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nr. 204 385 van 25 mei 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en C. HAUWEN

Mont Saint - Martin 22

4000 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2017

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

staatlozen van 18 juli 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 9 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. UNGER, die loco advocaten D. ANDRIEN en C. HAUWEN

verschijnt voor verzoeker, en van attaché C. CORNELIS, 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

6 december 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 7 december 2015 asiel

aan. Op 18 juli 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, F. A. S. (…), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van Pashtuunse etnische origine en een

soennitische moslim te zijn. U behoort tot de Sherzad-stam. U bent 17 jaar en werd geboren in het dorp

Kelagho (subdorp Esakhel) in het district Khogyani van de provincie Nangarhar. U woonde daar met uw

ouders, zus en drie broers tot uw familie problemen kreeg met Daesh.

Uw vader was al sinds lange tijd leerkracht in de Shinwari meisjes- en jongensschool. Op een dag werd

op uw deur geklopt en toen u opendeed stonden er 15 of 16 gewapende mannen voor u. Hun gezichten

waren bedekt, maar ze hadden machinegeweren, kalasjnikovs en een raket. Ze vroegen naar uw vader

maar hij was niet thuis. Ze zeiden dat u hem moest zeggen dat hij moest stoppen met lesgeven. Anders

zouden ze u en de rest van de familie vermoorden. Toen u dit vertelde aan uw vader zei hij dat hij er niet

mee zou stoppen, hij hield van zijn land en zijn school en zou blijven lesgeven. De volgende dag ging hij

dan ook terug naar school, maar vier dagen later werd hij vermoord in de velden. Op dezelfde dag

raakte uw oudere broer ook vermist, maar u weet niet wat er gebeurd is. U nam contact op met uw oom

van moeders zijde. Hij kwam uw familie helpen en daarna verhuisde u met uw moeder, zus en twee

jongere broers naar zijn huis in Farme Ada, een deel van de stad Jalalabad. Uw oom is soldaat bij de

politie en werkt in de luchthaven van de stad. U verbleef er nog anderhalve tot twee maanden, tot u

merkte dat iemand die dichtbij uw oom woonde en werkte voor de overheid ontvoerd werd. Daarop werd

u bang ook ontvoerd te worden en achtte u het beter uw land te verlaten. Na de ramadan vertrok u uit

Afghanistan. Op 6 december 2015 kwam u aan in België en op 7 december 2015 vroeg u er asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor: uw originele ‘taskara’

(Afghaans identiteitsbewijs), een certificaat betreffende het beroep van uw vader (kopie), een

verificatiebrief van het districtshuis en de dorpsouderen betreffende uw problemen (origineel) en de

enveloppe waarin uw documenten u werden opgestuurd (origineel).

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade kon aantonen zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a, b en c van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet.

Er kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen betreffende de gebeurtenissen die leidden tot

uw vertrek uit Afghanistan. U meldde dat uw vader vermoord werd vanwege zijn beroep als leerkracht in

een meisjesschool (CGVS, p. 10). Hoewel het CGVS niet zozeer zijn professioneel profiel an sich

betwist, kunnen wel ernstige vraagtekens geplaatst worden bij uw relaas.

Vooreerst viel op dat u op een zeer weinig gedetailleerde wijze schetste wat uw vader overkomen zou

zijn. Zo wist u niet wanneer het allemaal precies gebeurde (CGVS, p. 10), waar uw familie was op het

moment van het huisbezoek (CGVS, p. 11-12), hoe uw vaders belagers wisten waar hij woonde (CGVS,

p. 12),… Telkens u gevraagd werd op een meer specifieke manier te vertellen over hoe dat huisbezoek

van Daesh precies verlopen was bleef u gewoon herhalen wat u reeds gezegd had, namelijk dat u

moest zeggen tegen uw vader dat hij moest stoppen met werken, dat u anders allen vermoord zou

worden en dat uw vader dat weigerde (CGVS, p. 10, 11, 12). U bleef bijzonder vaag en algemeen en

kon niet aangeven wie die mannen die naar uw huis kwamen precies waren en waarom ze uw vader

bedreigden (CGVS, p. 11). U verwees telkens naar wat u had gehoord van de dorpsbewoners, namelijk

dat ze van Daesh waren en dat zij niet wilden dat meisjes onderwijs kregen (CGVS, p. 11). Daarnaast

wist u niets over de moord op uw vader. U vertelde enkel dat het gebeurd was in de velden en dat u dat

te weten was gekomen via de dorpsbewoners (CGVS, p. 12, 13). Waarom hij daar was wist u niet en de

dorpsbewoners hadden ook maar plots zijn lichaam gevonden (CGVS, p. 13). Van dergelijke incidenten

kan echter aangenomen worden dat ze een zeer grote impact moeten gehad hebben op uw leven,

waarbij de vraag gesteld kan worden hoe het komt dat u er zo weinig doorleefd over kan praten. Het feit

dat u er niet veel informatie over had kan geen verschoningsgrond zijn. Gezien de gebeurtenissen een

directe aanleiding vormden tot uw vlucht uit Afghanistan mag van u redelijkerwijze verwacht worden dat

u geprobeerd zou hebben er meer informatie over te verzamelen. U stelde alles te weten te zijn

gekomen via de dorpsbewoners, waarmee u zelf impliceerde dat dit mogelijk moet zijn geweest. Het feit

dat u dit niet gedaan heeft en dus zeer vage verklaringen aflegde indiceert de ongeloofwaardigheid van

uw verklaringen.
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Daarnaast rijzen vragen over de door u verklaarde handelswijze van Daesh. U stelde dat zij met 15 à 16

mannen bij u thuis langskwamen en dat ze machinegeweren, kalasjnikovs en een raket bijhadden

(CGVS, p. 10). Dat zij met zovelen en op dergelijke zwaar bewapende wijze bij u zouden langskomen,

enkel en alleen om één leerkracht, uw vader, te vertellen dat hij moest stoppen met werken houdt geen

steek. Het is zeer weinig plausibel dat een organisatie die probeert de macht over te nemen in uw regio

zoveel mankracht en zoveel wapens zou investeren om slechts één persoon, zonder hoog of bijzonder

profiel, te gaan bedreigen. U had ook geen weet van andere leerkrachten die zo bedreigd werden.

Telkens u daarnaar gevraagd werd zei u van wel, maar u kon enkel vage voorbeelden aanhalen van

mensen met volledig andere functies bij de overheid die vermoord werden door de taliban (CGVS, p.

13). Dat Daesh sterk tegen meisjesonderwijs gekant is wordt niet betwist, maar het is bekend dat

veeleer scholen aangevallen of gesloten worden, dan wel dat acties ondernomen worden waarmee men

een grootschaliger effect kan bereiken. Ook het feit dat zij, toen ze door u verteld werden dat uw vader

niet thuis was, afdropen en niet eens uw huis doorzochten (CGVS, p. 11) is niet geloofwaardig. Iedereen

zou immers kunnen zeggen dat de persoon waarnaar ze op zoek zijn niet thuis is. Als Daesh werkelijk

op dergelijke wijze aan uw deur zou gestaan hebben geeft dit duidelijk aan dat ze bepaalde

verwachtingen zouden hebben gehad, waardoor het niet plausibel is dat ze zich zouden laten

afschepen, zonder minstens zelf te gaan kijken of wat u zei wel waar was. U kon dit zelf niet verklaren.

U stelde enkel dat ze dachten dat er vrouwen binnen waren, maar toen u gevraagd werd of ze dat zo

zeiden stelde u van niet. U gaf aan dat ze gewoon terug weggingen (CGVS, p. 11).

Wat eveneens veel verbazing wekte in uw asielrelaas is dat uw vader er schijnbaar voor gekozen zou

hebben te blijven werken nadat hij gehoord had hoe Daesh tegenover hem stond (CGVS, p. 10). U

vertelde dat uw vader niet wilde stoppen met zijn beroep, gezien hij van zijn school en van zijn land hield

en wilde blijven dienen (CGVS, p. 10). Ondanks u hem verteld had hoe zwaar ze bewapend waren en

dat ze u en uw familie met de dood bedreigd hadden, kon het hem niet schelen en besliste hij de

volgende dag al terug naar school te gaan (CGVS, p. 12). Hij negeerde het en jullie “wisten niet dat ze

hem echt zouden vermoorden” (CGVS, p. 12). Leden van Daesh staan er echter om bekend wreed en

streng te zijn. U gaf dit zelf ook aan door te stellen dat ze strikter zijn dan de taliban op het vlak van

meisjesonderwijs en waar de taliban nog wat flexibel zijn een absolute grens trekken (CGVS, p. 17). Het

CGVS kan zich dan ook zeer sterk de vraag stellen hoe plausibel het is dat uw vader, goed wetende dat

er taliban en Daesh in de regio aanwezig waren (CGVS, p. 13) én dat hij persoonlijk geviseerd werd

door Daesh, zou beslissen de volgende dag gewoon terug naar school te gaan alsof er niets gebeurd

was (CGVS, p. 12). Indien Daesh hem én zijn gezin werkelijk naar het leven zou gestaan hebben zoals

u verklaarde kan verwacht worden dat hij zou proberen onder te duiken, bescherming te zoeken, te

vluchten,… Alles behalve verder te gaan lesgeven, gezien hij zichzelf op die manier in een zeer

gevaarlijke en risicovolle positie zou brengen. U ondermijnde hiermee dan ook op fundamentele wijze

verder uw geloofwaardigheid.

Verder verklaarde u nog dat op dezelfde dag dat uw vader vermoord werd uw oudere broer vermist

raakte (CGVS, p. 10). Hierbij kan vastgesteld worden dat u een aantal keren in de war bleek te raken

betreffende wat er precies allemaal gebeurde die dag en zo tegenstrijdige verklaringen aflegde. Dit was

vooreerst het geval met betrekking tot de precieze datum van die dag. Eerst verklaarde u een aantal

keren dat dit twee of drie dagen na het huisbezoek van Daesh was en dat uw vader dus nog één dag

naar school was geweest (CGVS, p. 10, 12) om daarna te stellen dat hij nog een paar dagen lesgaf en

dan na vier dagen vermoord werd (CGVS, p. 12). Daarnaast meldde u twee keer dat de dorpsbewoners

naar uw huis kwamen met het lichaam van uw vader (CGVS, p. 10, 13), terwijl u in uw eerdere interview

had gezegd dat u zijn lichaam was gaan halen samen met uw oudere broer (DVZ, vragenlijst DVZ, p. 1-

2). Toen u daarmee geconfronteerd werd veranderde u uw verklaringen en zei u dat de dorpsbewoners

kwamen, maar dat jullie ook gingen en elkaar zo in het midden tegemoet kwamen (CGVS, p. 13). Dit

kon echter niet kloppen gezien u ervoor nog zei dat de dorpsbewoners naar uw huis kwamen om te

zeggen dat uw vader vermoord was (CGVS, p. 13). Bovendien vertelde u vlak daarna nog een andere

versie en stelde u dat u alleen was gegaan, gezien uw broer op die dag vermist raakte (CGVS, p. 13).

Ook betreffende wat er met uw broer gebeurd was bleef u erg onduidelijk en vaag. U wist niet wat er

gebeurd was (CGVS, p. 14) en kon enkel zeggen dat hij thuis was, dat u dan bent gaan rennen naar het

lichaam van uw vader en dat u hem dan niet meer gezien heeft (CGVS, p. 14). Uw moeder was echter

thuis op dat moment, maar ook zij kon niks vertellen toen u haar vroeg waar uw broer was (CGVS, p.

14). U stelde vervolgens niks gedaan te hebben om hem te zoeken (CGVS, p. 14) terwijl u bij DVZ

vertelde dat u hem met uw oom was gaan zoeken (DVZ, vragenlijst CGVS, p. 2). Dit alles houdt

opnieuw geen steek. Het is niet plausibel dat uw broer thuis zou zijn geweest om vervolgens, uit het

niets, te verdwijnen en dat niemand dan zou weten wat er gebeurd zou zijn, zeker niet in het licht van
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het feit dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde betreffende de context waarbinnen dit alles gebeurd zou

moeten zijn. Daarbij komt nog dat in uw fiche ‘Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ d.d.

7 december 2015 van DVZ niks vermeld staat over wat er met uw vader en broer gebeurd zou zijn én

integendeel zelfs te lezen valt dat uw moeder zich nog bij uw vader bevond in uw dorp Kelagho. Dit is

opnieuw een andere versie van uw verhaal en tegenstrijdig aan wat u tijdens uw interview bij DVZ en op

het CGVS vertelde. Hiermee geconfronteerd verwees u naar uw reisweg en de moeilijkheden die u

daarbij ondervond, waardoor u uw geheugen compleet verloren zou zijn (CGVS, p. 15). Dit is echter

geen afdoende verklaring. Zoals eerder vermeld zijn dergelijke gebeurtenissen erg ingrijpend én de

reden waarom u richting Europa vluchtte, waardoor het niet geloofwaardig is dat u ze zou vergeten zijn

onder invloed van wat u allemaal meemaakte onderweg. Het CGVS kan dan ook, op basis van

bovenstaande elementen, concluderen dat er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw

verklaringen betreffende zowel uw vader als uw broer.

Toch stelde u omwille van dit alles met uw moeder, zus en twee resterende broers verhuisd te zijn naar

het huis van uw oom van moeders zijde in de stad Jalalabad (CGVS, p. 5, 10). U verbleef er nog 1,5 à 2

maanden (CGVS, p. 5, 14), maar toen u merkte dat iemand die werkte voor de overheid ontvoerd werd

vond u het beter het land te verlaten. U was immers bang ook ontvoerd te worden (CGVS, p. 11) gezien

de belagers van uw vader u hadden verteld dat ze hem en zijn gezin zouden vermoorden (CGVS, p.

14). Deze motivering lijkt echter sterk uit de lucht gegrepen te zijn. U wist immers niet wie die persoon

was, u kende hem niet en mensen vertelden u enkel dat hij voor de overheid werkte (CGVS, p. 14). De

enige link die u had met die persoon is dat hij dicht bij uw oom woonde (CGVS, p. 14). Verder had dit

niets te maken met de problemen van uw familie en gaf u niet te kennen dat u in Jalalabad op enige

wijze persoonlijk bedreigd werd. Meer nog, in de door u neergelegde verificatiebrief van het districtshuis

en de dorpsouderen betreffende uw problemen valt te lezen dat u richting Europa vertrokken bent

omwille van het feit dat u moet zorgen voor uw familie, hetgeen niet strookt met de door u aangehaalde

vrees daar ontvoerd te worden. Het CGVS heeft dan ook geen redenen om aan te nemen dat u in

Jalalabad een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou hebben. De

redenen voor uw vertrek uit Jalalabad die u tijdens uw interview bij het CGVS aanhaalde hebben geen

betrekking op uw persoon en creëren in uw dossier dan ook geen nood aan bescherming.

In het geval het CGVS verder zou aannemen, hetgeen zoals reeds uiteengezet niet het geval is, dat uw

vader vermoord werd en uw oudere broer vermist raakte, dan nog dient vastgesteld te worden dat van u

op redelijke wijze verwacht kan worden dat u zich opnieuw bij uw familie in Jalalabad zou vestigen. U

gaf immers te kennen dat uw moeder, broers en zus zich momenteel nog steeds bij uw oom bevinden

(CGVS, p. 7, 14) en dat uw moeder daar blijft (CGVS, p. 8, 14). Uw oom woont er al sinds lange tijd

(CGVS, p. 7-8), is er getrouwd (CGVS, p. 8) en heeft er een vaste job bij de politie op de luchthaven

(CGVS, p. 8). Zelf heeft u vijf jaar onderwijs genoten (CGVS, p. 9) en zijn er zoals vermeld geen

redenen om aan te nemen dat u met noemenswaardige, dan wel ernstige problemen geconfronteerd

zou worden. Volledigheidshalve dient daarbij vermeld te worden dat u, toen u tijdens uw interview

uitgebreid naar uw kennis over uw herkomstregio gevraagd werd over een aantal recente incidenten en

gebeurtenissen slechts weinig doorleefd kon vertellen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit informatie waarover het

CGVS beschikt dat er in 2012 een ernstige overstroming was in uw regio waarbij verschillende mensen

omkwamen, dan wel gewond raakten, grote stukken land verwoest werden,… (zie administratief

dossier). U daarentegen gaf aan dat er regelmatig overstromingen waren, maar dat ze geen impact

hadden en dat niks kapot ging (CGVS, p. 18). Dergelijke zaken behoren tot uw directe leefwereld

waardoor verwacht kan worden dat u daar uitgebreider en correcter over verteld zou kunnen hebben.

Hoewel an sich niet getwijfeld wordt aan uw oorspronkelijke afkomst van het district Khogyani, doet uw

gebrekkige kennis over deze lokale zaken vermoeden dat u reeds een langere tijd dan u zelf aangaf uit

uw regio vertrokken bent en allicht al langer dan u zegt woonachtig was in Jalalabad, hetgeen logisch is

gezien u er familie heeft wonen en Jalalabad betere leefomstandigheden biedt dan uw district Khogyani.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen indachtig laat het CGVS niet toe u de vluchtelingenstatus

toe te kennen. Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op

basis van art. 48/4, §2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft gezien bovenstaande

vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade

wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou

terugkeren naar Afghanistan.

Uw documenten doen aan bovenstaande vaststellingen geen afbreuk. Uw taskara, de enveloppe van

uw documenten en het certificaat betreffende de opleiding van uw vader ondersteunen enkel uw

verklaringen betreffende uw identiteit, nationaliteit, herkomst en het profiel van uw vader, degene hier
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niet betwist worden. Betreffende de verificatiebrief dient volledigheidshalve nog vermeld te worden dat

ondanks u stelde dat uw moeder hiervoor naar het districtshuis ging nadat uw vader stierf (CGVS, p. 3),

de brief opgemaakt werd vanuit uw eigen naam en dit op datum van 8 of 9 maart 2017, toen u reeds

meer dan een jaar in België was. Verder komt de brief inhoudelijk overeen met wat u vertelde, maar

dient opgemerkt te worden dat aan documenten slechts bewijskracht kan worden ontleend indien deze

ondersteund worden door coherente, geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is.

Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat de betrouwbaarheid van

alle Afghaanse documenten erg onzeker is, dit omdat Afghaanse documenten - via corruptie -

gemakkelijk kunnen verkregen worden, zowel in Afghanistan als daarbuiten. Veel valse Afghaanse

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

documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte

bewijswaarde.

Tot slot dient het CGVS er nog op te wijzen dat Afghaanse asielzoekers naast de toekenning van een

beschermingsstatus voor een risicoprofiel ook een beschermingsstatus kunnen krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel

intern vluchtalternatief bestaat.

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

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

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

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

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

deel van het land. In casu is het Commissariaat-Generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van

uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door

zich in de provinciale hoofdstad Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

relatief veilige manier toegankelijk is. Niettegenstaande er sprake is van een toename in het aantal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

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

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

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

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

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

benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het

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

in Afghanistan.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017) 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 provinciaal district vormt. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter 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 jure 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-

Gouvernementele 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. 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, zorgt de aard van het gebruikte

geweld ervoor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. 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, 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
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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.

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

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

blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden en de aanwezigheid van uw gezin en familie in de stad Jalalabad, zoals hiervoor reeds

uiteengezet, kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de stad Jalalabad vestigt.

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties. Zoals

bovendien eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er geen geloof gehecht worden aan uw

beweringen inzake de problemen die uw familie met Daesh gekend zou hebben zodat deze niet als een

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

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

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

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

tegendeel aan.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 48/7 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 van artikel 27 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: koninklijk besluit van 11 juli 2003).

Het middel is als volgt onderbouwd:
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“A. Geloofwaardigheid

Het is niet betwist dat de verzoeker een niet-begeleide minderjarige van Afghaanse nationaliteit is.

Volgens overweging 28 van de erkenningsrichtlijn:

“het is nodig dat de lidstaten bij de beoordeling van aanvragen om internationale bescherming van

minderjarigen, met specifiek op kinderen gerichte vormen van vervolging rekening houden.”

Volgens artikel 4 §3 c) van de erkenningsrichtlijn, “3. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en houdt onder meer rekening met: (…) c) de

individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, waartoe factoren behoren zoals

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

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

worden, met vervolging of ernstige schade overeenkomen”

Artikel 2 van het K.B van 2003 voorziet: “(…) De ambtenaren belast met het gehoor van een

minderjarige asielzoeker moeten over de vereiste kennis met betrekking tot de bijzondere noden van

minderjarigen beschikken.”

Er blijkt uit deze bepalingen dat de tegenpartij de minderheid van de verzoeker in aanmerking moet

nemen om de geloofwaardigheid van zijn relaas te peilen.

Verzoeker wil graag opmerken dat hij zeer zenuwachtig en onder de indruk van de ambtenaar van het

CGVS was tijdens het gehoor. Hij voelde niet zich op zijn gemak. Dat is het reden waarom hij niet altijd

praatziek was op CGVS.

De verzoeker volhardt in zijn verklaringen. Hij merkt op dat de tegenpartij details zoekt en

tegenstrijdigheden creëert die niet gegrond zijn.

De tegenpartij moet rekening houden met het feit dat de verzoeker een traumatiserende reis heeft

afgelegd en de gebeurtenissen die hem het land hebben doen verlaten al enige tijd achter hem liggen.

Hij was ook heel jong op dat moment. Het is begrijpelijk dat hij details niet meer precies kan situeren

(RVV, 51 013, 10 november 2010).

De verzoeker heeft een zo mogelijk gedetailleerd verhaal gegeven.

« Il est possible qu'après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d'établir l'exactitude des faits

qu'il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l'évidence. Comme on

l'a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement «prouver» tous les éléments de son

cas et, si c'était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il

est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute.

204. Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne

pas être en contradiction avec des faits notoires. »

(« Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés » - 1992 Genève)

Krachtens artikelen 197, 198 et 199 van de Handbook on Procedures, zijn onjuiste verklaringen niet op

zich een voldoende reden om de status te weigeren en heeft de interviewer de verantwoordelijkheid om

deze verklaringen in het licht van de omstandigheden van elk dossier te interpreteren.

In casu, begaat het CGVS een manifeste appreciatiefout door telkens de meest nadelige interpretatie

voor verzoeker te weerhouden (Raad van state, arrest 104.820 van 18 maart 2002), zonder rekening te

houden met het profiel van verzoeker die zou moeten leiden tot een versoepeling van de beoordeling

van zijn relaas. Door geen rekening te houden met alle elementen van de zaak, schendt verweerder

tevens het zorgvuldigheidsplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur.

B. IVA en subsidiaire bescherming

Verzoeker is afkomstig uit het district Khogyani.
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Het feit dat de verzoeker niet precies over de ernstig overstroming in 2012 weet is niet pertinent om zijn

herkomst regio te twijfelen. Hij heeft verklaard dat er veel overstromingen waren in Khogyani. In zijn

dorp was er een muur gebouwd om aan de overstromingen te ontsnappen. Bovendien was hij 12-13

jaar oud in 2012. Verzoeker volhardt dat zijn familie heeft verhuisd naar Jalalabad ter gevolgen van de

problemen met Daesh.

Hoewel zijn moeder, kleine broers en zus nog steeds wonen bij zijn oom in Jalalabad, zijn de

leefomstandigheden helemaal niet goed, in tegendeel tot wat beweert de tegenpartij. Hoewel de oom

werkt, moet hij ook voor zijn eigen kinderen en echtgenote zorgen. De moeder, de kleine broers en zus

van de verzoeker werken niet. De familie zou graag naar zijn huis in Khogyani terugkeren maar het is te

gevaarlijk en ze hebben geen familieleden in andere plaatsen in Afghanistan.

Er blijkt uit de informatie toegebracht door de tegenpartij dat de leefomstandigheden in Jalalabad, in het

bijzonder voor terugkeerders en IDP’s, zeker niet gemakkelijk zijn:

“L'Afghanistan reste l'un pays les plus dangereux au monde, selon les dernières conclusions d'un

rapport de l'ONU sur les besoins humanitaires de la population. Les violences ont forcé, en 2016, un

demi-million de personnes à fuir leurs foyers, et ils seront aussi nombreux au cours des 12 prochains

mois, selon les Nations unies. Ces déplacés internes, tels qu'on les nomme, sont plongés dans la

misère et au dénuement, s'ajoute la déscolarisation des enfants. Ils sont des milliers à Jalalabad, dans

l'est de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Pakistan » (RFI, Enfants de déplacés: une génération

perdue, 10 juli 2017, http://www.rfi.fr/emission/20170710-afghanistan-enfants-deplaces-misere-

descolarisation-jalalabad)

(…)”

De druk op basisvoorzieningen in Jalalabad heeft volgens UNOCHA een gevaarlijk punt bereikt.

(…)

Er werd onvoldoende onderzoek gevoerd door de tegenpartij naar de concrete omstandigheden waarin

verzoeker en zijn gezin leefde, in het licht van de slechte socio-economische omstandigheden in

Jalalabad en de jeugdige leeftijd van verzoeker.

Verzoeker wijst er op dat zijn oom als enige kostwinner niet langer in staat zal zijn om zowel zij eigen

gezin als dat van verzoeker te onderhouden, dat zij echter volledig afhankelijk zijn van deze financiële

en materiële steun, dat zodra deze steun wegvalt het gezin riskeert als intern ontheemden te belanden

in een zeer precaire situatie waarbij het quasi onmogelijk wordt om nog in hun elementaire

levensbehoeften te voorzien.

Bovendien, In tegendeel tot wat beweert de tegenpartij, is zelfs de weg tussen het luchthaven van Kabul

en Jalalabad heel gevaarlijk. Er blijkt uit de beschikbare informatie dat die weg een belangrijk doelwit

voor de opstandelingen van 2016 was.

“Security has markedly deteriorated in the last few weeks along the 160-kilometer long highway from

Kabul to Jalalabad, which CNN once dubbed the world’s most dangerous road with a “death rating” of

9.5 out of 10. Afghans refer to sections of the highway and the surrounding area as “The Valley of

Death.”

Why so dangerous?

Risks abound here: Taliban insurgents taking potshots at cars, roadside bombs (especially the first 26

kilometers of Highway 1 have seen repeated IED and suicide attacks), kidnappings, and perhaps the

most constant and random danger—reckless Afghan drivers, who believe that the laws of physics

neither apply to them nor to their cars hurtling over the narrow road that zigzags across rugged terrain

through the Afghan provinces of Kabul, Laghman and Nangarhar.” (December 2015,

http://thediplomat.com/2015/12/next-stop-jalalabad-traveling-on-one-of-the-worlds-most-dangerous-

roads/)

(…)

Verzoeker wil ook graag opmerken dat tussen Jalalabad en Koghyani is er minder dan 30 kilometers.

Het risico dat Daesh de familie terugvindt is heel groot. Het is ook niet betwist door de tegenpartij dat

Daesh aanwezig is in Jalalabad.
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In de beslissing kunnen we lezen dat : “Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, (…)”. In casu, is het

niet betwist dat de oom van de verzoeker, bij wie zijn familie woont in Jalalabad, werkt voor de overheid

als politieagent. Het huis van de oom is dan ook een doelwit.

Bovendien, is de situatie ook niet veilig voor de burgers. In tegenstelling met de informatie van CGVS

zijn de burgers ook vaak een doelwit voor de opstandelingen in Jalalabad.”

Verzoeker verwijst vervolgens naar en citeert uit tal van rapporten en nieuwsberichten aangaande de

veiligheidssituatie in Afghanistan en meer in het bijzonder in de stad Jalalabad en meent dat hij onder

de voorwaarden van de subsidiaire beschermingsstatus in overeenstemming met artikel 48/4, c) of b),

van de Vreemdelingenwet valt.

Verzoeker vraagt in hoofdorde hem als vluchteling te erkennen, in subsidiaire orde hem de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde de bestreden beslissing te

vernietigen.

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 5 april 2018 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 20 februari 2018,

het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017,

p. 1-68 en 195-201 en de COI Focus “Afghanistan Corruptie en documentenfraude” van

21 november 2017.

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 verzoeker daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 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) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.
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De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden

beschouwd.”

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

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 48/7 van de Vreemdelingenwet en

van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, doch geeft hij niet de minste toelichting over de

wijze waarop hij deze bepalingen geschonden acht.

Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk.
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2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat er geen

geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn

vertrek uit Afghanistan aangezien (i) hij op een zeer weinig gedetailleerde wijze schetste wat zijn vader

overkomen zou zijn, (ii) er vragen rijzen over de door hem verklaarde handelswijze van Daesh, (iii) het

veel verbazing wekte dat zijn vader er schijnbaar voor gekozen zou hebben te blijven werken nadat hij

gehoord had hoe Daesh tegenover hem stond, (iv) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde met betrekking

tot de precieze datum van de dag dat zijn vader vermoord werd en zijn oudere broer vermist geraakte,

(v) hij erg onduidelijk en vaag bleef over wat er met zijn broer gebeurd was, (vi) in zijn fiche ‘Niet-

begeleide minderjarige vreemdeling’ van 7 december 2015 van de Dienst Vreemdelingenzaken niets

vermeld staat over wat er met zijn vader en broer gebeurd zou zijn en zelfs te lezen valt dat zijn moeder

zich nog bij zijn vader bevond in zijn dorp Kelagho, (vii) de motivering dat hij het beter vond om het land

te verlaten toen hij merkte dat iemand die voor de overheid werkte ontvoerd werd omdat hij ook bang

was om ontvoerd te worden gezien de belagers van zijn vader hem hadden verteld dat ze hem en zijn

gezin zouden vermoorden sterk uit de lucht gegrepen lijkt te zijn en (viii) van hem op redelijke wijze

verwacht kan worden dat hij zich opnieuw bij zijn familie in Jalalabad zou vestigen. Te dezen

onderneemt verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de voorgaande motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen. Het komt nochtans aan hem toe om deze

motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen,

waartoe hij echter in gebreke blijft.

Zo merkt verzoeker op dat hij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (hierna: CGVS) zeer zenuwachtig was en onder de indruk was van de ambtenaar van

het CGVS. Een zekere mate van stress is evenwel inherent aan elk interview, doch dit staat er niet aan

in de weg dat van een (minderjarige) kandidaat-vluchteling redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

middels een coherent en waarachtig relaas aantoont dat zijn verzoek om internationale bescherming

gerechtvaardigd is. Hierbij wordt er op gewezen dat verzoeker tijdens het gehoor vergezeld was van zijn

voogd en van zijn raadsman, die daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid hebben

gekregen om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren.

Bovendien werd het gehoor in kwestie afgenomen door een gespecialiseerde dossierbehandelaar, die

binnen de diensten van het CGVS een speciale opleiding kreeg om minderjarigen op een professionele

en verantwoorde manier te benaderen, en die daarbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd

en (onder meer) een pauze heeft ingelast omdat verzoeker even buikpijn had. Er blijkt dan ook niet dat

de vage, weinig doorleefde, ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen die verzoeker tijdens het

interview aflegde te wijten zijn aan de wijze waarop het gehoor verliep.

Verzoeker overtuigt evenmin waar hij laat gelden dat het begrijpelijk is dat hij zich details niet meer kan

herinneren omwille van de traumatiserende reis die hij heeft afgelegd en het tijdsverloop tussen de

gebeurtenissen en het gehoor op het CGVS. Vooreerst betreffen de vaststellingen in de bestreden

beslissing geen details, maar raken deze alle de kern van verzoekers vluchtrelaas. Bovendien mag van

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

Belgische autoriteiten vraagt redelijkerwijs worden verwacht dat hij bij machte is om een juist, precies en

waarheidsgetrouw vluchtrelaas weer te geven en dat hij nauwkeurige, coherente en geloofwaardige

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

ontvluchten, ook al hebben deze gebeurtenissen een zware indruk nagelaten. Er kan immers worden

verwacht dat deze gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop, in het geheugen gegrift zouden staan zo

zij zich in werkelijkheid voorgedaan hebben.

Waar verzoeker nog opmerkt dat de commissaris-generaal details zoekt en tegenstrijdigheden creëert

die niet gegrond zijn, beperkt hij zich tot een louter theoretisch betoog, zonder de concrete

vaststellingen uit de bestreden beslissing, die pertinent zijn en steun vinden in het administratief dossier,

te ontkrachten of te weerleggen.

Waar verzoeker nog voorhoudt dat het feit dat hij niet precies kon vertellen over de ernstige

overstroming in 2012 niet pertinent is om aan zijn regio van herkomst te twijfelen nu hij verklaarde dat er

in Khogyani veel overstromingen waren en hij toen nog maar 12 of 13 jaar oud was, wordt er vooreerst

op gewezen dat in de bestreden beslissing niet wordt getwijfeld aan zijn regio van herkomst, doch wel

aan het tijdstip waarop hij deze regio heeft verlaten. Voorts blijkt uit het administratief dossier inderdaad

dat verzoeker verklaarde dat er in Khogyani regelmatig overstromingen waren, doch er blijkt tevens dat

hij hierbij aangaf dat deze geen impact hadden en dat er niets kapot ging (adm. doss., stuk 5,
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gehoorverslag 8 juni 2017, p. 18). Deze verklaring strookt evenwel niet met de informatie waarover het

CGVS beschikt (adm. doss., stuk 17, map met ‘landeninformatie’, document nr. 1) en waaruit blijkt dat er

bij de ernstige overstroming in verzoekers regio in 2012 verschillende mensen omkwamen en verwond

werden en dat erdoor grote stukken land verwoest werden. In de bestreden beslissing wordt dan ook

terecht gesteld dat verzoekers gebrekkige kennis over deze incidenten doet vermoeden dat hij reeds

een langere tijd dan hij zelf aangaf vertrokken was uit zijn regio van herkomst en in Jalalabad woonde.

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

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in het ten tijde van de bestreden beslissing

geldende artikel 48/6, tweede lid, van de Vreemdelingenwet om aan verzoeker het voordeel van de

twijfel toe te staan. In zoverre verzoeker nog verwijst naar de artikelen 197, 198 en 199 van het

“Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status” van UNHCR,

gaat hij er aan voorbij dat de proceduregids geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat hij er niet kan

op steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten.

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 hierover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

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

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

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

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

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

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

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

hoofdstad Jalalabad over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken gebied,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de verzoeker om

internationale bescherming een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het

land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het

land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming. Uit wat

hierna volgt, zal blijken dat er voor verzoeker in de stad Jalalabad een hervestigingsalternatief

voorhanden is dat zowel veilig is als redelijk in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.
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Vooreerst blijkt uit de actuele en objectieve informatie van het CGVS dat de stad Jalalabad via de

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

toegankelijk is. Niettegenstaande verzoeker terecht wijst op een toename in het aantal gewelddadige

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

voornamelijk de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het gegeven dat de weg een doelwit

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

migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar

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

Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg de verkeersveiligheid is,

waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag, overdreven snelheid en

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

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

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. Dit rapport bevestigt nog steeds het bestaan van regionale

verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze vaststellingen worden bevestigd door de bij de

aanvullende nota van 5 april 2018 gevoegde COI Focus “Afghanistan Veiligheidssituatie in Jalalabad”

van 20 februari 2018 en het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van december 2017 (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 te worden beoordeeld. Rekening

houdend met het veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken verzoeker om internationale bescherming en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

Voorts blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier (adm. doss., stuk 17, map met

‘landeninformatie’) en de stukken gevoegd bij de aanvullende nota van 5 april 2018

(rechtsplegingsdossier, stuk 7) dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in

Afghanistan te situeren is in het Zuiden, het Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar,

waarvan Jalalabad de hoofdstad is, behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. Inzake de

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

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

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt 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 en Surkh Rod, respectievelijk ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad.

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

de stad Jalalabad, maar de iure 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.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkh Rod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld dat er plaatsvindt

worden toegeschreven aan de taliban of Islamitische Staat (IS). Het geweld is er voornamelijk gericht

tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de

vorm van aanslagen met bermbommen, “Improvised Explosive Devices” (IED’s), mijnen en andere

explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele 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, of supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Hoewel het geweld in de drie

districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook

burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. De impact van de hierboven beschreven

aanslagen is echter niet van die aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of Surkh Rod dwingt hun

woonplaats te verlaten. In tegendeel, de drie districten blijken een toevluchtsoord te zijn voor burgers die

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.
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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 de “Afghan National Security Forces” (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 verzoekers om internationale bescherming afkomstig uit deze regio

de subsidiaire beschermingsstatus toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in hun regio

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

voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. Te dezen beschikt verzoeker evenwel

over een reëel intern vluchtalternatief.

Aan de hand van verschillende citaten uit persartikels voert verzoeker aan dat de situatie in Jalalabad

ook niet veilig is voor burgers, nu deze ook vaak een doelwit blijken te zijn van de opstandelingen

aldaar. Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad inderdaad met enige regelmaat

terreuraanslagen voordoen, wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat er geen gewag kan

worden gemaakt 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 ernstige

schade zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen

informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct,

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

hebben getrokken. Dit blijkt evenmin uit de zeer recente informatie die verwerende partij bij haar

aanvullende nota heeft gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Verzoekers betoog volstaat dan ook

niet om voorgaande vaststellingen betreffende de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te weerleggen.

Aldus blijkt dat er voor burgers in het grootstedelijk gebied 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 het

grootstedelijk gebied Jalalabad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

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

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

commissaris-generaal kon gelet op verzoekers verklaringen terecht het volgende stellen:

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

een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door

familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden en de aanwezigheid van uw gezin en familie in de stad Jalalabad, zoals hiervoor reeds

uiteengezet, kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de stad Jalalabad vestigt.

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties. Zoals

bovendien eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er geen geloof gehecht worden aan uw

beweringen inzake de problemen die uw familie met Daesh gekend zou hebben zodat deze niet als een

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

Verzoeker laat gelden dat de leefomstandigheden in Jalalabad, in het bijzonder voor terugkeerders en

IDP’s, niet gemakkelijk zijn. Hoewel erkend wordt dat de leefomstandigheden van vluchtelingen die

woonachtig zijn in de “informal settlements” in grote steden in Afghanistan erbarmelijk zijn, vermag dit

betoog geen afbreuk te doen aan het voorgaande. Gelet op zijn persoonlijke situatie maakt verzoeker

immers niet aannemelijk dat hij daar in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen. Er zijn naar het

oordeel van de Raad in casu dan ook geen concrete aanwijzingen dat verzoeker in Jalalabad in

mensonwaardige omstandigheden, eventueel in “een IDP settlement”, zal terechtkomen. Voorts maakt

verzoeker met zijn algemene, theoretische betoog niet aannemelijk dat hij bij een terugkeer naar de stad

Jalalabad met socio-economische moeilijkheden riskeert te worden geconfronteerd die een dermate

niveau van hardheid bereiken dat zij zouden oplopen tot een mensonterende behandeling. In het

dossier van verzoeker zijn er alvast geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in zijn hoofde

suggereren. Verzoeker is immers een volwassen en gezonde jongeman uit wiens verklaringen blijkt dat

hij over de nodige ondersteuning en contacten beschikt die hem in de mogelijkheid moeten stellen om in
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de stad Jalalabad een bestaan uit te bouwen. Zijn moeder, zus en twee jongere broers wonen immers

samen met zijn oom in het huis van zijn oom in de stad Jalalabad.

Waar verzoeker nog betoogt dat zijn gezin het risico loopt om als intern ontheemden in een zeer

precaire situatie te belanden zodra de steun van zijn oom wegvalt en dat het dan quasi onmogelijk wordt

om nog in hun elementaire levensbehoeften te voorzien, beperkt hij zich tot een louter hypothetische

bewering. Een louter hypothetische vrees volstaat evenwel niet om een verzoek om internationale

bescherming te funderen. Hetzelfde kan worden gesteld met betrekking tot verzoekers betoog dat het

huis van zijn oom, waar zijn familie woont, een doelwit vormt van geweld omwille van het werk van zijn

oom als politieagent. Uit niets blijkt dat verzoekers oom bij de politie een dermate hoge functie uitoefent

dat zijn woning door Anti-Gouvernementele Elementen wordt geviseerd.

Waar verzoeker opmerkt dat de afstand tussen Jalalabad en Khogyani minder is dan 30 kilometer en

dat het risico dat Daesh, die ook in Jalalabad aanwezig zijn, zijn familie terugvindt zeer groot is, kan

worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen waaruit blijkt dat geen geloof wordt gehecht aan

zijn voorgehouden vervolgingsfeiten.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Waar verzoeker in ondergeschikte orde 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 echter 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.

2.3.8. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk 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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei 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


