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nr. 198 273 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESSEN

Koningin Astridlaan 46

3500 HASSELT

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 23 mei 2017 heeft

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

25 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 advocaat R. JESSEN, die verschijnt voor verzoeker, 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

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

aan. Op 25 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 verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van origine Pashtoun te zijn. U bent afkomstig

van Bala Dah (district Surkhrod, provincie Nangarhar). U kent uw geboortejaar niet maar verklaart

drieëntwintig jaar oud te zijn. U ging niet naar school. U woonde samen met uw moeder, twee oudere

zussen en twee jongere broers. U had een eigen winkel in Dusaraka gespecialiseerd in het herstellen

van tractoren.

U verklaarde dat u een telefoon kreeg van iemand om een reparatie te doen aan een tractor. Omdat het

vrijdag was en uw winkel gesloten was, weigerde u. Vervolgens belde H. Z. (...), een oudere van de

regio waarin u woonde u op om te zeggen dat het een vriend van hem was die dringend hulp nodig had.

U stemde toch in en nam een auto tot Shamshapur. Daar werd u opgewacht door vier mannen die u

geblinddoekt meenamen in hun auto tot aan hun compound. Daar vroegen ze u een ruimte te maken in

een tractor waarin een bom kon verborgen worden. U weigerde eerst, maar nadat u opnieuw contact

had met H. Z. (...) begon u er toch aan. Tijdens het werken aan die ruimte, besefte u toch dat u dit niet

wilde doen, dat het niet overeen kwam met uw ideologie. U veinsde een essentieel stuk te missen om

het werk verder te kunnen uitvoeren. Ze wilden u niet geloven en namen opnieuw contact op met

H. Z. (...). Er werd afgesproken dat ze u opnieuw zouden contacteren om verder te werken aan de

tractor. U werd teruggebracht naar Shamshapur en keerde terug naar uw woonplaats. De volgende dag

vertelde u alles aan uw moeder en ook aan uw oom aan moederszijde. Er werd beslist dat het beter was

dat u het land zou verlaten. Via Pakistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Oostenrijk en Duitsland kwam u

in België aan. U was achtentwintig dagen onderweg. Op 11 december 2015 vroeg u asiel aan bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u door de Taliban geviseerd wordt. Bovendien

acht u de algemene situatie in uw regio van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde

de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw taskara, de taskara van uw vader, het visitekaartje en de

licentie van u zaak, het contract voor de verkoop van een tractor, alsook de enveloppes waarin deze

documenten werden bezorgd, neer.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratief dossier dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een gegronde vrees

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

van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk te

maken.

Vooreerst blijkt uw verhaal veel meer elementen te bevatten dan u aangekaart heeft bij DVZ (vragenlijst

van 4 maart 2016, vraag 3.5). Hoewel het CGVS erkent dat er gevraagd wordt om het asielrelaas kort

uit te doeken te doen bij DVZ, is het toch opvallend dat u daar enkele essentiële zaken uit uw

asielrelaas onvermeld hebt gelaten. Zo vermeldde u bij DVZ enkel de vraag tot het maken van een

ruimte in een tractor waar u negatief op geantwoord hebt, waarop u daags nadien gevlucht bent. Op het

CGVS blijkt dat u geblinddoekt bent meegenomen naar een onbekende plaats waar u vervolgens wel

het werk hebt aangevat (CGVS, p.12). Dat u dit gegeven onvermeld hebt gelaten is onbegrijpelijk

aangezien dit toch de essentie is van uw asielrelaas. Verder is het ook opvallend dat u de oudere

H. Z. (...) niet genoemd hebt in uw interview op DVZ. Hij blijkt toch een belangrijke rol te spelen

in hetgeen u hebt meegemaakt. Zo was er twee keer telefonisch contact met hem. Een eerste keer om u

te overtuigen toch de herstelling uit te voeren hoewel uw winkel gesloten was. Een tweede keer om de

leden van Taliban te overtuigen dat ze u konden vertrouwen en u konden laten gaan om het werk op

een later tijdstip af te maken (CGVS, p.12). Dat u dus ook hem onvermeld hebt gelaten in uw asielrelaas

bij DVZ, is des te onbegrijpelijker. U verklaart dit zelf door te zeggen dat ze u geen tijd hebben gegeven

en dat u alles kort moest vertellen. Ze zouden u bovendien gezegd hebben geen namen te noemen

(CGVS, p.16). Dit argument weet echter niet te overtuigen. Zo blijkt uw verhaal bij DVZ wel zeer

summier te zijn en uiteengezet te zijn in drie zinnen. Bovendien werd er in het begin van het gehoor op

het CGVS gepeild hoe het interview bij DVZ verlopen was. U gaf wel aan dat het kort was, maar dat het

goed verlopen was. Op geen enkele manier gaf u aan problemen te hebben ondervonden om uw

verhaal te kunnen doen (CGVS, p.2-3).
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De compound waar u beweert naartoe te zijn gebracht, kan u voorts enkel in zeer vage bewoordingen

beschrijven. Zo spreekt u van drie kamers in drie hoeken van de compound waar u matrassen en

wapens zag (CGVS, p.13). Ook de personen die u in Shamshapur hebben meegenomen, kan u enkel

vaag beschrijven. Het waren vier mannen die een ‘type gezicht’ hadden. Wanneer u gevraagd wordt dat

‘type gezicht’ te beschrijven, komt u niet verder dan dat het mensen waren, dat ze hun snor hadden

geschoren, dat ze een baard hadden en leken op andere Afghanen. Wanneer u wordt aangespoord om

toch nog meer info te geven, zegt u dat er drie een baard hadden en een geschoren was, wat uw vorige,

nochtans zeer summiere, beschrijving dan weer tegenspreekt (CGVS, p.14). Ze hebben zich niet

geïntroduceerd en hebben geen namen gegeven. Hoewel u beweert dat het over leden van de Taliban

gaat, gaat u hier enkel maar uit van veronderstellingen. Ze zagen er volgens u uit als Taliban omdat ze

in een compound zonder vrouwen leefden en een bepaald soort hoofddeksel droegen (CGVS, p.14-15).

Het blijft ook onduidelijk hoe ze vertrouwen in u stelden. Dat de Taliban zomaar iemand die ze niet

zouden kennen zouden vragen om een ruimte in een tractor te maken voor een bom, is bijzonder

ongeloofwaardig. Des te ongeloofwaardiger is dat ze u gewoon laten vertrekken wanneer u verklaart

een essentieel onderdeel te missen. Er worden zelfs concrete afspraken gemaakt. Ze zouden u terug

contacteren binnen een week, twee weken of enkele dagen (CGVS, p.17). U denkt dat dat komt doordat

ze met de oudere H. Z. (...) spraken maar u zegt tegelijkertijd dat u niet denkt dat ze u vertrouwden

(CGVS, p.17). Dit maakt het des te opmerkelijker dat ze u zomaar hebben laten gaan.

Ook over het tijdsverloop van de gebeurtenissen die geleid hebben tot uw vlucht, legt u problematische

verklaringen af. Zo verklaart u niet meer weten wanneer de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. U

weet de maand niet meer, maar verklaart dat het aan het einde van de zomer was. U verklaart

tegelijkertijd dat saratan, asad en sunbula de zomermaanden zijn (CGVS, p.13). Sunbula komt overeen

met de periode midden augustus – midden september volgens de Westerse kalender. U verklaarde een

maand onderweg te zijn geweest Dit zou betekenen dat u reeds midden oktober zou zijn aangekomen in

België hoewel u pas midden december 2015 asiel hebt aangevraagd. U verklaart dit door te zeggen dat

u bent vertrokken toen het warm was, dat u niet meer exact weet hoe lang te zijn onderweg geweest en

dat u misschien in een andere maand bent gekomen (CGVS, p.19). In dit verband valt ook op te merken

dat uw vingerafdrukken reeds werden genomen door de politiezone Brugge op 25 november 2015.

Hiermee geconfronteerd zegt u onderweg te zijn geweest naar uw neef J. B.(…) die in Oostende

verblijft, maar aangezien u geen geldig ticket had op de trein, werd u door de politie meegenomen

(CGVS, p.19). U beweert nood te hebben bescherming, maar tegelijkertijd was u op 25 november 2015

al in België en diende u pas op 11 december 2015 een asielaanvraag in. Van een asielzoeker die op

zoek is naar bescherming, mag verwacht worden dat hij dit zo snel mogelijk doet door zich bekend te

maken bij de asielinstanties. Dat u hier minstens twee weken maar mogelijks ook veel langer mee

gewacht hebt, is dan ook zeer opmerkelijk.

Tot slot is het opmerkelijk dat u niet kan verduidelijken hoe uw eigen asielrelaas is geëvolueerd. Hoewel

de Taliban u bedreigd heeft door te zeggen dat ze weten wie je vader, broers en zussen zijn en dat ze

weten waar je woont (CGVS, p.12) blijkt u niet te weten of de Taliban nog bij u thuis is langs geweest of

nog naar u heeft geïnformeerd. Volgens u komt dit omdat u in het buitenland leeft en uw eigen

problemen heeft en dat - uw moeder er daarom niet met u over praat (CGVS, p.17). Meer nog, uw

broers blijken volgens u niet te weten waarom u Afghanistan hebt verlaten. Omdat ze jonger zijn stellen

ze u geen vragen en uw oom zei dat het beter was dat er niet te veel mensen op de hoogte waren

(CGVS, p.17). Dat u hen echter niet zelf zou informeren, toen de Taliban ook rechtstreeks naar uw

familie verwees wanneer ze u bedreigden, is totaal ongeloofwaardig en getuigt van een onverklaarbare

desinteresse in uw eigen asielverhaal.

Gezien uw verklaringen niet als coherent, gedetailleerd en plausibel kunnen aanzien worden kan u het

voordeel van de twijfel niet worden toegekend. Gezien uw asielrelaas als ongeloofwaardig wordt

bevonden kan u de vluchtelingenstatus niet worden toegekend noch het subsidiaire

beschermingsstatuut zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet onder art. 48/4, §2, a en b.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Uw taskara en die van uw vader zijn hoogstens een bewijs van uw identiteit en deze

staat in deze beslissing niet ter discussie. De andere documenten die u voorlegt, zoals het visitekaartje,

de licentie van uw winkel en het contract van de verkoop van een tractor bewijzen enkel dat u een

winkel had, eveneens een feit dat niet betwist wordt in deze beslissing. Deze documenten staven echter

op geen enkele manier uw asielrelaas.
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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.

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
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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

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.

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

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht, vervat in artikel 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) en de artikelen 2 en 3 van de wet van
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29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 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).

Verzoeker geeft aan dat het niet te verwonderen hoeft dat hij niet in detail zijn asielrelaas heeft

besproken bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en meent dat het feit dat hij slechts in grote

lijnen bij de DVZ zijn asielrelaas heeft besproken de geloofwaardigheid ervan geenszins zou mogen

beïnvloeden.

Voorts merkt verzoeker op dat het niet evident is om personen of ruimtes te omschrijven en vraagt hij

zich af welke precieze beschrijving dan wel verwacht werd. Verzoeker wijst er in dit verband op dat hij

gedetailleerd kan antwoorden op vragen over de tractor die in het compound stond.

Verzoeker somt vervolgens de documenten op die hij ter ondersteuning van zijn asielrelaas heeft

neergelegd en beklemtoont hierbij dat het zeer moeilijk is om bewijs te leveren dat de taliban vertrouwen

in hem stelden en hem lieten gaan om de onderdelen van de tractor te zoeken. Tevens meent verzoeker

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) kort door de

bocht gaat door zijn asielrelaas ongeloofwaardig te bevinden enkel en alleen doordat de taliban hem

lieten vertrekken om het essentieel stuk te halen voor de tractor.

Wat betreft de vaststellingen in de bestreden beslissing aangaande het tijdsverloop van de

gebeurtenissen die geleid hebben tot zijn vlucht, werpt verzoeker op dat men in Afghanistan niet veel

belang hecht aan data en dat hij bovendien “mechanieker” en ongeschoold was. Het feit dat hij na zijn

aankomst in België niet direct asiel heeft aangevraagd, wijt verzoeker aan de emotionele ervaring van

het feit dat hij op zijn jonge leeftijd alles heeft moeten achterlaten. Bovendien meent hij dat het CGVS

hieruit niet simpelweg zou mogen concluderen dat er aan de bedreigingen geen geloof kan worden

gehecht.

Verzoeker geeft nog aan dat een vestigingsalternatief binnen Afghanistan moeilijk ligt en dat hij dan ook

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

Verzoeker verwijst verder naar artikel “46/6” (lees: 48/6) van de Vreemdelingenwet en stelt dat het

voordeel van de twijfel kan worden toegekend aan een asielzoeker indien deze bepaalde verklaringen

niet kan bewijzen. Tot slot geeft hij nog enkele theoretische beschouwingen weer betreffende het

zorgvuldigheidsbeginsel.

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 Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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.

2.3. 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
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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

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. 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 artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 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) hij bij de DVZ enkele essentiële zaken uit

zijn asielrelaas onvermeld heeft gelaten, (ii) hij de compound waar hij beweert naartoe te zijn gebracht

en de personen die hem in Shamshapur hebben meegenomen enkel in vage bewoordingen weet te

beschrijven, (iii) het bijzonder ongeloofwaardig is dat de taliban hem, zonder hem te kennen, zouden

vragen om in een tractor een ruimte voor een bom te maken en het nog ongeloofwaardiger is dat ze

hem gewoon laten vertrekken wanneer hij verklaart een essentieel onderdeel te missen, (iv) hij

problematische verklaringen heeft afgelegd over het tijdsverloop van de gebeurtenissen, (v) hij niet kan

verduidelijken hoe zijn eigen asielrelaas is geëvolueerd, en (vi) er actueel voor burgers in de stad

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

Vreemdelingenwet is. 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 gelezen worden 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 artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 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 middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat
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het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Wat betreft de weigering tot het toekennen van de hoedanigheid van vluchteling, treedt de Raad

vooreerst de commissaris-generaal bij waar deze vaststelt dat verzoeker bij de DVZ enkele essentiële

zaken uit zijn asielrelaas onvermeld heeft gelaten. Zo heeft verzoeker bij de DVZ niet vermeld dat hij

geblinddoekt is meegenomen naar een onbekende plaats waar hij vervolgens het werk heeft aangevat

en heeft hij evenmin de oudere H.Z. genoemd, die volgens zijn verdere verklaringen bij het CGVS toch

een belangrijke rol heeft gespeeld in wat hij heeft meegemaakt.

Verzoekers betoog dat hij bij de DVZ alles in het kort diende te vertellen, verklaart noch rechtvaardigt

het tijdens het interview op de DVZ volledig onvermeld laten van uiterst essentiële informatie

betreffende zijn relaas. Immers, van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en

vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat

deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormden van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Hij of zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het

eerste interview, daar op elk asielzoeker de verplichting rust om zijn/haar volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure (RvS 13 oktober 2005, nr. 150 135). Verzoeker werd er bovendien op

de DVZ uitdrukkelijk op gewezen dat van hem, als asielzoeker, wordt verwacht dat hij bij het invullen

van de vragenlijst nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom hij bij zijn terugkeer problemen

vreest of riskeert en dat hij in het kort de voornaamste elementen of feiten weergeeft (adm. doss., stuk

12, vragenlijst CGVS, 1). Van verzoeker kon en mocht dan ook in alle redelijkheid worden verwacht dat

hij op de DVZ melding zou hebben gemaakt van het gegeven dat hij geblinddoekt werd meegenomen

naar een onbekende plaats waar hij in een tractor een ruimte diende te maken om een bom in te

plaatsen én van de rol van de oudere H.Z. hierbij, die hem een eerste keer telefonisch contacteerde om

hem te overtuigen toch de herstelling uit te voeren hoewel zijn winkel gesloten was en een tweede keer

om de leden van de taliban te overtuigen dat ze op verzoeker konden vertrouwen en hem konden laten

gaan om het werk op een later tijdstip af te maken. Indien verzoeker van mening is dat hij bij de DVZ

niet voldoende tijd heeft gehad om zijn asielrelaas uit de doeken te doen, is het zijn verantwoordelijkheid

om dit tijdig te signaleren en met de nodige precisie aan te duiden wat hij niet heeft kunnen vertellen.

Verzoeker heeft dit echter nagelaten en antwoordde overigens negatief op de vraag of hij nog iets had

toe te voegen (adm. doss., stuk 12, vragenlijst CGVS, 2). Ten slotte werd zijn verklaring bij de DVZ aan

verzoeker in het Pashtou voorgelezen en had hij dus de mogelijkheid om hierover bijkomende

opmerkingen te maken. Verzoeker heeft dit nagelaten en heeft zijn verklaring ondertekend waarmee hij

heeft bevestigd dat zijn verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen.

Tevens antwoordde verzoeker bij het CGVS op de vraag hoe het eerste, korter interview (bij de DVZ)

met betrekking tot de redenen waarom hij zijn land verlaten heeft, verlopen is “Goed” en antwoordde hij,

bij het CGVS gevraagd of hij gedurende het interview bij de DVZ alle redenen heeft kunnen vermelden

waarom hij zijn land heeft verlaten, “Ja, ik heb het kort verteld” (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

30 maart 2017, p. 2-3).

Verzoekers kritiek is dan ook allerminst ernstig. De vaststelling dat verzoeker op de DVZ uiterst

essentiële informatie met betrekking tot zijn relaas volledig onvermeld liet, ondergraaft op fundamentele

wijze de geloofwaardigheid ervan.

Daarnaast stelt de commissaris-generaal terecht vast dat verzoeker de compound waar hij beweert

naartoe te zijn gebracht en de personen die hem in Shamshapur hebben meegenomen, enkel in zeer

vage bewoordingen kan beschrijven. De bestreden beslissing luidt dienaangaande als volgt:

“Zo spreekt u van drie kamers in drie hoeken van de compound waar u matrassen en wapens zag

(CGVS, p.13). Ook de personen die u in Shamshapur hebben meegenomen, kan u enkel vaag

beschrijven. Het waren vier mannen die een ‘type gezicht’ hadden. Wanneer u gevraagd wordt dat ‘type

gezicht’ te beschrijven, komt u niet verder dan dat het mensen waren, dat ze hun snor hadden

geschoren, dat ze een baard hadden en leken op andere Afghanen.”

Verzoeker stelt dat het niet evident is om personen of ruimtes te omschrijven en vraagt zich af welke

beschrijving dan wel verwacht wordt, doch hiermee weerlegt noch ontkracht hij de gedane bevindingen.

Bovendien gaat verzoeker met zijn kritiek volledig voorbij aan de overige vaststellingen dat hij, wanneer

hij wordt aangespoord om toch nog meer informatie te verschaffen over de personen die hem in

Shamshapur hebben meegenomen, een uitleg geeft die zijn “vorige, nochtans zeer summiere,

beschrijving dan weer tegenspreekt (CGVS, p.14)” en dat hij over hen weliswaar beweert dat het over
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leden van de taliban gaat, doch hierbij “enkel maar uit(gaat) van veronderstellingen” nu ze er volgens

hem uitzagen “als Taliban omdat ze in een compound zonder vrouwen leefden en een bepaald soort

hoofddeksel droegen (CGVS, p.14-15)”.

Tevens verklaart verzoeker niet meer precies te weten wanneer de gebeurtenissen zich hebben

afgespeeld, wanneer hij zijn land ontvlucht is en hoe lang hij onderweg was (adm. doss., stuk 5,

gehoorverslag 30 maart 2017, p. 13 en 19). Verzoeker tracht deze vaststellingen te minimaliseren en te

vergoelijken door te stellen dat men in Afghanistan niet veel belang hecht aan data en dat hij bovendien

mechanieker en ongeschoold was, doch hiermee weerlegt, noch ontkracht hij de gedane vaststellingen.

Van een asielzoeker kan immers verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd

kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden

dat deze gebeurtenissen in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan

zouden hebben. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt voor te houden, behoeft men hiervoor overigens

geen verdere scholing. Ook van een ongeschoolde persoon kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij

doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct

waarneembare en elementaire zaken in verband met de gebeurtenissen die hem zouden zijn

overkomen, zoals in casu het tijdstip waarop hij zou zijn meegenomen door de taliban en wanneer hij

zijn land van herkomst ontvlucht heeft.

Voorts stelt de commissaris-generaal op goede gronden het volgende vast:

“Tot slot is het opmerkelijk dat u niet kan verduidelijken hoe uw eigen asielrelaas is geëvolueerd.

Hoewel de Taliban u bedreigd heeft door te zeggen dat ze weten wie je vader, broers en zussen zijn en

dat ze weten waar je woont (CGVS, p.12) blijkt u niet te weten of de Taliban nog bij u thuis is langs

geweest of nog naar u heeft geïnformeerd. Volgens u komt dit omdat u in het buitenland leeft en uw

eigen problemen heeft en dat - uw moeder er daarom niet met u over praat (CGVS, p.17). Meer nog, uw

broers blijken volgens u niet te weten waarom u Afghanistan hebt verlaten. Omdat ze jonger zijn stellen

ze u geen vragen en uw oom zei dat het beter was dat er niet te veel mensen op de hoogte waren

(CGVS, p.17). Dat u hen echter niet zelf zou informeren, toen de Taliban ook rechtstreeks naar uw

familie verwees wanneer ze u bedreigden, is totaal ongeloofwaardig en getuigt van een onverklaarbare

desinteresse in uw eigen asielverhaal.”

Dit motief wordt door verzoeker in zijn verzoekschrift op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of

weerlegd, zodat deze vaststellingen onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden

gemaakt.

Zo verzoeker voorhoudt dat het CGVS zijn asielrelaas ongeloofwaardig acht “enkel en alleen” doordat

de taliban hem laten vertrekken om het essentieel stuk te halen voor de tractor, kan hij gelet op

voorgaande bevindingen niet worden gevolgd. De Raad benadrukt hierbij dat de motivering als een

geheel moet worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op zich een beslissing

kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden, onaannemelijkheden

en vaagheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van het

asielrelaas wordt ondermijnd.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (stuk 15, map ‘documenten’) kunnen

omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente en terechte redenen geen afbreuk

doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert als volgt:

“De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Uw taskara en die van uw vader zijn hoogstens een bewijs van uw identiteit en deze

staat in deze beslissing niet ter discussie. De andere documenten die u voorlegt, zoals het visitekaartje,

de licentie van uw winkel en het contract van de verkoop van een tractor bewijzen enkel dat u een

winkel had, eveneens een feit dat niet betwist wordt in deze beslissing. Deze documenten staven echter

op geen enkele manier uw asielrelaas.”

Verzoeker brengt geen concrete elementen bij die deze bevindingen weerleggen of ontkrachten.

Zo verzoeker aangeeft dat het voor hem zeer moeilijk is om bewijs te leveren dat de taliban vertrouwen

in hem stelden en hem lieten gaan om de onderdelen van de tractor te zoeken, onderstreept de Raad

dat zijn verklaringen slechts een voldoende bewijs kunnen zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling

indien ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Verzoeker dient door een coherent relaas en kennis van de

voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas

mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau

van de relevante bijzonderheden voorkomen (cf. RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). In casu is er van

geloofwaardige verklaringen echter geen sprake. Van verzoeker mag worden verwacht dat hij
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coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormden

voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn

asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en geloofwaardige wijze weergeeft zodat op

grond daarvan kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, dan wel van een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoekers

verklaringen zijn evenwel dermate doorspekt van incoherente en vage verklaringen betreffende

essentiële elementen uit zijn relaas, dat deze niet toelaten hieraan verder nog enig geloof te hechten.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet.

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

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 basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat er voor burgers in de stad Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat op

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

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 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 in de bestreden beslissing 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. In tegenstelling tot wat verzoeker in zijn

verzoekschrift lijkt voor te houden, wordt in zijn geval dan ook geen toepassing gemaakt van een veilig

en redelijk intern vestigingsalternatief. Verzoekers betoog “dat een vestiging alternatief binnen

Afghanistan moeilijk ligt, gelet op het feit dat de traditionele en uitgebreide familie alsook de

gemeenschapsbanden van clan en stam er de belangrijkste beschermingsmechanismen vormen voor

het individu”, mist dan ook elke feitelijke en juridische grondslag.

Verder blijkt uit de informatie vervat in het administratief dossier dat het gros van het geweld dat in

Jalalabad plaatsvindt, toegeschreven kan 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
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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. 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, 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.

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 uit het administratief dossier

niet correct dan wel niet actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies

zou hebben getrokken. Dienvolgens wordt de analyse door de commissaris-generaal van de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

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 en regio 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. 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 door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview 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. Het

betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden

bijgetreden.
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2.3.9. In de mate verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient ten slotte 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. Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


