat de taliban hun toekomstig offensief gericht is op overheidsdiensten en anderen die worden

gezien als steun van de overheid en de internationale gemeenschap. Verzoeker benadrukt dat zijn

verklaringen over de bedreigingen van de taliban overeenkomen met de door hem aangebrachte

objectieve informatie. Voorts werpt verzoeker op dat hij in zijn land van herkomst geen bescherming kan

krijgen tegen de daden van vervolging en/of tegen de bedreigingen die hij heeft meegemaakt en die hij

vreest in geval van terugkeer daar niet betwist wordt dat hij uit Nangarhar afkomstig is en waar luidens

de beschikbare informatie (een nieuwsartikel van de BBC gevoegd bij het verzoekschrift en het rapport

van Landinfo gevoegd bij het administratief dossier) de controle van de regering zeer gering is en de

taliban en andere strijdende partijen delen van de regio onder controle hebben.

Verzoeker meent dat op basis van zijn verklaringen, ten eerste dat hij een oprechte inspanning heeft

geleverd om zijn asielaanvraag aannemelijk te maken en te staven en, ten tweede, dat hem het

voordeel van twijfel toegekend moet worden. Hij verwijst dienaangaande naar en citeert uit rechtspraak

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).

Verder meent verzoeker dat verwerende partij haar onderzoeksplicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd, waarbij hij verwijst naar het tweede middel waarin volgens hem zal worden aangetoond dat

de motivering van de bestreden beslissing niet draagkrachtig is.

Verzoeker geeft voorts een beknopte theoretische uiteenzetting weer over de artikelen 48/4 van de

Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van het EVRM. Hij benadrukt dat hij afkomstig is uit de

provincie Nangarhar, district Behsud, dorp Abdyan, gelegen in de oostelijke regio van Afghanistan,

gekenmerkt door een verslechterde veiligheidssituatie. Hij verwijst hiertoe naar de COI Focus

“Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad” gevoegd bij het administratief dossier en werpt op dat het

bestaan van dit conflict erkend wordt in de bestreden beslissing.

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, van de artikelen 17 en 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 (hierna: koninklijk besluit van 11 juli 2003) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker somt de elementen op die niet betwist worden en verwijst nogmaals naar de rapporten en

artikels waaruit moet blijken dat de controle van de regering in Jalalabad zeer gering is en dat de taliban

delen van de regio onder hun controle hebben, en dat de taliban vaak mensen die de regering

ondersteunen als doelwit beschouwen.

Voorafgaand merkt verzoeker nog op dat de motivering van de bestreden beslissing zich beperkt tot een

herhaling van zijn verklaringen en de subjectieve vaststelling dat deze verklaringen onvoldoende zijn,

terwijl hij veel details heeft gegeven en zijn verklaringen spontaan waren en persoonlijke ervaringen

aanduiden.
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Met betrekking tot het motief in de bestreden beslissing dat geen geloof kan worden gehecht aan de

gedurfde speech die hij gegeven heeft op de begrafenis van S., werpt verzoeker aan de hand van

citaten uit de gehoorverslagen op dat hij duidelijk verklaard heeft dat hij onder emotie handelde. Hij licht

toe dat S. een vriend was van hem en dat hij verontwaardigd was en een gevoel van boosheid en

frustratie had bij diens dood. Verzoeker meent dat verwerende partij niet subjectief een menselijke

reactie kan beoordelen. Verzoeker geeft voorts aan dat hij veel details heeft gegeven over zijn speech

op de begrafenis en dat hij omtrent alle vragen daarover geantwoord heeft en dat als verwerende partij

nog twijfels had, zij hem dan nog andere vragen had moeten stellen.

Waar hem een passieve houding verweten wordt op het moment dat hij persoonlijk bedreigd werd naar

aanleiding van deze speech, wijst verzoeker op de klacht die hij heeft ingediend bij de politie, zodat hem

allesbehalve een passieve houding verweten kan worden.

Wat betreft de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid aangaande de gebeurtenissen

die zich hebben afgespeeld na de moordpoging op hem, constateert verzoeker dat hij een fout gemaakt

heeft tijdens zijn eerste gehoor bij het CGVS. Hij bevestigt dat het effectief ongeveer 3 dagen was na

het incident dat hij naar Moimubarak is geweest, zoals hij heeft gezegd gedurende zijn tweede gehoor.

Hij stelt dat zich vergissen menselijk is en dat deze vergissing van ondergeschikt belang is ten opzichte

van de essentiële elementen/informaties die door hem werden gegeven. Tevens hekelt verzoeker dat hij

niet geconfronteerd werd met deze schijnbare tegenstelling en meent hij dat verwerende partij artikel 17,

§ 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 had moeten toepassen.

Waar hem twee tegenstrijdigheden verweten worden over de ontvoering van Q., voert verzoeker aan dat

hij deze tegenstrijdigheden nooit heeft gemaakt en dat verwerende partij geen objectieve lezing van de

gehoorverslagen maakt. Hij licht toe dat hij verklaard heeft dat “oorspronkelijk”, wanneer Q. verdween,

niemand wist wat er was gebeurd en waarom, maar dat “later” iedereen leerde dat hij ontvoerd werd in

het district Kama en dat hij vermoord werd door de taliban omdat ze hem hebben beschuldigd van het

gooien van de simkaarten voor Amerikanen. Hij citeert dienaangaande uit de gehoorverslagen en stelt

dat zijn verklaringen duidelijk waren en dat hem geen enkele tegenstrijdigheid kan worden verweten.

Waar verwerende partij niet overtuigd is dat zijn broer effectief lid is van de taliban omdat hij de

activiteiten van zijn broer bij de taliban niet kent, wijst verzoeker op zijn relatie met zijn broer. Hij

specifieert dat hij de overtuigingen van zijn broer niet deelt en dat hij de contacten met zijn broer sinds

jaren lang verbroken heeft omwille van deze meningsverschillen. Hij meent dat het in deze

omstandigheden alleen maar coherent is dat hij de taken van zijn broer bij de taliban niet kent. Voor het

overige wijst verzoeker er op dat hij, in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, heeft gezegd tot

welke groepering zijn broer behoort en sinds wanneer hij bij de taliban is toegetreden.

Verder is verzoeker de mening toegedaan dat de door hem neergelegde documenten minstens een

begin van bewijs zijn van zijn relaas daar deze aantonen dat hij effectief voor het leger en voor het

Hewad Sarwar bedrijf werkte. Verwerende partij zou deze documenten volgens hem met meer

zorgvuldigheid moeten analyseren.

Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, betoogt verzoeker dat de motivering van de bestreden

beslissing allesbehalve draagkrachtig is, waarbij hij wijst op verschillende rapporten en bronnen die

zouden bevestigen dat het conflict sinds 2015-2016 geëscaleerd is en dat het niveau van het geweld in

de provincie Nangarhar hoog is. Verzoeker merkt op dat de commissaris-generaal erkent dat aan

asielzoekers afkomstig uit het zuidelijke deel van de provincie, bij de grens met Pakistan, de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend wordt omwille van de algemene veiligheidssituatie en benadrukt dat het

verste gelegen punt van het zuidelijke deel van de provincie slechts op 90km afstand van Jalalabad en

van zijn dorp ligt. Verzoeker meent dat een afstand van 90km, in het huidige geëscaleerd conflict in het

oosten van Afghanistan, en aangezien verschillende partijen in de regio strijden, geen redelijke of

gegronde reden is om hem de subsidiaire bescherming te weigeren.

Verzoeker verwijst ten slotte nog naar een recent artikel van BBC News, genaamd “Afghan Taliban

announce spring offensive”, van 28 april 2017 betreffende de controle die de taliban het laatste jaar

hebben gekregen op het Afghaanse grondgebied en meent dat het bijgevolg onmogelijk is dat de

commissaris-generaal met alle kennis van zaken een draagkrachtige beslissing heeft kunnen nemen.
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2.2. Stukken

2.2.1. De volgende nieuwe stavingstukken worden aan het verzoekschrift gevoegd:

(i) het artikel “Taliban announce spring offensive in Afghanistan” van USA Today van 22 april 2015;

(ii) het artikel “The Afghan district stuck between IS and the Taliban” van BBC News van

20 februari 2016;

(iii) het artikel “Les insurgés talibans contrôlent un tiers de l’Afghanistan” van Le Monde van

11 augustus 2016;

(iv) het artikel “Afghan Taliban announce spring offensive” van BBC News van 28 april 2017;

(v) een rapport van Amnesty International betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan.

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

de Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij samen met de COI Focus “Afghanistan

Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 9 juli 2017 en een gedetailleerde kaart van het grootstedelijk gebied

Jalalabad.

2.2.3. Ter terechtzitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer, samen met de volgende documenten:

(i) de taskara van zijn baas;

(ii) zijn kaart van het leger;

(iii) licenties van AISA bedrijf;

(iv) beelden van zijn baas aan het werk met buitenlandse organisaties en Afghaanse ministeries;

(v) een beeld van zijn broer in taliban kleding;

(vi) een beeld van zichzelf in het leger.

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 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

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.
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2.3.3. Ontvankelijkheid van de middelen

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij dit artikel

geschonden acht.

2.3.3.2. Voorts omschrijft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen het toepassingsgebied van deze wet, doch verduidelijkt verzoeker niet op

welke wijze dit artikel door de bestreden beslissing geschonden zou (kunnen) zijn. De schending ervan

wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.

2.3.3.3. Het eerste en het tweede middel zijn, wat het voorgaande betreft, niet ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De voormelde artikelen

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen

beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (i) er geen geloof wordt gehecht aan zijn

asielrelaas, (ii) er actueel voor burgers in de stad Jalalabad geen reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat, en (iii) omdat de door hem

voorgelegde documenten voorgaande appreciatie niet vermogen te weerleggen. Al deze vaststellingen

worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van het tweede middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het tweede middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal slechts

vaststellen dat verzoeker er niet in slaagt om zijn vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

aannemelijk te maken. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus

geweigerd omdat (i) er geen geloof wordt gehecht aan de gedurfde speech die hij gegeven zou hebben

op de begrafenis van S., (ii) hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de gebeurtenissen die
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zich hebben afgespeeld na de moordpoging op hem, (iii) hij er niet in slaagt om de ontvoering van Q.

geloofwaardig te maken, (iv) hij niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zijn broer daadwerkelijk tot de

taliban is toegetreden waardoor aan de vervolgingsvrees die hij ten aanzien van zijn broer uit geen

waarde kan worden gehecht en (v) de door hem voorgelegde documenten voorgaande appreciatie niet

vermogen te weerleggen.

Verzoeker slaagt er niet in voorgaande motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te

weerleggen.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze geen geloof hecht aan de gedurfde

speech die verzoeker heeft gegeven op de begrafenis van S., die zaakvoerder was in het bedrijf waar

verzoeker werkte. De Raad neemt immers niet aan dat iemand, ongeacht diens emotionele toestand,

een dergelijk risico neemt op het moment dat het bedrijf waarvoor hij werkzaam is, duidelijk geviseerd

wordt door de taliban, te meer daar verzoeker op de hoogte was van de aanwezigheid van talibs in zijn

dorp (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 9 januari 2017, p. 8, 11 en 14). In dergelijke omstandigheden

mag, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgeworpen, ervan uitgegaan worden dat

verzoeker, als medewerker van dit bedrijf, toch enige voorzichtigheid aan de dag zou leggen in de

periode volgend op deze incidenten, hetgeen hij overduidelijk niet deed. Daarenboven kan men zich nog

vragen stellen bij verzoekers emotionele toestand tijdens de begrafenis daar verzoeker, voor het geven

van de speech, eerst eens heeft rondgekeken of hij niemand met een wapen zag (adm. doss., stuk 8,

gehoorverslag 3 november 2016, p. 17) waardoor hij wel degelijk moet geweten hebben dat hij een

risico nam (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 9 januari 2017, p. 19). Verzoekers opmerking dat hij veel

details kon geven over zijn speech en dat als verwerende partij nog twijfels had, zij hem nog andere

vragen had moeten stellen, doet aan het voorgaande geen afbreuk. De Raad benadrukt dat het de taak

van de asielzoeker is om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en alle elementen

nodig voor de beoordeling van zijn asielaanvraag aan te reiken. Verzoeker kan de commissaris-

generaal niet verwijten dat hij meer vragen had moeten stellen.

De waarachtigheid van verzoekers speech wordt verder nog ondermijnd door zijn passieve houding op

het moment dat hij persoonlijk bedreigd werd naar aanleiding van deze speech. In de bestreden

beslissing wordt dienaangaande het volgende gesteld:

“Zo beweert u dat u dezelfde avond nog een dreigtelefoon heeft ontvangen, waarin u met de dood

bedreigd werd. Er werd gezegd dat u geen goede daad had gesteld en dat u achter hun rug had

gepraat, en u bijgevolg ook zou gedood worden (CGVS II, p. 19). U hechtte aan deze bedreiging echter

geen waarde, aangezien u dacht dat iemand van uw vrienden met u wou lachen of u schrik wou

aanjagen (CGVS II, p. 19). Het is totaal ongeloofwaardig dat u enkele uren nadat een collega en vriend

is begraven omdat de taliban hem heeft doodgeschoten, en op wiens begrafenis u persoonlijk in het

openbaar de taliban zelf met de dood heeft bedreigd, het zelfs niet in u opkomt om deze bedreiging

serieus te nemen.”

Verzoeker benadrukt hieromtrent dat hij een klacht heeft ingediend bij de politie en dat hem aldus

allesbehalve een passieve houding kon worden verweten, maar uit zijn verklaring blijkt dat hij dit gedaan

heeft om te weten wie van zijn vrienden met hem aan het lachen was (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag

9 januari 2017, p. 20). Bovendien heeft verzoeker, ongeacht deze doodsbedreiging, enkele dagen later

nog beslist om met zijn hond een avondwandeling te maken in de bergen, omdat hij de zaken toch niet

serieus nam (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 9 januari 2017, p. 19-20). De commissaris-generaal

stelt terecht dat ongeacht of verzoeker de dreigtelefoon ernstig nam, van hem, die enkele dagen eerder

nog opriep om talibs te doden in een dorp waar de taliban actief is, mag worden verwacht dat hij zijn

gedrag aanpast aan de dreiging die hem boven het hoofd hangt. Dat verzoeker in het licht van de

voorgehouden vervolgingsfeiten geen plausibele houding vertoont, schaadt sterk de geloofwaardigheid

van zijn voorgehouden problemen.

Daarbij komt dat verzoeker blijkens de bestreden beslissing en de gegevens in het administratief dossier

ook nog tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld

na de moordpoging op hem. Zo beweerde verzoeker tijdens het eerste gehoor op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) dat hij de ochtend volgend op het

incident onmiddellijk naar Moimubarak is gegaan, waar hij bij zijn vriend H. heeft gelogeerd tot op het

moment dat hij Afghanistan heeft verlaten (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag 3 november 2016, p. 18),

terwijl hij tijdens het tweede gehoor op het CGVS verklaarde dat hij de dagen niet heeft geteld tussen

het moment dat ze hem hebben proberen doden en het moment dat hij naar H. is gegaan, maar dat het

drie dagen waren (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 9 januari 2017, p. 23). Verzoeker overtuigt niet
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waar hij in voorliggend verzoekschrift stelt zich vergist te hebben tijdens het eerste gehoor. Er mag

immers verondersteld worden dat de gebeurtenissen die zich op dat moment hebben afgespeeld een

onuitwisbare indruk op hem hebben nagelaten, zodat hij correct kan weergeven wat er zich in deze

dagen precies heeft afgespeeld. Het feit dat hij hier niet in slaagt, is een verdere bevestiging van de

ongeloofwaardigheid van de door hem voorgehouden gebeurtenissen. Het herhalen en het bevestigen

van één versie van de verklaringen, zoals verzoeker tracht te doen, brengt dan ook geen soelaas. Daar

anders over oordelen zou ertoe leiden dat elke opeenvolging van gehoren, teneinde een precieze

inschatting te kunnen maken van de ernst van de aangehaalde vrees voor vervolging of het reëel risico

op het lijden van ernstige schade, zinledig zou worden. De vastgestelde tegenstrijdigheid blijft

onverminderd overeind en verhindert overduidelijk dat enig geloof kan worden gehecht aan de door

verzoeker voorgehouden gebeurtenissen.

In zoverre verzoeker hekelt dat hij tijdens het gehoor op het CGVS niet geconfronteerd werd met deze

tegenstrijdigheid en artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geschonden acht, wordt

verwezen naar de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 11 juli 2003. Hierin staat het volgende:

“Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde tegenstrijdigheden betekent niet dat deze

laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw gehoor. Dit artikel belet de commissaris-

generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de

asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning, B.S. 3 september 2010, p. 56347).

Aldus voorziet het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geen sanctie in geval werd nagelaten de

asielzoeker te confronteren met tegenstrijdige verklaringen die hij heeft afgelegd. Bovendien heeft

verzoeker de gelegenheid om bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken met betrekking tot de in

de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, maar overtuigt hij in casu

niet.

De commissaris-generaal stelt voorts op goede gronden vast dat verzoeker er niet in slaagt om de

ontvoering van Q., de vorige zaakvoerder van het bedrijf waarvoor hij werkte, geloofwaardig te maken:

“U legt tegenstrijdige verklaringen af over de verdwijning van Q.(...) . Zo beweert u tijdens het eerste

gehoor dat Q.(...) op een bepaald moment verdwenen was, aangezien hij ervan werd beschuldigd om in

afgelegen gebieden simkaarten te verstoppen, die later getraceerd werden en waarna er vervolgens

bombardementen werden uitgevoerd. U verklaart hierbij ook dat niemand wist of hij zelf op de vlucht

was geslagen of dat hij door de taliban was meegenomen (gehoorverslag CGVS I, dd.

3 november 2016, p. 17). Vervolgens verklaart u dat hij mogelijks is meegenomen uit zijn huis in de stad

Jalalabad, ondanks de grote veiligheidsmaatregelen rond zijn huis (CGVS I, p. 21). Tijdens het tweede

gehoor staat het ondertussen voor u vast dat Q.(...) wel degelijk ontvoerd is, en weet u bovendien ook te

zeggen waar deze ontvoering precies heeft plaatsgevonden, namelijk in het district Kama, in de Meta

Kheil woestijn, in de buurt van het laatste project waar u zelf aan de slag was (gehoorverslag CGVS II,

dd. 9 januari 2017, p. 15). Dat u er niet in slaagt om eensluidende verklaringen af te leggen over het feit

of de baas van de firma waar u aan de slag was gevlucht of ontvoerd was haalt de geloofwaardigheid in

uw asielverhaal onderuit. Ook weet u tijdens het eerste gehoor niet waarom Q.(...) voor zijn verdwijning

is beschoten door de taliban, u kunt enkel zeggen dat er wel een reden zal voor geweest zijn en dat de

taliban eigenlijk niet op zoek was naar hem, dat ze gewoon checkposten aanleggen op de wegen om

overheidsinstanties te vinden (CGVS I, p. 21). Tijdens het tweede gehoor beweert u dat de taliban hem

op het moment dat hij is beschoten is, heeft beschuldigd van het gooien van deze simkaarten (CGVS II,

p. 15). Het is merkwaardig dat u slechts vage en weinig consistente verklaringen kan afleggen over de

reden waarom uw baas een doelwit van de taliban is geworden, zeker aangezien deze verdwijning een

rechtstreekse aanleiding was voor uw eigen problemen en uw vertrek uit Afghanistan. U geeft

bovendien zelf aan dat er tijdens de werkzaamheden nooit problemen zijn geweest met de taliban,

aangezien de projectverantwoordelijken geld gaven aan de taliban in ruil voor veilige

werkomstandigheden (CGVS I, p. 22). U verklaart vervolgens nogmaals dat u jarenlang zonder

incidenten hebt kunnen werken in onveilige gebieden (CGVS I, p. 24). Dan mag er verwacht worden dat

de plotse ontvoering van uw baas een schokgolf zou teweeg hebben gebracht en dat u toch wel alles in

het werk zou hebben gesteld om te weten te komen waar en hoe hij is verdwenen, hetgeen u duidelijk

hebt nagelaten.”

Met betrekking tot de tegenstrijdigheden in zijn verklaringen over de ontvoering van Q., stelt verzoeker

dat verwerende partij geen objectieve lezing maakt van de gehoorverslagen. Met zijn argumentatie dat

hij verklaard heeft dat “oorspronkelijk”, wanneer Q. verdween, niemand wist wat er was gebeurd en

waarom, maar dat “later” iedereen leerde dat hij ontvoerd werd in het district Kama en dat hij vermoord

werd door de taliban omdat ze hem hebben beschuldigd van het gooien van de simkaarten voor
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Amerikanen, geeft hij een eigen interpretatie van de feiten om zijn relaas alsnog geloofwaardig te laten

overkomen, zonder evenwel concrete feiten of elementen aan te brengen die toelaten zijn

tegenstrijdige verklaringen te verklaren.

In het gehoorverslag van 3 november 2016 (adm. doss., stuk 8) kan op pagina 17 het volgende worden

gelezen:

“(…)

Ik heb een maand of twee zonder werk gebleven, daarna terug bij Q.(…) gaan vragen of ik bij hem

terug kon komen werken en hij zei geen probleem, ik ben sinds dan opnieuw bij hem gaan werken,

later werd Q.(…) van een aantal zaken beschuldigd, hij vraagt om in afgelegen gebieden sim-kaarten

te gaan verstoppen en deze werden later getraceerd en dan werden deze plekken gebombardeerd,

omwille van deze zaken verdween hij plots, niemand wist of hij zelf op de vlucht was geslagen en of hij

door taliban is meegenomen, maar omdat hij een zeer groot bedrijf leidde, heeft zijn schoonbroer,

S.(…), student aan Nangarhar universiteit heeft hem opgevolgd en hij zette zijn werkzaamheden voort,

hij werd op een dag ook opgewacht door de Taliban in de regio van Banda 's morgen en hij werd

doodgeschoten, hij zat in zijn eigen wagen had zijn gsm bij, maar niemand had zijn bezittingen

meegenomen, hij was enkel doodgeschoten en daar achtergelaten.

(…)” (eigen onderlijning).

Op pagina 21 van hetzelfde verslag staat het volgende:

“(…)

Was het geweten in je dorp dat hij meedeed met de Amerikanen?

Q.(…) woonde in de stad. Hij is mogelijks meegenomen van zijn thuis uit ondanks de grote veiligheid

rond zijn huis, als je op 5 minuten van zijn huis komt, kom je zeker een politiecheckpost tegen.

Was Q.(…) ervoor al bedreigd geweest?

Eén keer, een incident waarbij zijn wagen eerst door de taliban wordt tegengehouden, niet gestopt,

doorgereden, ze hebben hem beschoten, zijn wagen was acht keer geraakt, gebeurde in de regio van

Barikab in de regio van de Ghaz Amanullak Khan Park.

Waarom had hij problemen met de taliban?

Er zal zeker een reden voor geweest zijn, er zal eerst een teken geweest zijn om te stoppen, maar dat

heeft hij gedaan.

Waarom wou de taliban precies hem hebben?

Taliban waren niet op zoek naar hem op dat moment, maar taliban legde checkposten op de wegen

om overheidsinstanties te vinden.

(…)” (eigen onderlijning).

Verder in dit verslag wordt op pagina 22 het volgende gelezen:

“(…)

Heb jij nog nieuws over Q.(…) wat er precies met hem is gebeurd?

Nee, er is geen enkel nieuws over zijn leven of dood.

(…)”(eigen onderlijning).

In het gehoorverslag van 9 januari 2017 (adm. doss., stuk 6) leest de Raad echter op pagina 15 en 16:

“(…)

Waarom hebben ze hem ontvoerd?

Hij werd beschuldigd, want toen hij naar de side-projecten ging, ze dachten dat hij sim kaarten

verdeelde en dat is de reden waarom hij is ontvoerd en hij wordt tot nu toe vermist.

Kan jij mij dat nog eens vertellen van die Sim-kaarten?

Er is een soort van speciale simkaart in Afghanistan, wanneer iemand steekt dat in de grond, dan een

airplane met piloot weet, deze plaatsen zijn waar de Taliban zijn.

Waarom deed hij dat?

Zo ver ik weet H.(…) Q.(…), hij deed zo een job niet, hij was beschuldigd dat hij sim-kaarten wierp,

meest van de tijd onschuldige mensen werden genomen door hen en ze werden gedood.

Zo je wil zeggen dat hij enkel werd beschuldigd maar dat hij dat niet echt deed?

Nee, hij heeft dat nooit gedaan en buiten dit, een heleboel andere mensen die hen genomen hebben

en ze beschuldigd werden dat ze dat deden. Niemand kan aantonen dat ze dat niet hebben gedaan,

maar ze waren nog steeds gedood door hen.

Was hij ervoor benaderd door de Taliban?

H.(…) Q.(…)?

Ja
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Ja, één keer ervoor, wanneer hij de Barikow brug passeerde, hij werd beschoten door de Taliban, maar

hij was niet gedood, alleen zijn auto was schade aangebracht van de rechterkant.

Hoe weet je dat hij werd beschuldigd van deze simkaarten?

Hij was verteld toen hij werd beschoten, ook zijn schoonbroer, zijn naam is S.(…), hij werd ook gedood

door de Taliban en ze hebben hem ook beschuldigd van deze simkaarten te gooien, nu zeggen ze dat

hij doet hetzelfde dat zijn schoonbroer heeft gedaan.

Zijn schoonbroer, werkte hij voor dezelfde firma?

Wanneer H.(…) Q.(…) was de directeur, hij werkte er niet, wanneer hij was gekidnapt, dan hij is

gekomen voor een maand, hij was dan de directeur.

(…)

Hoe wist je broer dat?

Mijn broer woont in ons dorp, als er iets gebeurt in ons dorp, iedereen weet dat, als bijvoorbeeld

iemand in het nationale leger werkt, als er iemand is gedood, of als er iemand is ontvoerd, iedereen

weet dat.

Zo, toen jij naar België kwam, je wist niet van waar je baas was beschuldigd?

Nee, ik wist dat niet waarom hij was ontvoerd en hoe hij ontvoerd was.

Maar hoe weten je broer en de andere mensen in het dorp nu de reden van de ontvoering en de

moord?

In ons dorp, iedereen weet het, hij wordt vermist, want als hij gedood was, dan zou zijn dood lichaam

gebracht zijn naar het dorp.

(…)” (eigen onderlijning).

Verzoekers verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Verzoeker heeft tijdens zijn

eerste gehoor op het CGVS duidelijk verklaard niet te weten of Q. op de vlucht was geslagen of dat hij

ontvoerd werd door de taliban noch waarom Q. voor zijn verdwijning beschoten werd door de taliban,

terwijl hij er tijdens zijn tweede gehoor op het CGVS zeker van was dat Q. ontvoerd was en beschoten

werd omdat hij beschuldigd werd van het gooien van speciale simkaarten die hij verdeelde waardoor

piloten zouden weten op welke plaatsen taliban zijn. Waar verzoeker opmerkt dat hij aanvankelijk niet

op de hoogte was van de beschuldiging van de simkaarten en dat zijn kleine broer hem hiervan op de

hoogte heeft gebracht wanneer hij naar België kwam, wordt er op gewezen dat hij hier wel van op de

hoogte moest zijn op het moment van zijn eerste gehoor op het CGVS, quod non echter.

De vastgestelde tegenstrijdigheden blijven onverminderd overeind en verhinderen overduidelijk enig

geloof te hechten aan de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen.

Voorts treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze stelt dat verzoeker er niet in slaagt te

overtuigen dat zijn broer effectief een lid is van de taliban. De in de aangevochten beslissing gedane

vaststellingen hieromtrent zijn pertinent, deugdelijk en vinden hun grondslag in het administratief

dossier. Verzoeker beperkt zich tot het herhalen van zijn eerder tijdens het gehoor voor het CGVS

gegeven verklaringen, doch het louter herhalen van de asielmotieven is niet van aard om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr.

153.278). Het komt derhalve aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met

concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waartoe hij aldus in gebreke blijft.

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. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die de

Raad beaamt en overneemt.

Waar verzoeker in zijn beroep citeert uit de “UNHCR Eligibilty guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19 april 2016 en het persartikel “Taliban

announce spring offensive in Afghanistan” van USA Today van 22 april 2015 om aan te tonen dat de

taliban delen van de provincie Nangarhar onder controle hebben en dat zij burgers viseren die

geassocieerd worden met of die aanzien worden als steun verlenende aan de overheidsdiensten en de

internationale gemeenschap, dient te worden opgemerkt dat de loutere verwijzing naar deze algemene

situatie niet volstaat om aan te tonen dat hij in zijn land werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft

hiertoe, gezien de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen, in gebreke.
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Waar verzoeker betoogt dat hij door zijn overheid geen bescherming kan verkrijgen tegen de daden van

vervolging, wijst de Raad er op dat aangezien geen geloof kan gehecht worden aan de door hem

voorgehouden problemen met de taliban, een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde

beschermingsmogelijkheden in zijn land van herkomst irrelevant is.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 17, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente en terechte

redenen geen afbreuk doen aan het voorgaande. De bestreden beslissing luidt dienaangaande als volgt:

“De door u voorgelegde documenten kunnen aan deze conclusie niets wijzigen. Uw taskara, de taskara

van uw vader en de taskara van uw oudste broer tonen enkel de identiteit aan van u, uw vader en uw

broer en zeggen niets over uw asielmotieven. Het appreciatiedocument van uw werkgever, de drie foto’s

waar u opstaat naast een boor, de twee badges, het attest van het Afghanistan National Olympic

Committee en het legercertificaat kunnen uw asielmotieven niet aantonen. Met de foto van uw broer en

de documenten van de madrassa wilt u het profiel van uw broer als talib aantonen. Noch uit de foto

noch uit de stukken over zijn opleidingstraject kan afgeleid worden dat uw broer daadwerkelijk tot de

taliban behoorde. Daarnaast hebben het eigendomscertificaat van het ouderlijk huis en het

opleidingsdocument van uw vader geen enkele toegevoegde waarde om uw vervolgingsfeiten aan te

tonen.”

Verzoeker stelt dat de door hem bijgebrachte documenten minstens een begin van bewijs zijn van zijn

relaas daar deze aantonen dat zijn verklaringen echt zijn en hij effectief voor het leger werkte en voor

het Hewad Sarwar bedrijf, doch hij brengt geen concrete elementen bij die deze bevindingen

weerleggen of ontkrachten. De ter terechtzitting bijgebrachte documenten vermogen evenmin afbreuk te

doen aan voorgaande overwegingen. Zo betreffen de taskara van zijn baas, zijn kaart van het leger, de

licenties van AISA bedrijf, beelden van zijn baas aan het werk met buitenlandse organisaties en

Afghaanse ministeries en een beeld van verzoeker in het leger, gegevens die betrekking hebben op zijn

werkzaamheden en zijn legerdienst, dewelke op zich niet ter discussie staan. Zij kunnen dan ook

geenszins verzoekers voorgehouden asielmotieven aantonen. Aan het beeld van verzoekers broer in

talibankledij kan geen bewijswaarde worden toegekend daar deze foto door mogelijke enscenering geen

garantie biedt over de authenticiteit van wat wordt afgebeeld.

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld

door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, wat in casu, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid

van verzoekers asielrelaas, 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.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. 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.

2.3.6.2. 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

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.

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (adm. doss., stuk 18, map met ‘Landeninformatie) en de stukken gevoegd bij de

aanvullende nota van 8 december 2017 (rechtsplegingsdossier, stuk 7) dat er voor burgers in de stad
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Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Hierbij wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de stad Jalalabad groter is dan de

districtsgrenzen aanduiden, dat bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad in de omliggende

districten Behsud, Surkh Rod en Chaparhar liggen en dat snelle urbanisatie, gedreven door

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

gerelateerde ontheemden, de omliggende dorpen heeft 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. Aldus wordt door de commissaris-generaal het

dorp Abdyan, waarvan verzoeker verklaarde afkomstig te zijn en dat gelegen is in het district Behsud, tot

het grootstedelijk gebied Jalalabad gerekend. Verzoeker toont geenszins aan dat voormelde informatie,

waaruit kan worden vastgesteld dat Abdyan tot het grootstedelijk gebied Jalalabad kan worden

gerekend en dat er wat betreft de beoordeling van het risico op lijden van ernstige schade zoals bedoeld

in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet eenzelfde typologie van het geweld in ogenschouw kan

worden genomen, foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd, temeer nu hij nalaat

enige andersluidende actuele informatie voor te leggen.

Uit deze informatie blijkt vooreerst 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.

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 14 december 2016 (adm. doss., stuk 18, map met

‘Landeninformatie, document 4) en de geactualiseerde versie van voornoemde COI bijgebracht door

verwerende partij bij aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 7). 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 veranderlijk 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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (adm. doss., stuk 18, map met ‘Landeninformatie;

rechtsplegingsdossier, stuk 7) 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. 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 Improvised Explosive Devices (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 veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. De meeste

incidenten vallen nog steeds onder de categorie security enforcements. Deze omvatten vooral

arrestaties, het oprollen van wapenopslagplaatsen en het onschadelijk maken van IED’s. Hoewel dit

inherent een groot potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van

de Afghaanse veiligheidsdiensten om geweld te voorkomen.

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.
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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.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat Islamitische Staat (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. Door het CGVS wordt

aan asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus 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.

Het betoog in het 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 de stad Jalalabad zoals beschreven

in de bestreden beslissing niet langer correct of redelijk zou zijn. Verzoeker citeert uit het rapport van

Land Info (adm. doss., stuk 18, map met ‘Landeninformatie, document 2, “Report Afghanistan: The

Security Situation in Nangarhar Province” van 13 oktober 2016) om aan te tonen dat de situatie in

naburige districten van Behsud, zijn regio van herkomst, onveilig zou zijn, doch gaat voorbij aan wat op

pagina 21 in dit rapport te lezen staat met betrekking tot de veiligheidssituatie in het district Behsud. De

Raad ontwaart hierin geen elementen waaruit kan blijken dat zich een andere beoordeling opdringt.

Integendeel, hieruit blijkt dat het geweld dat in de districten Behsud en Surkhrod plaatsvindt, evenzeer

doelgericht van aard is. Het geweld in beide districten is eveneens voornamelijk gericht tegen de

Afghaanse veiligheidsdiensten, meestal in de vorm van kleinere aanslagen op politieposten en op

voertuigen van de veiligheidsdiensten. Daarnaast vonden er in beide districten ook enkele aanslagen

plaats op personen die met de overheid worden gelieerd.

Ook de door verzoeker bijgebrachte informatie vermag niet aan te tonen dat de informatie gevoegd aan

het administratief dossier en bijgebracht bij aanvullende nota niet correct, dan wel niet langer actueel

zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Deze

informatie blijkt immers in dezelfde lijn te liggen als de informatie van verwerende partij. Hoewel uit de

informatie vervat in het administratief dossier en bijgebracht bij aanvullende nota en uit de door

verzoeker bijgebrachte informatie blijkt dat er zich in de stad Jalalabad met enige regelmaat

terreuraanslagen voordoen, kan er desalniettemin 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.

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.

2.3.6.4. 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.

2.3.7. 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.

2.3.8. 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.
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2.3.9. In de mate verzoeker aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden geschonden, dient

te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens deze interviews kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de

bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige

stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden

bijgetreden.

2.3.11. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.12. Artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele, objectieve en onpartijdige wijze

en houdt rekening met de volgende elementen:

a) alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast;

b) de door de asielzoeker afgelegde verklaring en overgelegde documenten, samen met informatie over

de vraag of de asielzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen

worden;

c) de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, waartoe factoren behoren

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen;

d) de vraag of de asielzoeker, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten

heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar

zijn land van herkomst zou terugkeren.”

Te dezen maakt verzoeker op generlei wijze aannemelijk dat zijn asielaanvraag niet op een individuele,

objectieve en onpartijdige wijze werd beoordeeld, rekening houdende met alle elementen van de zaak,

of dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig relevant feit of gegeven

dat de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen. Een schending van artikel 27 van

hoger aangehaald koninklijk besluit wordt dan ook niet aangetoond.

2.3.13. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot weigering van de

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in

artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoeker niet aan

dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan

worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad

niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen

hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

2.3.14. De middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.

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.

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


