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nr. 218 410 van 18 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 december 2017

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

staatlozen van 23 november 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 4 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A.C. RECKER, die loco advocaat E. MASSIN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit het dorp Kwazahkel, district

Khogyani, provincie Nangarhar. U ben een Pasjtoen van etnische origine en een soennitische moslim.

U woonde sinds uw geboorte in het dorp Kwazakhel en verliet Afghanistan voor het eerst in 2007 naar

aanleiding van het overlijden van uw vader. Uw vader werd vermoord door de Taliban omdat hij lid was

van de Hezb-i-Islami. U reisde naar het Verenigd Koninkrijk en vroeg daar asiel aan. Uw asielaanvraag

werd geweigerd en u werd in 2010 gerepatrieerd naar Afghanistan.

Na uw repatriëring keerde u terug naar het dorpje Kwazakhel. U huwde met uw vrouw - die tevens uw

nicht is - en u kreeg met haar een zoon. U opende in het dorpje Hashim Khel – vlakbij Kwazakhel – een

winkel waar u voeding, sigaretten en olie verkocht.
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Eind juli 2013 - 22 dagen na het begin van de ramadanmaand in 1392 - werd uw neef en tevens

stamhoofd M.B. (…) samen met zijn zoon vermoord. Uw neef werd door hen vermoord omdat hij

samenwerkte met de ‘milipay washtun’ en de overheid.

Ongeveer 5 à 6 dagen na zijn overlijden vond er een begrafenisplechtigheid voor hen plaats waar u op

aanwezig was. Twee neven van u, M..R. (…) en L. (…), gingen die dag ter voorbereiding van deze

gebeurtenis inkopen doen. Toen ze inkopen deden werden ze echter beschoten door de taliban en

hierbij raakte M..R. (…) gewond. Wanneer ze terug in het huis in Shalalkhel aankwamen waar de

plechtigheid zou doorgaan, zei de vader van M..R. (…) dat hij te erg bloedde en naar het ziekenhuis

moest gebracht worden. U en S. (…) besloten hem samen naar het ziekenhuis te brengen en u stuurde

iemand vooruit op de motor om te kijken of de weg veilig was. Deze persoon belde u en vertelde dat er

een hinderlaag van de Taliban was in Hashimkhel. U was toen in het dorp Lagarday en besloot terug te

keren. U belde naar uw neef L. (…) om hem in te lichten over uw terugkeer. Hij vroeg u echter niet naar

het huis terug te keren aangezien het huis omsingeld was door de taliban. Onderweg terug werd u door

S. (…) afgezet bij het huis van de oom van uw moeder. S. (…) reed samen met M..R. (…) naar zijn huis

dat niet ver ligt van het huis van de oom van uw moeder. U hoorde lawaai, ging naar buiten en zag dat

de taliban buiten aan het huis van S. (…) stonden. Daarna keerde u zich om en ging u opnieuw binnen

in het huis. Later kwam u via de kinderen van uw oom te weten dat de taliban M..R. (…) vastbonden en

achter een auto sleepten en dat hij in Hashimkhel dorp werd vermoord. Ongeveer 5-6-7 dagen later ging

u opnieuw aan het werk.

Op 31 mei 2015 werd u, nadat u uw winkel sloot, aangevallen door talibanleden die gewapend waren

met messen. U raakte hierbij gewond maar slaagde er in om te ontsnappen. Tijdens uw

ontsnappingspoging werd u door hen beschoten. U rende naar het dorp en onderweg naar huis verloor

u het bewustzijn omdat u ernstig aan het bloeden was. U werd wakker in het ziekenhuis van Saytama in

Jalalabad. Drie dagen later belde uw oom J. (…) naar uw neef H.H. (…). Hij vertelde aan uw neef dat de

taliban naar de moskee waren gekomen en verteld hadden dat ze u niet zouden laten leven omdat u

probeerde om een lokale politieafdeling op te richten. De taliban hadden in de moskee ook een

dreigbrief gegeven. U verliet nog dezelfde dag het ziekenhuis en kon 4-5 maanden verblijven bij een

verwant van de vrouw van uw neef genaamd A. (…).

Toen u in het ziekenhuis lag, verhuisde uw vrouw samen met uw moeder naar het huis van de oom van

uw moeder. Nadat u van het ziekenhuis kwam en bij A. (…) ging wonen, kwamen er nog mensen bij uw

oom langs om te vragen waar u was.

U verliet Afghanistan in november 2015 en u reisde met de bus vanuit Kabul naar Pakistan. Vanuit

Pakistan reisde u verder over land door Iran en Turkije. Vanuit Turkije reisde u met de boot naar

Griekenland. U zette uw reisweg vanuit Griekenland verder over land en u reisde onder meer door

Macedonië om op 15 december 2015 aan te komen in België. U diende uw asielaanvraag in België in op

6 januari 2016.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: een USB-stick met foto’s en

videofragmenten, een dreigbrief, documenten van het ziekenhuis, een foto van M..R. (…), een foto van

L. (…), foto’s van uzelf in het ziekenhuis, een foto van M.B. (…) en zijn zoon, een voorschrift van een

dokter in België en uw taskara.

B. Motivering

U vreest dat u bij een terugkeer naar Afghanistan zal vermoord worden door de taliban. U vreest dit

omdat de taliban uw neef – en tevens stamhoofd – M.B. (…) en zijn zoon vermoord hadden omdat uw

neef en zijn zoon samenwerkten met de overheid. Daarnaast zou ook uw neef M..R. (…) vermoord zijn

door de taliban. U probeerde hem naar het ziekenhuis te brengen toen hij gewond raakte bij een aanval

van de taliban naar aanleiding van de begrafenisplechtigheid van uw neef M.B. (…). U slaagde er echter

niet in om hem tot aan het ziekenhuis te brengen en hij werd later vermoord door de taliban. Tot slot

werd u ook zelf aangevallen en bedreigd door de taliban omdat u deze gewonde persoon probeerde te

helpen en omdat de Taliban u ervan verdenken een lokale politieafdeling opgericht te hebben.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u in

Afghanistan actueel een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient

te koesteren.

Voorafgaand dient alvast – wat betreft de moord op uw vader door de Taliban die de aanleiding vormde

voor uw eerste vertrek uit Afghanistan in 2007 – worden opgemerkt dat u verklaart na enkele jaren in het

Verenigd Koninkrijk teruggekeerd te zijn naar uw dorp in Afghanistan, in 2010. Terug in uw dorp huwde

u met uw vrouw, kreeg met haar een kind en startte een winkel op. U verklaart daarbij dat u geen

problemen kende, tot u zelf moeilijkheden begon te krijgen met de taliban (omwille van andere redenen

dan wat uw vader overkomen was, zie verder) (CGVS I, pg. 8, 10 & 12). Welnu, uit uw verklaringen blijkt

dat u na uw terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk uw leven in uw dorp in Afghanistan opnieuw

probleemloos kon opnemen en zelfs uitbouwen. Uit uw verklaringen blijken geen elementen waaruit een

gegronde vrees voor vervolging zou kunnen gedetecteerd worden omwille van wat uw vader in 2007
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overkomen was. Zodoende kan het overlijden van uw vader op zich in uw hoofde geen internationaal

beschermingsstatuut rechtvaardigen.

Wat betreft uw eigen problemen die u inroept en die u zou meegemaakt hebben in uw dorp in de

periode 2013-2015 (i.e. bedreigingen van de taliban naar aanleiding van de begrafenis van M.B. (…) en

hun veronderstelling dat u een lokale politiemacht wou oprichten), is het Commissariaat-generaal

(CGVS) dan weer van mening dat aan deze feiten geen geloof kan worden gehecht, en wel om de

volgende redenen.

Om te beginnen stelt het CGVS zich luidop de vraag waarom de taliban u ervan beschuldigden van het

willen oprichten van een lokale politie (in uw dorp), volgens u één van dé redenen waarom u door

bedreigd werd. Doorheen uw verklaringen is immers geen enkele indicatie te vinden die deze assumptie

van de taliban ook maar enigszins zou kunnen ondersteunen. Zo blijkt dat u sinds de dood van uw neef

M.B. (…) alleen maar werkte in uw winkeltje en geen enkele andere activiteit uitoefende. Gevraagd of u

mensen voor de lokale politie rekruteerde, antwoordde u dat u geen contact had om te rekruteren en u

geen mensen voor de lokale politie rekruteerde (CGVS II, pg. 16). U verklaarde ook dat de taliban u

beschuldigden van het oprichten van een politiemacht omdat u de gewonde persoon – M.R. (…) –

destijds had geholpen om naar het ziekenhuis te gaan (CGVS II, pg. 16). Toen u geconfronteerd met het

feit dat dit 22 maanden eerder had plaatsgevonden, zei u dat u het niet wist en dat de taliban aan het

uitzoeken was of u aanwezig was op dat moment (CGVS II, pg. 16). Deze verklaring raakt kant noch

wal, zoals hieronder wordt uiteengezet (zie verder). Zodoende blijkt uit bovenstaande dat er geen enkele

aanleiding is en geen objectief element is vast te stellen waardoor de taliban u ervan zouden

beschuldigen een politie te willen oprichten of mensen te rekruteren voor de politie (CGVS II, pg. 12 &

13). Deze reden die u opgeeft voor uw problemen met de taliban overtuigd dan ook absoluut niet – u

had immers helemaal niets te maken met het rekruteren van de lokale politie. Daarbij komt nog dat in de

dreigbrief van 2015 (1436 volgens de islamitische kalender) (document 1, zie verder) vermeld wordt dat

H.W. (…) betrokken zou zijn bij het oprichten van de lokale politieafdeling en u hem hierbij geholpen zou

hebben (CGVS I, pg. 4). Het is echter maar weinig aannemelijk dat H.W. (…) betrokken zou zijn bij de

politiediensten als hij volgens uw verklaringen reeds 3 of 4 maanden na de moord op M.B. (…) (in 2013)

– dus ongeveer 18 of 19 maanden voor u werd aangevallen door de taliban – naar Saoedi-Arabië zou

zijn vertrokken voor zijn werk en sindsdien niet meer teruggekeerd zou zijn naar Afghanistan (CGVS II,

pg. 12).

Een andere opmerkzaamheid ligt in het volgende. Het is maar de vraag waarom de taliban 22 maanden

zouden wachten om u aan te vallen wanneer ze u wilden vermoorden omdat u een gewonde persoon

had geholpen tijdens de begrafenisplechtigheid van M.B. (…) in 2013. Uw enige verklaring voor deze

laattijdige aanval was dat ze zich misschien in die tijd realiseerden dat u aanwezig was (in het dorp)

(CGVS I, pg. 21, CGVS II, pg. 16). Echter, u verklaarde nochtans dat u kort na het incident van 2013

opnieuw uw winkel opende en u niet ondergedoken of verborgen leefde in die periode. U bleef

bovendien gedurende heel deze periode in hetzelfde dorp en in hetzelfde huis wonen (CGVS I, pg. 10 &

11, CGVS II, pg. 12). Op deze manier overtuigt het allerminst dat u verklaart dat de taliban 22 maanden

nodig hadden om uit te zoeken waar u zich bevond – u zette uw leven deze hele periode op een

normale wijze verder en leefde naar eigen zeggen niet eens ondergedoken (CGVS I, pg. 10 & 11;

CGVS II, pg. 12). Hiermee rekening houdend, kan er dan ook redelijkerwijze van uitgegaan worden dat

wanneer de taliban u werkelijk zouden willen vermoorden omwille van de hulp die u in 2013 bood aan

M.R. (…), ze u hier veel sneller mee zouden confronteren en geen 22 maanden zouden moeten

wachten om u terug te vinden of aan te vallen.

Voorts legde u weinig waarschijnlijke en vage verklaringen af over de aanval door de taliban nadat u uw

winkel afsloot op 31 mei 2015. U verklaarde immers dat u die dag werd tegengehouden door vier

gemaskerde personen, dat u door hen gestoken werd met messen en dat u toen u probeerde te

ontsnappen door hen beschoten werd (CGVS I, pg. 19 & CGVS II, pg. 13). U blijft echter zeer vaag over

de wijze waarop u erin slaagde uit deze penibele situatie te ontsnappen. U verwees eerst naar een

goddelijke interventie en beweerde dat Allah u op dat moment redde en u niet kon zeggen hoe het

gebeurd was (CGVS II, pg. 13). Vervolgens verklaarde u dat u wegrende (CGVS II, pg. 13). Er werd u

hierbij op gewezen dat u reeds gestoken was met een mes. U reageerde hierop door te stellen dat u ook

zichzelf verraste op dat moment (CGVS II, pg. 14). Buiten het feit dat u over uw manier van ontsnappen

een amper overtuigende verklaring kan geven (u komt niet verder dan ‘ dat u wegrende’), is het feit dat u

uit dergelijke situatie kan ontsnappen an sich al weinig waarschijnlijk. Ten eerste was u in de

minderheid: u stond alleen ten opzichte van vier aanvallers van de taliban. Ten tweede was u ernstig

gewond. U beweerde immers gestoken te zijn in de zijkant van de buik, op uw arm en in uw heup

(CGVS II, pg. 13). Dergelijke vage en weinig waarschijnlijke verklaringen met betrekking tot uw

ontsnappen doen dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent deze

aanval.
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Verder kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij de dreigbrief (document 1) die u neerlegt –

volgens u dé manier waarop u door de taliban zou zijn bedreigd. De brief bevat immers een aantal

weinig logische elementen en u legt er incoherente verklaringen over af. Zo valt het meteen op dat de

dreigbrief van de taliban eigenlijk niet aan u gericht is maar een brief betreft van ene Q.A. (…) (Head of

Intelligence Services) aan ‘the head of Unit 1 of Islamic Emirates of Afghanistan Nangarhar Khugyani

district’. Hierop gelet is het zeer vreemd dat u of uw oom aan een dergelijk intern document van de

taliban zouden zijn geraakt, waarbij men toch kan verwachten dat uw belagers (i.e. taliban) er net alles

aan zouden doen om hun plannen met u (i.e. u vermoorden, zoals vermeld in de brief) geheim te

houden tegenover hun doelwit (zijnde uzelf). Dat u dan beweert dat de taliban deze brief zelf aan uw

oom zouden hebben gegeven (CGVS I p. 4), gaat voorbij aan alle logica.

U legde ook inconsistente verklaringen af over de dreigbrief(ven) die u zou ontvangen hebben toen u in

het ziekenhuis verbleef. Zo verklaarde u tijdens interview bij DVZ dat u twee dreigbrieven zou ontvangen

hebben (verklaring DVZ, vragenlijst CGVS, vraagnr. 5). Tijdens het eerste gehoor op het CGVS

verklaarde u echter slechts één dreigbrief ontvangen te hebben (CGVS I, pg. 19). Toen u met deze

tegenstrijdige verklaringen werd geconfronteerd, verschafte u geen enkele uitleg. U beweerde enkel dat

u tijdens het eerste interview had gezegd dat u slechts één dreigbrief had gekregen (CGVS I, pg. 21).

Dit is echter weinig aannemelijk aangezien u tijdens het eerste gehoor bij het CGVS bevestigde dat uw

verklaringen tijdens het interview bij DVZ in het Pasjtoe aan u werden voorgelezen en alles correct

genoteerd was (CGVS I, pg. 2). Voorts bleken uw verklaringen over de inhoud van de dreigbrief

inconsistent te zijn met de informatie uit de dreigbrief zelf. Zo beweerde u tijdens het tweede gehoor op

het CGVS dat in de dreigbrief enkel uw naam vermeld werd. Er werd u hierna nog tot tweemaal toe

gevraagd of u de enige van uw familie was die in deze brief vermeld werd: u was er zeker van dat u de

enige persoon was van uw familie die in de dreigbrief vermeld werd (CGVS II, pg. 16). Uit de vertaling

van de dreigbrief blijkt echter dat zowel uw neef L. (…) als H.W. (…) in de brief vermeld worden. Toen u

met deze informatie geconfronteerd werd, verklaarde u dat ze uw naam vermeldden en schreven dat u

contact had met iemand en met de zoon van iemand anders en dat u lokale politie wou rekruteren. U

bleef er bij dat uw naam vermeld werd in de brief en dat het probleem naar u refereert (CGVS II, pg. 18).

Dergelijke postfactum verklaringen vormen geen geldige verschoning aangezien u niet gevraagd werd

of er naast u iemand anders bedreigd werd in de brief maar er louter werd gevraagd of er iemand

anders van uw familie vermeld werd in de brief (CGVS II, pg. 16). Het feit dat u tegenstrijdige

verklaringen aflegde over het aantal dreigbrieven dat u ontvangen zou hebben en uw verklaringen over

de inhoud van de dreigbrief inconsistent bleken te zijn met de vertaling van de dreigbrief, ondermijnt op

fundamentele wijze de geloofwaardigheid van de bedreigingen die u in deze vorm van de

taliban ontvangen zou hebben. Er kan, gelet op het feit dat dat dit de laatste bedreiging was die de

taliban aan u richtten voor u besloot Afghanistan te verlaten, redelijkerwijze van u verwacht worden dat

u hierover samenhangende en correcte verklaringen aflegt die overeenstemmen met de inhoud van de

brief.

Ter conclusie maakt het geheel van alle bovenstaande vaststellingen dat er geen enkel geloof kan

worden gehecht aan uw problemen met de taliban in de periode 2013-2015 waardoor u uw land zou

verlaten hebben.

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

vaststellingen niet. Uw taskara, de foto’s van M.R. (…), L. (…), M.B. (…) en zijn zoon (deze foto’s

stonden ook op uw USB-stick), bevatten enkel persoonsgegevens van u en uw familieleden, meer niet.

Wat betreft het videofragment dat teruggevonden werd op uw usb-stick en waarvan u zegt dat het gaat

over de begrafenis van uw neef M.B. (…) (CGVS, pg. 19), dient te worden vastgesteld dat er na het

beluisteren en bekijken van het begrafenisfragment – in het bijzijn van een tolk Pasjtoe-Engels - blijkt

dat er op geen enkele wijze kan uitgemaakt worden over wiens begrafenis het in dit fragment gaat. Deze

beelden vormen dan ook geen enkel bewijs voor de begrafenis van uw neef, of de omstandigheden

waarin uw neef om het leven kwam.

De andere videofragmenten - vanop uw USB-stick - die u voorlegde bevatten twee nieuwsfragmenten

die verwijzen naar de strijd tussen de taliban en de lokale politie én een videofragment van een

talibanliedje. Deze fragmenten verwijzen echter louter naar de algemene situatie in uw district - uw

naam of die van uw neef M.B. (…) worden op geen enkele wijze vermeld in de fragmenten - en vormen

dan ook geen enkel bewijs voor de individuele vervolgingsfeiten die u en uw familie ondergaan zouden

hebben.

Wat betreft de documenten, foto’s en videofragment uit het ziekenhuis in Jalalabad (bewaard op uw

usb-stick), dient te worden opgemerkt dat dit dan wel kan aantonen dat u gewond bent geraakt in

Afghanistan. Evenwel kan uit deze documenten, foto’s en video’s niet worden afgeleid in welke

omstandigheden, op welk tijdstip en op welke locatie u deze verwondingen zou hebben opgelopen. Ook

wat betreft het medisch certificaat uit België dat u voorlegde dient te worden opgemerkt dat dergelijk

attest op geen enkele wijze kan verduidelijken op welke wijze u de hierin besproken verwondingen en
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littekens in het verleden opliep. Een medisch attest vormt geen sluitend bewijs voor de omstandigheden

waarin u deze verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waardoor de ingeroepen klachten, verwondingen of

littekens ontstonden. Dit attest vormt dan ook geenszins een bewijs van de omstandigheden waarin u

deze verwondingen en littekens zou hebben opgelopen.

De dreigbrief die u voorlegde, werd reeds eerder besproken (zie boven).

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet.

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

Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de

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

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend

op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

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

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

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

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

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

deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van

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

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

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

zich in de stad Jalalabad vestigt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u uw band met de stad Jalalabad minimaliseert en moedwillig

tracht te verdoezelen. Zo beweert u geen verwanten te hebben in andere steden of dorpen behalve in

Kwazakhel (CGVS I, pg. 7). Bovendien beweerde u buiten uw familie geen contacten te hebben met

mensen in Afghanistan (CGVS I, pg. 8). Voorts beweerde u enkel voor uw winkel naar Jalalabad stad te

gaan (CGVS, pg. 12). Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS beweerde u bovendien niet te weten of u

vrienden had die naar de hogeschool of de universiteit gingen (CGVS II, pg. 4). Een analyse van uw

Facebookpagina (https://www.facebook.com/s.n.(...), zie administratief dossier) en uw medisch dossier

uit het ziekenhuis van Jalalabad leert echter dat uw band met Jalalabad veel groter blijkt te zijn dan u

laat uitschijnen. Zo blijkt dat u op uw Facebookpagina zelf aangeeft van Jalalabad te zijn en u bovendien

foto’s van minstens 13 verschillende personen leuk vindt uit Jalalabad op Facebook en dat verschillende

van deze personen beweren naar de universiteit of hogeschool geweest te zijn. Daarnaast blijkt ook dat

de personen die uw foto’s op Facebook leuk vinden voornamelijk uit Jalalabad afkomstig zijn. In het

administratief werd een foto van uw Facebookpagina toegevoegd uit 2013 die door zes personen

werd leuk gevonden, vier van de zes mensen beweerden uit Jalalabad afkomstig te zijn en bij de andere

twee personen werd er geen woonplaats vermeld. Ter verschoning van deze vaststellingen beweerde u

dat een vriend van u deze Facebookpagina had aangemaakt (CGVS I, pg. 8). Gelet op het feit dat deze

pagina al vrij lang bestaat (al sinds minstens 2012, toen u nog in Afghanistan verbleef) en u er wel

degelijk actief op bent - u vindt andere foto’s leuk en reageert ook op foto’s - lijkt het weinig aannemelijk

dat een vriend van u deze Facebookpagina zou hebben aangemaakt of deze voor u zou beheren.

Daarnaast blijken de woonplaatsen die vermeld worden op uw medisch document uit het Saytama

ziekenhuis overeen te stemmen met wijken of delen van de stad Jalalabad (zie informatie toegevoegd

aan het administratief dossier). De twee woonplaatsen die worden vermeld in dit document zijn Afghan

Mena en Chaknawari. Beide plaatsen werden niet teruggevonden in het district Khogyani waar u

volgens uw verklaringen zou gewoond hebben in het dorp Kwazakhel. Bovendien beschikt het CGVS

over informatie (zie administratief dossier) waaruit afgeleid kan worden dat deze plaatsen zich bevinden

in Jalalabad of dichtbij de stad Jalalabad. De hierboven opgesomde vaststellingen over uw

Facebookpagina en de informatie in uw medische dossier, plaatsen uw verklaringen dat u altijd in

Khogyani gewoond heeft en een beperkte band had met Jalalabad, op los zand. Zodoende rijst ernstig

het vermoeden dat u wel degelijk een noemenswaardige band heeft met de stad Jalalabad en u er zich

redelijkerwijze bij een terugkeer naar Afghanistan zou kunnen vestigen.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u over een (professioneel) netwerk beschikt in Jalalabad. U ging

immers op regelmatige basis – iedere maand, iedere twee weken of iedere week, afhankelijk van de

nood – naar de groothandel ‘Dand Ghara’ in de stad om inkopen te doen voor uw winkel (CGVS I, pg.

12 & CGVS II, pg. 5). Daarnaast slaagde u er in om – nog los van de omstandigheden waarin u deze

verwondingen opliep (zie boven) – zich medisch te laten verzorgen in een ziekenhuis in Jalalabad en

was uw familie in staat om u daar te komen bezoeken. U verklaarde immers dat uw neven u naar het

ziekenhuis brachten en u uw ooms langs moedersen vaderzijde daar aanwezig waren toen u er wakker

werd (CGVS II, pg. 14). Hieruit blijkt een zekere graad van mobiliteit van zowel u als uw familieleden.

Bovendien kon u na uw vertrek uit het ziekenhuis verschillende maanden verblijven bij een verwant van

uw neef die over een kamer beschikte in de markt al-Sayd aan het Laghman station in Jalalabad (CGVS

II, pg. 17). U gaf ook te kennen dat er documenten naar u werden opgestuurd door uw neef N. (…) die

afkomstig is van Jalalabad (CGVS I, pg. 4). Uit bovenstaande verklaringen blijkt dat u een netwerk heeft

in Jalalabad of dat het op zijn minst mogelijk moet zijn voor u zich daar te vestigen.

Daarnaast zijn er verschillende elementen die in uw hoofde wijzen op voldoende veerkracht en

capaciteiten om bij een terugkeer naar uw land voor zichzelf in te staan, in een stad als Jalalabad. Ter

illustratie kan verwezen worden naar de winkel die u bij uw eerste terugkeer naar Afghanistan in 2010

zelfstandig opstartte en uitbouwde. Dit duidt erop dat u een grote mate van zelfredzaamheid kent.
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Het geheel van bovenstaande elementen duidt erop dat er redelijkerwijze van u – de neef van een

stamhoofd en dorpsleider (M.B. (…)) (CGVS I, pg. 3) en van een zakenman die vanuit Saoudi-Arabië

opereert (H.W. (…)) (CGVS II, pg. 3) – kan verwacht worden dat u zich in Jalalabad kan vestigen bij een

terugkeer naar Afghanistan.

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Bovendien, zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond, kan er geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een

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

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

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

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

tegendeel aan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

Verzoeker leidt zijn eerste en tevens enige middel af uit de schending van artikel 1, A, (2) van het

Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen, de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,

48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), het redelijkheids- en het

zorgvuldigheidsbeginsel, de artikelen 3 en 13 van het EVRM en het proportionaliteitsbeginsel. Verder

stelt hij dat een manifeste appreciatiefout werd begaan.

Verzoeker stelt prima facie een nood aan internationale bescherming te hebben. Zo de Raad verzoeker

zou volgen met betrekking tot zijn relaas, vraagt verzoeker dat er rekening gehouden wordt met artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt dat verweerder het vermoeden in dit artikel niet

draagkrachtig tegenspreekt.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van verzoeken

om internationale bescherming en stelt dat aan hem het voordeel van de twijfel moet worden verleend.

Waar zijn verklaringen bij het CGVS worden vergeleken met zijn verklaringen bij de DVZ, wijst verzoeker

erop dat hij bij het CGVS aangaf dat zijn verklaringen bij de DVZ onvolledig waren. Tevens meent hij dat

hij bij de DVZ verkeerd begrepen werd gezien hij bij het CGVS het steeds slechts over één dreigbrief

had.

Verzoeker wil ook aanstippen dat hij voor het gehoor van juni 2017 aangaf dat hij niet goed geslapen

had, dat het ook ramadan was en dat hij zich niet goed kon concentreren. Het blijkt dus duidelijk dat hij

bepaalde vragen niet goed begreep.

Verzoekers raadsman meent dan weer dat de vertaling duidelijk moeizaam was.

Verzoeker benadrukt dat zijn identiteit en herkomst door het CGVS niet worden betwist. Tevens wil hij

aanstippen dat hij ook omwille van het profiel van zijn familie vreest.

“Zijn vader was stamhoofd en werd vermoord.

Zijn neef en tevens stamhoofd M.B. (…) en zijn zoon werden eveneens vermoord door de Taliban.

Een andere neef M.R. (…) werd eveneens vermoord door de Taliban.

Verzoeker zelf werd eveneens aangevallen en bedreigd door de Taliban.”

Verzoeker vervolgt:

“Het is volkomen ten onrechte dat de CGVS de moord op de vader van verzoeker isoleert en stelt dat

omwille van het tijdsverloop dit zonder invloed zou zijn op het leven van verzoeker in Afhganistan, onder

meer omdat verzoeker gedurende geruime tijd na zijn terugkeer "ongestoord" kon leven.

(…)

Dit is te kort door de bocht, nu verzoeker meent dat dit element wel degelijk van waarde is nu het

aantoont dat de naaste familie van verzoeker geviseerd werd door de Taliban.
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(…)

De CGVS betwist ten andere evenmin dat zowel de oom van verzoeker, die stamhoofd werd vermoord

werd door de Taliban, net zoals diens zoon, noch dat een andere neef eveneens vermoord werd, nadat

verzoeker er niet in slaagde deze laatste naar het ziekenhuis te brengen.

(…)

Gelet op het profiel van de familie van de vader is het helemaal niet ongeloofwaardig dat de Taliban

hem ervan verdachten de fakkel over te nemen van zijn vermoorde vader, oom en neef.

De argumenten van de CGVS volgens dewelke er geen enkele aanwijzing in het dossier is waarop de

Taliban deze veronderstelling zouden kunnen gronden kan niet gevolgd worden.”

Over de reden waarom de taliban hem verdachten van het willen oprichten van een lokale politiedienst,

voert verzoeker verder aan:

“Het is evident niet omdat verzoeker een "low profile" hield en zich voornamelijk bezighield met het

werken in zijn winkeltje, dat de Taliban hem niet als bedreiging zien, rekening houdend met zijn

achtergrond.

Het gaat ook niet op van verzoeker een aantal hypothesen te vragen om deze vervolgens als "niet

overtuigend" aan te merken. Dit is bovendien een puur subjectieve appreciatie.

Verzoeker wil ook opmerken dat het feit dat het vanzelfsprekend niet is omdat H.W. (…) naar, die

wel betrokken was bij de oprichting van een Iokale politieafdeling, waarbij verzoeker hem hulp bood,

naar Saoedie-Arabië vertrok, dat hij niet gezocht zou kunnen worden door de Taliban.

Dat het evenmin onaannemenlijk is dat de Taliban, die de banden kent tussen verzoeker en H.W. (…),

verkiezen verzoeker aan te pakken, die wél nog in Afghanistan is.

Verzoeker wil onderstrepen dat hij ab initio verklaard heeft dat zijn oom en neef tegenstanders zijn

van de Taliban en daarom problemen hadden. (p. 17/23)

(…)

Dit bijzondere profiel blijkt ook uit het vrij relaas van verzoeker tijdens het eerste interview ( p.18/23)

(…)”

De redenen waarom de taliban zo lang wachtten na de begrafenis kunnen volgens verzoeker divers zijn.

Het tijdsverloop tussen twee incidenten kan dan ook geen aanduiding zijn van het gebrek aan risico. Dit

geldt des te meer nu het gevaar steeds dichter bij verzoeker kwam, zodat een normaal leven niet meer

mogelijk was.

Verzoeker meent ook dat zijn verklaringen over de aanval op zijn persoon door de taliban door het

CGVS ten onrechte niet ernstig worden genomen. Verzoeker meent dat hij helemaal niet vaag bleef

over de aanval. Hij heeft inderdaad veel geluk gehad en is kunnen ontsnappen. Verzoeker wijst erop dat

zijn andere verklaringen over de aanval gedetailleerd waren. Het moge duidelijk zijn dat hij het zelf

zowat een mirakel vindt dat hij is kunnen ontsnappen, ook al was hij gewond. Verzoeker vertelde dit ook

tijdens zijn eerste gehoor.

“Verzoeker verloor ten andere het bewustzijn toen hij in het dorp aankwam en kwam pas terug bij

bewustzijn in het ziekenhuis.

Ook over zijn verblijf in het ziekenhuis is verzoeker gedetailleerd.

Dit verblijf wordt ten andere gestaafd door attesten. Ook in België wordt de aanwezigheid van letsels

bevestigd.

Het gaat dan ook niet op zuiver op basis van een persoonlijke appreciatie, daar waar er niet de minste

tegenstrijdigheid aangeduid wordt, te stellen dat dit aspect van zijn relaas niet geloofwaardig is.

Verzoeker wil onderstrepen dat hij zijn belagers niet kende en ook niet kon herkennen. De CGVS schijnt

te vergeten dat als men voor zijn leven rent, men snel kan rennen. Ook moet het niet verwonderlijk zijn

dat de Taliban niet altijd raak schieten.

Verzoeker wil ook aanstippen dat de P.O. verder in detail navroeg over zijn ziekenhuisverblijf, zijn

bezoekers, enz. Het relaas van verzoeker wordt op dat vlak niet tegengesproken.

Er wordt ook niet verder teruggekomen op de wijze waarop verzoeker is kunnen ontkomen.”

Verzoeker stelt vervolgens dat het CGVS de authenticiteit van de neergelegde dreigbrief niet betwist.

Integendeel vindt het CGVS het vreemd dat het klaarblijkelijk een intern document van de taliban is. Het

is evident dat de brief, ook al is deze niet aan verzoeker gericht, de bedreiging aantoont. Verzoeker

betoogt voorts:

“Vooreerst dient de raadsman van verzoeker vast te stellen dat in het door de CGVS meegedeelde

dossier géén vertaling schijnt te zitten van de dreigbrief.

Hoe dan ook, het feit of verzoekers naam al dan niet "alleen" vermeld wordt in de dreigbrief is eigenlijk

van ondergeschikt belang bij de beoordeling van de realiteit van de vrees.
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Het is niet omdat verzoeker voortgaat op datgene wat hij gehoord heeft over de inhoud, dat de

bedreiging aan zijn adres niet werkelijk zou zijn.

Verzoeker heeft ten andere van in het begin gesteld dat hij vermeld werd in de dreigbrief :

(…)

Verzoeker is ook en wel degelijk eenduidig over de reden waarom de Taliban hem viseerden : ze

beschuldigden hem. P. 16 2de verhoor

(…)

Verzoeker stelt bovendien dat de brief noch aan hem gericht werd, noch aan zijn familie, maar dat hij

in de Moskee overhandigd werd.

In tegenstelling tot wat de CGVS stelt heeft verzoeker verklaard dat hij niet wist of er anderen

bedreigd werden in het document :

(…)

Verzoeker heeft zelf niet de mogelijkheid gehad de brief te lezen en gaat duidelijk af op de info van

zijn familie, het feit dat zijn moeder het alleen over hem gehad heeft is niet verwonderlijk.

Verzoeker meent ten andere dat hij wel degelijk diegene is die bij die dreiging geviseerd werd. Hij legt

uit dat de namen van de andere enkel als reden voor het feit dat hij geviseerd wordt vermeld worden :

(…)

De uitleg van verzoeker is dan ook wel degelijk eenduidig.

Hij bevestigt ten andere de verklaringen van zijn eerste interview ( p.4/23)

(…)

Verzoeker wil tenslotte opmerken dat het feit dat de Taliban meenden dat hij banden had met de

politie wel degelijk uitgelegd werd door hem.

Immers naar aanleiding van het vermoorden van zijn oom M. (…) en diens zoon, hadden er gevechten

plaats tussen de Taliban en de lokale politie. Verzoeker poogde één van de slachtoffers van de Taliban

te helpen door deze naar het ziekenhuis te brengen. Het is dan ook evident dat de Taliban hem als pro-

politie catalogeerden, wat gelet op zijn profiel (vader stamhoofd - vermoord, oom stamhoofd -

vermoord) dan ook geenszins bevreemdend is.p.19 :

(…)

Verzoeker meent dan ook dat het volkomen ten onrechte is dat de CGVS meent dat er geen geloof kan

gehecht worden aan het feit dat hij persoonlijk door de Taliban geviseerd wordt.

(…)”

Verzoeker blijft erbij dat de fragmenten op de USB-stick de aanval betreffen waarbij zijn familie

betrokken was. Zijn uitleg was consistent doorheen de gehoren, ook over de wijze waarop hij in het bezit

kwam van de USB-stick. Feit blijft dat de video weldegelijk de realiteit aantoont van de gevechten van

met de taliban.

Verder wil verzoeker opmerken dat de neergelegde foto’s volledig consistent zijn met zijn relaas.

Voorts benadrukt verzoeker dat zijn dorp buiten (groot) Jalalabad ligt. Verder meent hij dat onterecht

wordt gesteld dat hij over een intern vestigingsalternatief beschikt in Jalalabad.

“Verzoeker heeft duidelijk uitgelegd dat de vermelding op zijn facebookprofïel enkel Jallalabad vermeldt

omdat dit de hoofdstad is van de provincie NANGARHAR waarvan hij afkomstig is. Hij heeft dit profiel

ten andere niet zelf gemaakt, maar wel een vriend in Jallalabad.

Echter het feit van een paar vrienden te hebben in Jallalabad (of omstreken) impliceert geenszins dat

concluant er zou kunnen opgevangen worden.

In dat verband moet opgemerkt worden dat verzoeker gedurende een paar maanden in Jallalabad

opgevangen werd ( na het verlaten van het ziekenhuis, omdat het te gevaarlijk was terug naar huis te

gaan). Dat dit ver familielid slechts over één kleine kamer beschikte. Dat dit geen geldig

vestigingsalternatief is, te meer nu verzoeker gehuwd is en een zoontje heeft, om nog maar te zwijgen

van zijn moeder.(1ste verhoor p.11/23)

(…)

Het feit dat zijn familie in staat was hem naar Jallalabad te brengen en in het ziekenhuis te ontmoeten

geeft geen enkele indicatie van een reeel vestigingsalternatief.

Het is bovendien evident niet zo omdat verzoeker inkopen deed op de markt voor zijn winkel dat hij door

zijn zakenrelaties opgevangen zou kunnen worden

(…)

Verzoeker wil opmerken dat deze winkel niét in Jallalabad ligt, doch wel in zijn dorp waar toen veel

familie woonde (waaronder de intussen vermoorde oom-dorpsoudste). De situatie van verzoeker bij

terugkeer, nu hij niet terugkan naar zijn dorp, omwille van zijn vrees maar ook omwille van de algemene

veiligheidssituatie, is dus niet vergelijkbaar.
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(…)

Verzoeker wil opmerken dat hij misschien een neef is van een stamhoofd, M.B. (…), maar dat deze door

de Taliban vermoord werd vooraleer hij Afganistan ontvluchtte. Dit element is dan ook zonder belang bij

het beoordelen van het intern vluchtalternatief.

Hier dient bovendien opgemerkt te worden dat het feit dat verzoeker de neef is van een stamoudste ( en

ook de zoon, al is zijn vader vroeger vermoord) nu opeens wél als element in rekening gebracht wordt

door de CGVS, terwijl deze familieband, steeds volgens het CGVS geen oorzaak zou kunnen zijn van

zijn problemen met de Taliban.

Wat H.W. (…) betreft, deze is teruggekeerd naar Saoedi-Arabië, eveneens voor de vlucht van verzoeker

uit Afghanistan. Hij werkte er, maar verzoeker weet niet wat hij er precies deed, en weet dus ook niet

waar de CGVS het haalt dat hij "zakenman" zou zijn.

Verzoeker ziet ten andere ook niet in wat het feit dat een familielid in Saoudi Arabië verblijft zou

bijdragen aan een vestigingsalternatief in Jallalabad.”

Verzoeker stelt nog dat verweerder zijn verklaringen en de beschikbare informatie niet met alle vereiste

objectiviteit heeft beoordeeld.

Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, minstens om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter kennis

van de Raad.

3.2. Verweerder legt op 25 februari 2019 door middel van een aanvullende nota landeninformatie neer

betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan in het algemeen en in Jalalabad in het bijzonder

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet op welke wijze de

artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet, dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen

welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming kunnen worden erkend, zouden (kunnen) zijn geschonden. De schending van deze

artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

4.2. Verzoeker preciseert voorts op generlei wijze hoe artikel 13 EVRM, dat het recht op een

daadwerkelijk rechtsmiddel behelst, door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden.

Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

4.3. Nog daargelaten dat verzoeker evenmin uitwerkt op welke wijze hij dit beginsel in casu geschonden

acht, is het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, in onderhavige procedure

voorts niet aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve opdracht

en de Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

4.4. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

4.5. Verzoeker staaft zijn – nochtans ernstige – aantijging dat het CGVS zijn verzoek om internationale

bescherming niet met de vereiste objectiviteit zou hebben beoordeeld verder niet. Hij brengt geen
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concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn verzoek

om internationale bescherming niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de

bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden

afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk

belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de verzoeker om internationale

bescherming. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

4.6. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

4.7. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming in hetgeen volgt ambtshalve bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

4.8. Verzoeker tracht de motieven ten grondslag van de bestreden beslissing vooreerst in een ander

daglicht te stellen door te wijzen op het verloop van het tweede gehoor bij het CGVS, dat plaatsvond in

juni 2017. Hij wijst op zijn eigen vermoeidheid en de ramadan, ten gevolge waarvan hij zich moeilijk kon

concentreren en bepaalde vragen niet goed begreep. Daarnaast alludeert hij op vertaalproblemen.

Verzoeker kan hierin echter hoegenaamd niet worden gevolgd.

Indien verzoeker omwille van de vermoeidheid en de ramadan werkelijk niet in staat was om het tweede

gehoor bij het CGVS te volbrengen en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen, mocht van

hem immers worden verwacht dat hij zich zou hebben verzet tegen het plaatsvinden van het gehoor.

Noch verzoeker, noch zijn advocaat formuleerde echter enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het

gehoor. Verder verwijst verzoeker weliswaar naar zijn antwoord op één vraag (met name deze of de

begrafenisplechtigheid al bezig was), doch toont hij voor het overige geheel niet aan dat of welke vragen

hij voor het overige niet goed zou hebben begrepen. Evenmin toont hij concreet aan dat, waar of op

welke wijze zijn vermoeidheid en de ramadan zijn verklaringen voor de rest zouden hebben beïnvloed.

Verder werkt hij niet in concreto uit dat of hoe die van invloed zou zijn geweest op de inhoud van de

bestreden motivering en beslissing. Bovendien blijkt uit de inhoud van het gehoorverslag van het tweede

gehoor van het CGVS dat dit gehoor op normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen

noemenswaardige problemen in hoofde van verzoeker worden afgeleid.

Verder kan verzoeker in deze bezwaarlijk volstaan met zijn algemene bewering dat zijn raadsman dan

weer meent “dat de vertaling duidelijk moeizaam was” om aan te tonen dat zich tijdens het tweede

gehoor bij het CGVS vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan. Zo verzoeker de mening

toegedaan is dat dit zo was, dient hij dit namelijk aan de hand van concrete elementen en argumenten

aannemelijk te maken. Verzoeker doet dit echter niet. Daarenboven blijkt dat aan hem bij de aanvang

van het tweede gehoor bij het CGVS werd gevraagd of hij de tolk begreep en werd er verduidelijkt dat hij

eventuele problemen – betreffende de tolk of andere – diende te melden. Verzoeker gaf aan de tolk

goed te begrijpen en maakte gedurende het verdere verloop van het gehoor geen concrete melding van

vertaalproblemen. Integendeel gaf hij aan het einde van het gehoor duidelijk aan dat hij de tolk goed had

begrepen. Ook verzoekers advocaat formuleerde bovendien geen opmerkingen inzake de vertaling of

communicatie wanneer daartoe aan het einde van het gehoor de kans werd geboden. Nochtans mocht

dit van deze advocaat worden verwacht indien hij daadwerkelijk meende dat de vertaling duidelijk

moeizaam zou zijn verlopen (administratief dossier, tweede gehoorverslag CGVS, p.1-2, 20). Voorts kan

worden herhaald dat uit het gehoorverslag van het tweede gehoor bij het CGVS blijkt dat het gehoor op

normale wijze is geschied en kunnen uit dit gehoorverslag geen noemenswaardige problemen inzake de

vertaling of communicatie worden afgeleid.



RvV X - Pagina 13

Verzoeker vestigt in het verzoekschrift opnieuw de aandacht op het aangehaalde overlijden van zijn

vader. Dienaangaande, wordt in de bestreden beslissing echter terecht gesteld:

“Voorafgaand dient alvast – wat betreft de moord op uw vader door de Taliban die de aanleiding vormde

voor uw eerste vertrek uit Afghanistan in 2007 – worden opgemerkt dat u verklaart na enkele jaren in het

Verenigd Koninkrijk teruggekeerd te zijn naar uw dorp in Afghanistan, in 2010. Terug in uw dorp huwde

u met uw vrouw, kreeg met haar een kind en startte een winkel op. U verklaart daarbij dat u geen

problemen kende, tot u zelf moeilijkheden begon te krijgen met de taliban (omwille van andere redenen

dan wat uw vader overkomen was, zie verder) (CGVS I, pg. 8, 10 & 12). Welnu, uit uw verklaringen blijkt

dat u na uw terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk uw leven in uw dorp in Afghanistan opnieuw

probleemloos kon opnemen en zelfs uitbouwen. Uit uw verklaringen blijken geen elementen waaruit een

gegronde vrees voor vervolging zou kunnen gedetecteerd worden omwille van wat uw vader in 2007

overkomen was. Zodoende kan het overlijden van uw vader op zich in uw hoofde geen internationaal

beschermingsstatuut rechtvaardigen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Uit het

voorgaande blijkt duidelijk dat hetgeen zijn vader zou zijn overkomen in zijner hoofde op zich geheel

geen aanleiding geeft tot het bestaan van een nood aan internationale bescherming in zijner hoofde. Dit

verhinderde hem er namelijk klaarblijkelijk niet toe terug te keren naar zijn land en dorp van herkomst,

aldaar te huwen en een kind te krijgen en er een winkel op te starten. Verder kende hij daarbij geen

problemen en kon hij er zijn leven uitbouwen.

Verzoeker wijst daarnaast op de moord op zijn oom en neef, de hieruit ontstane problemen in zijner

hoofde en de hieruit voortgesproten vrees voor vervolging. Dienaangaande wordt in de bestreden

beslissing, nog los van de vraag of het al dan niet aannemelijk was dat de taliban verzoeker ervan

zouden hebben beschuldigd van het willen oprichten van een lokale politiedienst, echter vooreerst met

recht gemotiveerd als volgt:

“Een andere opmerkzaamheid ligt in het volgende. Het is maar de vraag waarom de taliban 22 maanden

zouden wachten om u aan te vallen wanneer ze u wilden vermoorden omdat u een gewonde persoon

had geholpen tijdens de begrafenisplechtigheid van M.B. (…) in 2013. Uw enige verklaring voor deze

laattijdige aanval was dat ze zich misschien in die tijd realiseerden dat u aanwezig was (in het dorp)

(CGVS I, pg. 21, CGVS II, pg. 16). Echter, u verklaarde nochtans dat u kort na het incident van 2013

opnieuw uw winkel opende en u niet ondergedoken of verborgen leefde in die periode. U bleef

bovendien gedurende heel deze periode in hetzelfde dorp en in hetzelfde huis wonen (CGVS I, pg. 10 &

11, CGVS II, pg. 12). Op deze manier overtuigt het allerminst dat u verklaart dat de taliban 22 maanden

nodig hadden om uit te zoeken waar u zich bevond – u zette uw leven deze hele periode op een

normale wijze verder en leefde naar eigen zeggen niet eens ondergedoken (CGVS I, pg. 10 & 11;

CGVS II, pg. 12). Hiermee rekening houdend, kan er dan ook redelijkerwijze van uitgegaan worden dat

wanneer de taliban u werkelijk zouden willen vermoorden omwille van de hulp die u in 2013 bood aan

M.R. (…), ze u hier veel sneller mee zouden confronteren en geen 22 maanden zouden moeten

wachten om u terug te vinden of aan te vallen.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Verzoeker beperkt zich namelijk tot een

loutere ontkenning van deze motieven. De Raad acht het samen met verweerder totaal onaannemelijk

dat de taliban, indien zij verzoeker werkelijk wensten te viseren omwille van zijn familieband met en (al

dan niet vermeende) hulp aan M.B. en de tijdens diens begrafenisplechtigheid verwonde persoon, maar

liefst 22 maanden zouden hebben geacht alvorens hem terug te vinden of aan te vallen. Gezien

verzoeker eenvoudigweg zijn winkel heropende en thuis verbleef, kon worden verwacht dat zij hem

onmiddellijk of kort na de feiten zouden hebben geïnterpelleerd.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts legde u weinig waarschijnlijke en vage verklaringen af over de aanval door de taliban nadat u uw

winkel afsloot op 31 mei 2015. U verklaarde immers dat u die dag werd tegengehouden door vier

gemaskerde personen, dat u door hen gestoken werd met messen en dat u toen u probeerde te

ontsnappen door hen beschoten werd (CGVS I, pg. 19 & CGVS II, pg. 13). U blijft echter zeer vaag over

de wijze waarop u erin slaagde uit deze penibele situatie te ontsnappen. U verwees eerst naar een

goddelijke interventie en beweerde dat Allah u op dat moment redde en u niet kon zeggen hoe het

gebeurd was (CGVS II, pg. 13). Vervolgens verklaarde u dat u wegrende (CGVS II, pg. 13). Er werd u

hierbij op gewezen dat u reeds gestoken was met een mes. U reageerde hierop door te stellen dat u ook

zichzelf verraste op dat moment (CGVS II, pg. 14). Buiten het feit dat u over uw manier van ontsnappen

een amper overtuigende verklaring kan geven (u komt niet verder dan ‘ dat u wegrende’), is het feit dat u

uit dergelijke situatie kan ontsnappen an sich al weinig waarschijnlijk. Ten eerste was u in de

minderheid: u stond alleen ten opzichte van vier aanvallers van de taliban. Ten tweede was u ernstig
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gewond. U beweerde immers gestoken te zijn in de zijkant van de buik, op uw arm en in uw heup

(CGVS II, pg. 13). Dergelijke vage en weinig waarschijnlijke verklaringen met betrekking tot uw

ontsnappen doen dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent deze

aanval.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met zijn loutere

verwijzing naar zijn eerdere verklaringen, doet hij geenszins afbreuk aan de voormelde, inzake deze

verklaringen gedane vaststellingen. Uit de betreffende passage uit het tweede gehoorverslag van het

CGVS blijkt genoegzaam dat verzoeker geheel niet wist te duiden op welke wijze hij, zwaargewond door

verschillende messteken en ondanks dat hij werd belaagd door vier met messen en geweren

gewapende talibanleden, kon ontsnappen. Dat verzoeker uit dergelijke situatie kon ontkomen is

manifest ongeloofwaardig. Dat verzoeker over andere aspecten van het incident verklaringen zou

hebben afgelegd die volgens hem wel overtuigen, doet aan de voormelde vaststellingen verder

geenszins afbreuk.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met betrekking tot de bedreigingen van de taliban aan

het adres van verzoeker terecht aangegeven:

“U legde ook inconsistente verklaringen af over de dreigbrief(ven) die u zou ontvangen hebben toen u in

het ziekenhuis verbleef. Zo verklaarde u tijdens interview bij DVZ dat u twee dreigbrieven zou ontvangen

hebben (verklaring DVZ, vragenlijst CGVS, vraagnr. 5). Tijdens het eerste gehoor op het CGVS

verklaarde u echter slechts één dreigbrief ontvangen te hebben (CGVS I, pg. 19). Toen u met deze

tegenstrijdige verklaringen werd geconfronteerd, verschafte u geen enkele uitleg. U beweerde enkel dat

u tijdens het eerste interview had gezegd dat u slechts één dreigbrief had gekregen (CGVS I, pg. 21).

Dit is echter weinig aannemelijk aangezien u tijdens het eerste gehoor bij het CGVS bevestigde dat uw

verklaringen tijdens het interview bij DVZ in het Pasjtoe aan u werden voorgelezen en alles correct

genoteerd was (CGVS I, pg. 2).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Zijn

verklaringen in de bij de DVZ ingevulde vragenlijst zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar.

Verzoeker gaf aldaar aan: “Ik belandde hierdoor in het ziekenhuis. In de periode hierop volgend ontving

ik nog 2 dreigbrieven van de taliban” (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Verzoeker

ondertekende deze verklaringen daarenboven uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan hem werden

voorgelezen in het Pashtou. Hiermee bevestigde hij dat deze verklaringen juist zijn en met de

werkelijkheid overeenstemmen. Dat hij, zoals hij reeds bij het CGVS nog beweerde, zou hebben

verklaard dat hij slechts één dreigbrief had gehad en dat hij bij de DVZ verkeerd zou zijn begrepen, kan

aldus hoegenaamd niet overtuigen.

Eveneens bleek verzoeker onvoldoende op de hoogte te zijn van en incorrecte verklaringen af te leggen

over de inhoud van de dreigbrief die hij in dit kader neerlegde. Over deze dreigbrief, wordt in de

bestreden beslissing immers met recht gemotiveerd:

“Voorts bleken uw verklaringen over de inhoud van de dreigbrief inconsistent te zijn met de informatie uit

de dreigbrief zelf. Zo beweerde u tijdens het tweede gehoor op het CGVS dat in de dreigbrief enkel uw

naam vermeld werd. Er werd u hierna nog tot tweemaal toe gevraagd of u de enige van uw familie was

die in deze brief vermeld werd: u was er zeker van dat u de enige persoon was van uw familie die in de

dreigbrief vermeld werd (CGVS II, pg. 16). Uit de vertaling van de dreigbrief blijkt echter dat zowel uw

neef L. (…) als H.W. (…) in de brief vermeld worden. Toen u met deze informatie geconfronteerd werd,

verklaarde u dat ze uw naam vermeldden en schreven dat u contact had met iemand en met de zoon

van iemand anders en dat u lokale politie wou rekruteren. U bleef er bij dat uw naam vermeld werd in de

brief en dat het probleem naar u refereert (CGVS II, pg. 18). Dergelijke postfactum verklaringen

vormen geen geldige verschoning aangezien u niet gevraagd werd of er naast u iemand anders

bedreigd werd in de brief maar er louter werd gevraagd of er iemand anders van uw familie vermeld

werd in de brief (CGVS II, pg. 16).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. De vertaling van de dreigbrief is vooreerst

weldegelijk in de map ‘documenten’ in het administratief dossier opgenomen. In tegenstelling met wat hij

heden beweert, verklaarde hij namelijk niet dat hij niet wist of er familieleden van hem werden vermeld

in de brief en gaf hij tijdens het tweede gehoor bij het CGVS weldegelijk aan dat dit niet het geval was.

Daarenboven gaf hij aan hier zeker van te zijn (administratief dossier, tweede gehoorverslag CGVS,

p.16). Van verzoeker mocht nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat hij terdege op de hoogte zou

zijn van de inhoud van dergelijk cruciaal stuk, dat hij nota bene zelf neerlegde ter adstructie van zijn

verzoek om internationale bescherming. Dat hij naliet zich hierover te informeren en over de inhoud van

de dreigbrief dermate foutieve verklaringen aflegde, getuigt van een ernstig gebrek aan interesse voor

zijn eigen, voorgehouden problemen en situatie en doet op fundamentele wijze afbreuk aan de
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geloofwaardigheid van zijn vermeende problemen en vrees. Eveneens maakt dit dat geen bewijswaarde

kan worden gehecht aan de neergelegde dreigbrief.

De bewijswaarde van de neergelegde dreigbrief wordt overigens nog verder ondermijnd doordat het in

wezen een document betreft waarvan de herkomst niet kan worden nagegaan en dat door om het even

wie, om het even waar en om het even wanneer kan zijn aangemaakt. Verder gaat het om een loutere,

makkelijk te manipuleren kopie. Eveneens wordt de bewijswaarde van dit stuk ondermijnd door de

vaststelling dat het niet aannemelijk is dat verzoeker in het bezit zou zijn gekomen van dergelijk intern

document van de taliban. In dit kader wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Verder kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij de dreigbrief (document 1) die u neerlegt –

volgens u dé manier waarop u door de taliban zou zijn bedreigd. De brief bevat immers een aantal

weinig logische elementen en u legt er incoherente verklaringen over af. Zo valt het meteen op dat de

dreigbrief van de taliban eigenlijk niet aan u gericht is maar een brief betreft van ene Q.A. (…) (Head of

Intelligence Services) aan ‘the head of Unit 1 of Islamic Emirates of Afghanistan Nangarhar Khugyani

district’. Hierop gelet is het zeer vreemd dat u of uw oom aan een dergelijk intern document van de

taliban zouden zijn geraakt, waarbij men toch kan verwachten dat uw belagers (i.e. taliban) er net alles

aan zouden doen om hun plannen met u (i.e. u vermoorden, zoals vermeld in de brief) geheim te

houden tegenover hun doelwit (zijnde uzelf). Dat u dan beweert dat de taliban deze brief zelf aan uw

oom zouden hebben gegeven (CGVS I p. 4), gaat voorbij aan alle logica.”

Verzoeker beperkt zich ertoe deze motieven louter tegen te spreken en te betwisten waar hij poneert dat

het evident zou zijn dat de dreigbrief, ook al is het een intern document, de bedreiging aantoont.

Hiermee doet hij in het geheel geen afbreuk aan de voormelde vaststellingen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers beweerde problemen met en vrees ten aanzien van de taliban.

De benevens de reeds hoger besproken dreigbrief neergelegde documenten, opgenomen in de map

‘documenten’ in het administratief dossier, zijn niet van zulke aard dat zij aan het voorgaande afbreuk

kunnen doen. In de bestreden beslissing wordt hierover met recht gemotiveerd:

“Uw taskara, de foto’s van M.R. (…), L. (…), M.B. (…) en zijn zoon (deze foto’s stonden ook op uw USB-

stick), bevatten enkel persoonsgegevens van u en uw familieleden, meer niet.

Wat betreft het videofragment dat teruggevonden werd op uw usb-stick en waarvan u zegt dat het gaat

over de begrafenis van uw neef M.B. (…) (CGVS, pg. 19), dient te worden vastgesteld dat er na het

beluisteren en bekijken van het begrafenisfragment – in het bijzijn van een tolk Pasjtoe-Engels - blijkt

dat er op geen enkele wijze kan uitgemaakt worden over wiens begrafenis het in dit fragment gaat. Deze

beelden vormen dan ook geen enkel bewijs voor de begrafenis van uw neef, of de omstandigheden

waarin uw neef om het leven kwam.

De andere videofragmenten - vanop uw USB-stick - die u voorlegde bevatten twee nieuwsfragmenten

die verwijzen naar de strijd tussen de taliban en de lokale politie én een videofragment van een

talibanliedje. Deze fragmenten verwijzen echter louter naar de algemene situatie in uw district - uw

naam of die van uw neef M.B. (…) worden op geen enkele wijze vermeld in de fragmenten - en vormen

dan ook geen enkel bewijs voor de individuele vervolgingsfeiten die u en uw familie ondergaan zouden

hebben.

Wat betreft de documenten, foto’s en videofragment uit het ziekenhuis in Jalalabad (bewaard op uw

usb-stick), dient te worden opgemerkt dat dit dan wel kan aantonen dat u gewond bent geraakt in

Afghanistan. Evenwel kan uit deze documenten, foto’s en video’s niet worden afgeleid in welke

omstandigheden, op welk tijdstip en op welke locatie u deze verwondingen zou hebben opgelopen. Ook

wat betreft het medisch certificaat uit België dat u voorlegde dient te worden opgemerkt dat dergelijk

attest op geen enkele wijze kan verduidelijken op welke wijze u de hierin besproken verwondingen en

littekens in het verleden opliep. Een medisch attest vormt geen sluitend bewijs voor de omstandigheden

waarin u deze verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waardoor de ingeroepen klachten, verwondingen of

littekens ontstonden. Dit attest vormt dan ook geenszins een bewijs van de omstandigheden waarin u

deze verwondingen en littekens zou hebben opgelopen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Hij beperkt zich

ertoe bij zijn eerder afgelegde verklaringen te blijven, de nadruk te vestigen op de neergelegde stukken

en erop te wijzen dat deze stukken consistent zijn met zijn relaas. Hiermee doet hij aan het voorgaande

geenszins afbreuk.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

4.9. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Ingevolge deze vaststellingen, toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet is er verder geen behoefte aan

bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft

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

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

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

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op

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

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

het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

In de bestreden beslissing wordt op terechte en omstandige wijze gemotiveerd dat de veiligheidssituatie

in Jalalabad blijkens de informatie in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier niet van

zulke aard is dat deze beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, alsmede dat Jalalabad door verzoeker op een relatief veilige wijze kan worden

bereikt. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze onderdelen van de bestreden

beslissing niet aanvecht. Evenmin brengt hij middels het verzoekschrift enige informatie bij die kan

leiden tot een andere oordeelsvorming.

Verweerder legt op 25 februari 2019 door middel van een aanvullende nota bovendien een veelheid aan

recente landeninformatie neer betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan in het algemeen en in

Jalalabad in het bijzonder. Aan de hand van deze landeninformatie doet verweerder in zijn aanvullende

nota een uitgebreide en gedetailleerde analyse van de veiligheidssituatie in en de bereikbaarheid van

Jalalabad. Deze analyse vindt betreffende Jalalabad-stad steun in de door verweerder aangereikte

informatie en is pertinent en terecht. Ook deze analyse wordt door verzoeker bovendien op generlei

wijze tegengesproken of ontkracht. Verzoeker brengt andermaal niet het minste begin van informatie bij

inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan en Jalalabad.

Derhalve maakt de Raad de door verweerder in diens aanvullende nota gedane analyse van de

veiligheidssituatie inzake Jalalabad-stad tot de zijne en treedt de Raad verweerder bij waar deze

oordeelt en aanvoert dat de situatie aldaar niet van zulke aard is dat deze beantwoordt aan het gestelde

in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet en dat Jalalabad door verzoeker op een relatief veilige

wijze kan worden bereikt.

Rest aldus nog na te gaan of van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in

Jalalabad vestigt om aan het geweld in zijn verklaarde regio van herkomst te ontkomen.

Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd als volgt:

“Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u uw band met de stad Jalalabad minimaliseert en

moedwillig tracht te verdoezelen. Zo beweert u geen verwanten te hebben in andere steden of dorpen

behalve in Kwazakhel (CGVS I, pg. 7). Bovendien beweerde u buiten uw familie geen contacten te

hebben met mensen in Afghanistan (CGVS I, pg. 8). Voorts beweerde u enkel voor uw winkel naar

Jalalabad stad te gaan (CGVS, pg. 12). Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS beweerde u bovendien

niet te weten of u vrienden had die naar de hogeschool of de universiteit gingen (CGVS II, pg. 4). Een

analyse van uw Facebookpagina (https://www.facebook.com/s.n.(...), zie administratief dossier) en uw

medisch dossier uit het ziekenhuis van Jalalabad leert echter dat uw band met Jalalabad veel groter

blijkt te zijn dan u laat uitschijnen. Zo blijkt dat u op uw Facebookpagina zelf aangeeft van Jalalabad te

zijn en u bovendien foto’s van minstens 13 verschillende personen leuk vindt uit Jalalabad op Facebook

en dat verschillende van deze personen beweren naar de universiteit of hogeschool geweest te
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zijn. Daarnaast blijkt ook dat de personen die uw foto’s op Facebook leuk vinden voornamelijk uit

Jalalabad afkomstig zijn. In het administratief werd een foto van uw Facebookpagina toegevoegd uit

2013 die door zes personen werd leuk gevonden, vier van de zes mensen beweerden uit Jalalabad

afkomstig te zijn en bij de andere twee personen werd er geen woonplaats vermeld. Ter verschoning

van deze vaststellingen beweerde u dat een vriend van u deze Facebookpagina had aangemaakt

(CGVS I, pg. 8). Gelet op het feit dat deze pagina al vrij lang bestaat (al sinds minstens 2012, toen u

nog in Afghanistan verbleef) en u er wel degelijk actief op bent - u vindt andere foto’s leuk en reageert

ook op foto’s - lijkt het weinig aannemelijk dat een vriend van u deze Facebookpagina zou hebben

aangemaakt of deze voor u zou beheren. Daarnaast blijken de woonplaatsen die vermeld worden op

uw medisch document uit het Saytama ziekenhuis overeen te stemmen met wijken of delen van de stad

Jalalabad (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). De twee woonplaatsen die worden

vermeld in dit document zijn Afghan Mena en Chaknawari. Beide plaatsen werden niet teruggevonden in

het district Khogyani waar u volgens uw verklaringen zou gewoond hebben in het dorp Kwazakhel.

Bovendien beschikt het CGVS over informatie (zie administratief dossier) waaruit afgeleid kan worden

dat deze plaatsen zich bevinden in Jalalabad of dichtbij de stad Jalalabad. De hierboven opgesomde

vaststellingen over uw Facebookpagina en de informatie in uw medische dossier, plaatsen uw

verklaringen dat u altijd in Khogyani gewoond heeft en een beperkte band had met Jalalabad, op los

zand. Zodoende rijst ernstig het vermoeden dat u wel degelijk een noemenswaardige band heeft met de

stad Jalalabad en u er zich redelijkerwijze bij een terugkeer naar Afghanistan zou kunnen vestigen.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Met zijn loutere herhaling van de

bewering dat een vriend van hem zijn Facebookprofiel zou hebben aangemaakt, doet hij op generlei

wijze aan de voormelde, omtrent deze bewering gedane vaststellingen. Dat verzoeker Jalalabad als

plaats van herkomst zou hebben vermeld omdat dit de hoofdstad van de provincie was, mist verder

iedere ernst. Waarom verzoeker, hoewel hij afkomstig is uit het dorp Kwazahkel in het district

Khogyani, Jalalabad zou vermelden als zijn plaats van herkomst, kan, indien hij met Jalalabad geen of

nauwelijks een band had, niet worden ingezien. De gedane vaststellingen aangaande de in zijn

medische documenten vermelde woonplaatsen, laat verzoeker verder volledig onverlet. Derhalve blijven

deze onverminderd gelden.

In acht genomen dat verzoeker dermate veel (onder meer hooggeschoolde) Facebookvrienden heeft die

in Jalalabad hebben gestudeerd of studeren, wonen, leven en werken, dat verzoeker regelmatig

reageert op hun foto’s en dat de personen die reageren op zijn foto’s eveneens voornamelijk uit

Jalalabad afkomstig zijn, alsmede dat op verzoekers ziekenhuisdocumenten woonplaatsen in Jalalabad

vermeld staan, dient samen met verweerder te worden besloten dat verzoeker veel bekender is in en

veel sterkere banden heeft met deze stad dan hij tracht(te) te laten uitschijnen in het kader van

onderhavig verzoek om internationale bescherming.

Dat hij dit tracht(te) te verdoezelen, vormt een sterke indicatie voor het gegeven dat verzoeker een

intern vestigingsalternatief in Jalalabad in zijner hoofde zelf redelijk acht. Indien dit niet zo zou zijn, kan

namelijk niet worden ingezien waarom hij zijn bekendheid in en banden met deze stad zou willen

verhullen.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Voorts dient te worden opgemerkt dat u over een (professioneel) netwerk beschikt in Jalalabad. U ging

immers op regelmatige basis – iedere maand, iedere twee weken of iedere week, afhankelijk van de

nood – naar de groothandel ‘Dand Ghara’ in de stad om inkopen te doen voor uw winkel (CGVS I, pg.

12 & CGVS II, pg. 5). Daarnaast slaagde u er in om – nog los van de omstandigheden waarin u deze

verwondingen opliep (zie boven) – zich medisch te laten verzorgen in een ziekenhuis in Jalalabad en

was uw familie in staat om u daar te komen bezoeken. U verklaarde immers dat uw neven u naar het

ziekenhuis brachten en u uw ooms langs moedersen vaderzijde daar aanwezig waren toen u er wakker

werd (CGVS II, pg. 14). Hieruit blijkt een zekere graad van mobiliteit van zowel u als uw familieleden.

Bovendien kon u na uw vertrek uit het ziekenhuis verschillende maanden verblijven bij een verwant van

uw neef die over een kamer beschikte in de markt al-Sayd aan het Laghman station in Jalalabad (CGVS

II, pg. 17). U gaf ook te kennen dat er documenten naar u werden opgestuurd door uw neef N. (…) die

afkomstig is van Jalalabad (CGVS I, pg. 4). Uit bovenstaande verklaringen blijkt dat u een netwerk heeft

in Jalalabad of dat het op zijn minst mogelijk moet zijn voor u zich daar te vestigen.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij beperkt zich er in wezen immers toe

eenvoudigweg te ontkennen dat hij bij een verblijf in Jalalabad opvang en steun zou kunnen genieten.

Gezien de voormelde vaststellingen, kan echter weldegelijk worden aangenomen dat verzoeker bij een

eventuele vestiging in Jalalabad, dit minstens voor enige tijd, kan terugvallen op de steun van het

netwerk dat hij aldaar heeft en zich toegang kan verschaffen tot deze stad.
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Verder kan worden opgemerkt dat van verzoeker zelf ook de nodige zelfredzaamheid en veerkracht

mag worden verwacht. In dit kader wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd:

“Daarnaast zijn er verschillende elementen die in uw hoofde wijzen op voldoende veerkracht en

capaciteiten om bij een terugkeer naar uw land voor zichzelf in te staan, in een stad als Jalalabad. Ter

illustratie kan verwezen worden naar de winkel die u bij uw eerste terugkeer naar Afghanistan in 2010

zelfstandig opstartte en uitbouwde. Dit duidt erop dat u een grote mate van zelfredzaamheid kent.”

Verzoeker laat deze motieven ongemoeid.

Bovendien bleek verzoeker in staat om op een zelfstandige wijze zijn land van herkomst te verlaten,

naar Europa en België te reizen en zich alhier te vestigen in een vreemde gemeenschap. Ook dit getuigt

van de nodige zelfredzaamheid en veerkracht.

Verzoeker laat de bestreden beslissing, mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen inzake de

aangevoerde asielmotieven, verder geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Bovendien, zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond, kan er geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen inzake de problemen die u met de taliban gekend zou hebben zodat deze niet als een

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

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze niet aanvecht, onverminderd overeind.

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat verzoeker, mede gelet op wat op basis van de aangereikte

richtlijnen van UNHCR en Guidance Note van EASO in de op 25 februari 2019 neergelegde aanvullende

nota inzake de beschikbaarheid en de redelijkheid van dergelijk intern vestigingsalternatief terecht

aangehaald wordt door verweerder, in Jalalabad beschikt over een intern vestigingsalternatief in de zin

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

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.

4.10. Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat hij vroeger vervolgd is geweest of slachtoffer

is geweest van ernstige schade. Derhalve kan hij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7

van de Vreemdelingenwet.

4.11. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend negentien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


