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nr. 219 305 van 1 april 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. ALDELHOF

Maria Van Bourgondiëlaan 29/8

8000 BRUGGE

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 1 december 2017

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

staatlozen van 31 oktober 2017.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 december 2017 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat F. ALDELHOF verschijnt

voor verzoeker, en van attaché K. ALLYNS, 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

20 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 2 december 2015 om

internationale bescherming. Op 31 oktober 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde

dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van Pashtoun origine te zijn en soenniet te zijn. U

verklaart geboren te zijn op 1 januari 1983 in het dorp Nawar, district Hesarak, provincie Nangarhar. U

verklaart hier te hebben gewoond van uw geboorte tot uw vertrek. U bent gehuwd en heeft vier

kinderen. U bent analfabeet en ging nooit naar school.

In 2011 begon u te werken als soldaat voor het Afghaanse leger. U werkte hier tweeënhalf jaar. Na uw

zes maanden opleiding in Kaboel werd u naar Maidan Wardak gezonden. U was chauffeur van de

commandant van het peloton en bleef steeds bij hem. U was ook chauffeur van de commandant van de

company, maar deze kwam nooit buiten het kamp. Op een bepaald moment ontving u enkele

dreigbrieven van de taliban waarin u werd aangemaand zich over te geven. Toen u na tweeënhalf jaar

dienst naar huis kwam, werd u tegengehouden door de taliban. Na controle ontdekten zij dat u voor de

overheid werkte. Ze namen u gevangen gedurende een namiddag. Na bemiddeling van de

dorpsoudsten werd u vrijgelaten. Er moest gegarandeerd worden dat u uw werkzaamheden voor het

leger stop zou zetten.

Vervolgens begon u te werken als taxichauffeur tussen Hesarak en Jalalabad. U deed dit gedurende

acht maanden. Twee dagen voor uw vertrek werd u tijdens een rit van Hesarak naar Jalalabad

tegengehouden door soldaten van de nationale veiligheid. U had vijf passagiers bij. Eén van hen werd

aangehouden. U zette met de andere passagiers uw reis verder naar Jalalabad. Na aankomst kreeg u

telefoon van uw vader. Hij vertelde u dat de taliban bij u thuis was langsgekomen en dat de

gearresteerde passagier een talibancommandant bleek te zijn. U schuilde bij uw paternale stiefoom

gedurende twee nachten en verliet het land.

Via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, een onbekend land, Oostenrijk en Duitsland reisde u naar België,

waar u aankwam op 20 november 2015. U vroeg in België asiel aan op 2 december 2015.

Ter staving van uw relaas legt u volgende documenten neer: uw taskara, uw rijbewijs, uw dienstkaart en

bankkaart van het leger, een certificaat van opleiding bij het leger, identiteitsdocumenten en

opleidingscertificaten van uw broer (die ook in het leger actief was), de envelop waarin de documenten u

werden opgestuurd en enkele foto’s.

B. Motivering

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na

een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaans asielzoeker een

dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) in

principe de vluchtelingenstatus toekennen.

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in

hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging omwille van uw

nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep. Verder

wordt er ook vastgesteld dat geen sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet, waardoor de Belgische staat u geen status van subsidiaire bescherming toekent.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban. Onaannemelijkheden en

incoherenties verhinderen echter dat er geloof kan gehecht worden aan het asielrelaas waarop u uw

terugkeervrees baseert.

Vooreerst zijn de verklaringen die u aflegt over de dreigbrieven die u zou ontvangen hebben

tegenstrijdig en ongeloofwaardig. Zo beweert u dat u na de eerste dreigbrief dacht dat het om een grap

ging en stelt u dat u deze brief niet serieus nam (CGVS, p. 23). Dat is echter maar weinig aannemelijk in

de Afghaanse context. Verder beweert u bij DVZ nog dat u een eerste dreigbrief ontving toen u nog

werkzaam was bij het leger en een tweede dreigbrief toen u vele maanden later, na de arrestatie van

een van uw passagiers, bij uw oom was ondergedoken (Vragenlijst DVZ, vraag 5). Op het
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Commissariaat-generaal verklaart u aanvankelijk tweemaal dat beide dreigbrieven in uw huis in Nawar

aankwamen (CGVS, p.23). Even later verklaart u dan weer dat de laatste brief bij uw oom aankwam

(CGVS, p.24). Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over de plaats waar de dreigbrieven aankwamen,

roept twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. Ook over het tijdstip waarop u de

brieven ontving, legt u tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaarde u bij DVZ (Vragenlijst DVZ, vraag 5)

en op het CGVS (CGVS, p.6) dat één brief voor uw ontvoering kwam en één brief erna. Later tijdens

hetzelfde gehoor op het CGVS verklaart u echter uitdrukkelijk dat beide brieven voor uw ontvoering

aankwamen (CGVS, p.24). Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over de volgorde van de

verschillende vervolgingsfeiten ondermijnt uw geloofwaardigheid.

Ook uw verklaringen over de beweerde inval van de taliban zijn weinig coherent. Gevraagd wat er

precies gebeurde toen de taliban jullie huis binnenviel, stelt u dat enkel uw vader dit weet, dat u er niet

was en dat u niet weet of ze uw vader al dan niet sloegen (CGVS, p.7, 8). Later in het gehoor blijkt dat u

wel op de hoogte bent van wat er gebeurde tijdens de inval van de taliban. Zo verklaart u nu,

tegenstrijdig met wat u eerder zei, dat uw vader wel degelijk geslagen werd door de talibs en dat ze hem

vroegen om u aan hen over te dragen (CGVS, p.18) Uw vader zou u nog gebeld hebben om te vertellen

wat er gebeurd was (CGVS, p.18). Ook het feit dat u zich over deze gebeurtenis dermate tegenspreekt,

roept de nodige vraagtekens op.

Ook over de incidenten die zich na uw vertrek afspeelden, kan u geen duidelijkheid verschaffen.

Gevraagd naar incidenten die plaats vonden na uw vertrek, verklaart u: “Ik weet het niet. Er waren er

geen” (CGVS, p.19). Dit antwoord is echter maar weinig verklarend. Na herhaaldelijke vraagstelling,

verklaart u dat uw familie geen problemen meer had met de taliban na uw vertrek (CGVS, p.19). Het is

echter maar weinig aannemelijk dat de taliban u bedreigde, ontvoerde, verdacht van spionage voor de

overheid, in uw huis kwam zoeken en uw vader sloeg, dat u vervolgens vertrok en dat zij daarna hun

zoektocht naar u zomaar opgaven. Geconfronteerd dat een vredig leven voor uw familie op exact

dezelfde plek na uw vertrek niet te rijmen valt met de vervolgingsfeiten die hiervoor werden beschreven,

kan u louter stellen dat u degene was die problemen had en niet uw familie (CGVS, p.19). Dit is echter

geen aannemelijke verklaring. Bovendien stelt u dat u niet op de hoogte bent van hoeveel keer de

taliban uw familie lastig viel, omdat u uw vader niet elke dag belt (CGVS, p.19). Van een asielzoeker

mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de essentiële elementen van zijn eigen relaas, zowel

van voor zijn vertrek als van erna. Indien een asielzoeker geen aannemelijke verklaring heeft voor zijn

gebrek aan informatie, zoals hier het geval is, kan worden besloten dat dit de geloofwaardigheid van

deze problemen ondermijnt. Door uw tegenstrijdige en vage verklaringen, kan er geen geloof worden

gehecht aan de beweerde inval in uw huis en aan de problemen die uw familie al dan niet had na uw

vertrek uit Afghanistan.

Ook over de talibancommandant en zijn arrestatie legt u vage en tegenstrijdige verklaringen af. Zo kent

u van deze persoon alleen zijn naam en zijn dorp van herkomst (CGVS, p.8). Gevraagd naar meer

informatie zegt u dat u er niet veel over weet en moet u elk antwoord schuldig blijven (CGVS, p.8).

Geconfronteerd met uw gebrek aan informatie over deze man, verklaart u dat er veel volk woont in

Hesarak en dat u niet iedereen kan kennen. Verder vertelt u een metafoor van een buschauffeur die niet

aan al zijn passagiers vraagt wat hun achtergrond is (CGVS, p.9, 13). Dat u echter de

talibancommandant die verdween en ten gevolge waarvan de taliban u wil onthoofden (CGVS, p.6)

vergelijkt met een modale inwoner uit uw district of een onbekende passagier op de bus, is niet ernstig.

Er mag verwacht worden dat uw familie of u meer informatie zouden hebben over de man naar

aanleiding van wiens verdwijning de taliban u wil vermoorden, u het land moest verlaten en uw familie

bedreigd werd. Dat dit niet het geval is, is niet geloofwaardig.

Verder is het ongeloofwaardig dat een talibancommandant op klaarlichte dag (CGVS, p.6) gebruik zou

maken van een publieke taxi (CGVS, p.6), waarvan hij de chauffeur niet kent (CGVS, p.13) en die een

route aflegt langs een weg waarlangs er geregeld controles plaatsvinden (CGVS, p.6). Geconfronteerd

met deze opmerkelijke gang van zaken, verklaart u slechts dat dit zijn eigen keuze was (CGVS, p.13).

Ook deze vaststelling roept vraagtekens op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Voorgaande doet besluiten dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door u beweerde problemen.

Wat uw werkzaamheden betreft, kan afsluitend nog het volgende worden opgemerkt. Zo verklaart u dat

u vanaf 2011 tot tweeënhalf jaar later werkte als soldaat voor het Afghaanse leger (CGVS, p.22). U

kreeg aanvankelijk uw opleiding in Kaboel en werd vervolgens naar de provincie Maidan Wardak

gezonden (CGVS, p.21, 22). Uw taken bestonden uit het vervoeren en volgen van de commandant van
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de “company” en de commandant van het peloton (CGVS, p.22). De commandant van de “company”

kwam niet buiten de basis, de commandant van het peloton wel (CGVS, p.22). Verder verklaart u dat u

nooit deelnam aan missies (CGVS, p.22) en dat u slechts éénmaal tijdens uw werkzaamheden naar

huis ging (CGVS, p.23). Gebaseerd op uw verklaringen, kan besloten worden dat u een lage functie had

bij het leger en dat u bijzonder weinig blootgesteld werd aan mogelijke herkenning door personen buiten

de basis, door de verre afstand, het feit dat u maar één keer naar huis ging, niet deelnam aan missies

en louter twee commandanten vervoerde en bijstond, waarvan er één niet buiten de basis kwam. Buiten

uw niet geloofwaardig bevonden problemen, haalt u nergens aan dat u omwille van deze

werkzaamheden vervolgd werd. Dat u bovendien na uw militaire dienst koos voor een publiekelijk

beroep als taxichauffeur en dit nog gedurende minstens acht maanden uitvoerde in uw eigen district,

doet vermoeden dat u zich voor niemand diende te verstoppen, dat u niet geviseerd werd door de

taliban en dat u zonder enige moeilijkheid uw leven in uw regio van herkomst terug kon oppikken.

Op basis van bovenstaande vaststellingen dient besloten te worden dat u de status van vluchteling niet

kan worden toegekend.

De neergelegde documenten vermogen bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Uw taskara, uw

rijbewijs, uw identificatiekaart en bankkaart van het leger, uw opleidingscertificaat van chauffeur in het

leger en de documenten van uw broer, de foto’s en de envelop kunnen hoogstens een indicatie zijn van

uw identiteit en werkzaamheden. Verder legt u geen documenten neer die uw relaas kunnen

bevestigen. Geen van de voorgelegde documenten kunnen uw geloofwaardigheid herstellen.

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 Commissariaat-generaal 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 elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening
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houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

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

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de

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

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

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

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

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

benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire,

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

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

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

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

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

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

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

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

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal
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burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens

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

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

provincies ontvluchten.

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

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

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

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

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat. In casu werd evenwel vastgesteld dat u over een veilig vluchtalternatief

beschikt in de stad Jalalabad.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

zich in de stad Jalalabad vestigt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u zeer sterke banden heeft met de stad Jalalabad, van

waaruit u vele maanden lang een taxidienst vervulde. Er kan dan ook worden aangenomen dat u tal van

contacten heeft opgebouwd in deze stad. Verder blijkt u er tevens over een familiaal netwerk te

beschikken. Zo verklaarde u bij DVZ nog dat u als taxichauffeur tussen verschillende ritten in steeds

overnachtte bij uw oom in Jalalabad. Dat u later op het Commissariaat-generaal opeens beweert dat het

hier ging over een stiefoom (CGVS, p.3) en dat u op verschillende manieren tracht te beweren dat u

nooit bij hem de nacht doorbracht (CGVS, p.4), is tegenstrijdig en doet vermoeden dat u geen zicht wil

geven op uw werkelijke relatie tot deze persoon. Verder is het duidelijk dat u geen zicht wenst te

verschaffen op uw recente contact met uw netwerk in uw thuisland. Zo verklaart u dat u zes maanden

geleden de laatste keer contact had (CGVS, p.3). Dat was met uw vrouw en schoonbroer, toen zij naar

Jalalabad gingen (CGVS, p.10,11). Tijdens het gehoor blijkt echter dat u twee maanden voor het gehoor

nog contact had met uw broer, die op dat moment in Jalalabad was, via de mobiele applicatie

“Imo”(CGVS, p.14-16). Verder had u ook nog met een tweede broer contact, ook die was op dat

moment in Jalalabad (CGVS, p.16). Dat u hierover spontaan niets zei, ondanks de duidelijke

vraagstelling, doet vermoeden dat u geen zicht wenst te geven op uw werkelijk contact met uw netwerk.

Verder heeft u zeven maanden geleden gebeld met uw kozijn (CGVS, p.11). Daarnaast verklaart u met

vrienden contact te houden via de mobiele applicatie “Imo” (CGVS, p.11). Zo zou u een regelmatig

contact hebben met N. (…), een dorpeling die werkt in Jalalabad en met A. (…), een kozijn die

regelmatig naar Jalalabad gaat (CGVS, p.11, 12). Dat u uitdrukkelijk verklaart geen contact te hebben

met familie via deze applicatie (CGVS, p.11), maar dat na onderzoek onder meer blijkt dat u een bijna

dagelijks contact heeft met de dochter van uw paternale oom S. Z. (…) (CGVS, p.15), die in Jalalabad

woont, bevestigt verder dat u geen zicht wenst te geven op uw werkelijk netwerk. Ook met M. J. (…),

een dorpeling en iemand van uw clan die in Jalalabad woont, heeft u een regelmatig contact (CGVS,

p.17). Verder heeft u in uw vriendenlijst op uw Facebookprofiel twintig connecties die dezelfde

familienaam als u dragen. Van deze twintig personen blijken er acht openbaar aan te geven dat zij een
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connectie hebben met Kabul of Jalalabad (Blauwe map, document 2). Voorgaande bevestigt dat u

minstens in Jalalabad beschikt over een uitgebreid netwerk aan familie, vrienden en clanleden.

Bovendien gaf u ook aan reeds geregeld bij uw paternale oom te hebben overnacht, waardoor u

aangeeft dat dit netwerk ook bereid is u op te vangen.

Ook uw financiële situatie staat het voor u toe op een andere plaats een nieuw leven uit te bouwen.

Naast het feit dat u naar Europa reisde om hier een nieuw leven op te bouwen en het feit dat u zelf uw

reis regelde en hiervoor op een dag tijd over negenduizend vijfhonderd dollar beschikte, geeft u

doorheen uw relaas aan sinds 2011 tot uw vertrek in oktober 2015, minstens gedurende meer dan drie

jaar gewerkt te hebben. Verder geeft u aan dat uw schoonbroer (broer van uw vrouw) een arts is

(CGVS, p.9), wat doet vermoeden dat uw vrouw uit een gegoede familie afkomstig is. Bovendien werd

er na uw vertrek in onderhoud voorzien voor uw vrouw en vier kinderen, waardoor vermoed kan worden

dat de financiële situatie van uw gezin nog stabieler zou zijn indien u wel in Afghanistan aanwezig zou

zijn. Het feit dat u uw laatste werkzaamheden reeds richtte op de stad Jalalabad en dat u ook aangeeft

dat andere dorpelingen werkzaam zijn in Jalalabad, toont aan dat een leven in Jalalabad voor u een

redelijk alternatief is.

Hoewel u aangeeft analfabeet te zijn, verklaarde u bij DVZ dat u naast uw moedertaal Pashtou ook goed

Dari spreekt. Ook dit vergroot uw kansen om in een stad als Jalalabad aan het werk te kunnen.

Het gegeven dat u gehuwd bent en vader van vier kinderen, staat voorgaande redenering niet in de

weg, aangezien u over een uitgebreid netwerk beschikt, dat u in het verleden reeds herhaaldelijk opving

tijdens uw verblijf in Jalalabad. Bovendien zijn uw activiteiten en die van uw netwerk op de stad

Jalalabad gericht en beschikt u over de financiële mogelijkheden om er te wonen.

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

aan de slag te gaan en er samen met uw gezin een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst en meer bepaald in de stad

Jalalabad te hervestigen stelde u dat dit voor u geen mogelijkheid biedt door uw problemen. Zoals

eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter 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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 12, 48/3, 48/4 en 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.
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Het middel is als volgt onderbouwd:

“4.1. De verzoeker kan niet akkoord gaan met de weigeringsbeslissing genomen door de Commissaris-

generaal.

De COMMISSARIS-GENERAAL voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt dat de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus niet kunnen toegekend worden, voornamelijk omwille van de

volgende vaststellingen met name dat :

- de problemen die de verzoeker aangehaald heeft niet geloofwaardig worden geacht ;

- de verzoeker geen nood zou hebben aan de subsidiaire beschermingsstatus.

De verzoeker kan het niet eens zijn met de motivering van de bestreden beslissing.

4.2.

- 4.2.1. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen

op een correcte feitenvinding.

Uit het verder uiteengezette zal blijken dat het Commissariaat-generaal niet op basis van een correcte

feitenvinding, rekening houdend met alle elementen eigen aan het dossier en de meest recente

informatie tot haar conclusie is gekomen.

- 4.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt.

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002,

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710)1.

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met

redenen omkleed worden en moet rekening gehouden worden met alle feitelijke omstandigheden die het

administratief bestuur bekend zijn.

Uit verder uiteengezette zal blijken dat geen afdoende verwijzingen zijn naar de individuele situatie en

bepaalde essentiële aspecten van de geuite vrees van verzoekers.

De beslissing zal bijgevolg hervormd, dan wel vernietigd moeten worden

4.3. Met betrekking tot het vluchtelingestatuut

- 4.3.1. Het commissariaat-generaal meent een aantal tegenstrijdigheid te kunnen weerhouden en hecht

hierdoor geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker. Echter dient opgemerkt dat het geen harde

tegenstrijdigheden zijn van deze aard, dat ze een negatieve beslissing onderbouwen.

Het betreft maar 1 effectieve tegenstrijdigheid (met betrekking tot de dreigbrieven), die niet dermate

groot is, dat aan het gehele vluchtrelaas geen geloof dient gehecht te worden.

Immer zijn de dreigbrieven slechts een onderdeel van de vrees en heeft verzoeker nog verschillende

andere zaken aangehaald (ontvoering, stopzetting werk bij het leger, confrontaties met Talib's) die een

vluchtelingenstatuut kunnen rechtvaardigen.

Er wordt door de commissaris-generaal geloof gehecht aan het feit dat verzoeker soldaat was.

De vermeende vaagheden hadden betrekking op feiten waarbij verzoeker niet aanwezig was en hij ook

te kennen gaf dat hij hieromtrent niet zeker was. Het feit dat verzoeker niet woord per woord kan

weergeven wat er gebeurd is na zijn vertrek, noch van een inval waar hij niet aanwezig was, kan hem

niet verweten worden.
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De commissaris-generaal staat enkel maar stil bij huidige vaagheden en gaat volledig voorbij aan alle

éénduidige verklaringen die verzoeker wel gaf en de stavingsstukken dewelke verzoeker wel kon

voorleggen:

- Taskara;

- rijbewijs ;

- dienstkaart van het leger ;

- bankkaart van het leger ;

- opleidingscertificaat van het leger ;

- identiteitsdocumenten ;

- opleidingscertificaten van de broer van verzoeker bij het leger

- enveloppe

- foto's.

In huidige fase van het geding heeft verzoeker nog documenten die zijn asielrelaas staven. Hij wacht

nog op de vertaling om deze nog toe te voegen aan zijn dossier.

- 4.3.2. De commissaris-generaal begaat een grote fout in huidige beslissing door het specifiek profiel

van verzoeker als voormalig lid van het Afghaans leger niet voldoende in overweging te nemen.

De commissaris-generaal lijkt niet te twijfelen aan het de werkzaamheden van verzoeker voor het

Afghaans leger, maar komt tot de conclusie dat verzoeker slechts een lage functie had bij het leger en

dat verzoeker bijzonder weinig blootgesteld werd aan mogelijk herkenning door personen buiten de

basis.

Echter is deze motivering nogal kort door de bocht.

Het is algemeen gekend, ook bij het commissariaat-generaal dat leden van de Afghaanse

veiligheidstroepen, alsook internationale veiligheidstroepen een verhoogd risico lopen op vervolging,

alsook specifiek geviseerd worden.

Verzoeker heeft, gelet op zijn werkzaamheden, een specifiek profiel dat in rekening dient gebracht te

worden, en dit niet alleen bij de beoordeling van de vluchtelingstatus, maar ook bij de subsidiaire

beschermingsstatus.

Uit onderstaande uiteenzetting zal blijken dat de commissaris-generaal dit niet gedaan heeft.

4.4. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus.

- 4.4.1. Bij het bepalen van de subsidiaire beschermingsstatus moeten naast het algemeen geweld, ook

verschillende andere factoren in aanmerking genomen worden.

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw

genomen moeten worden om het reëel risico voorzien in artikel 48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet te

evalueren.

Zo moet onder meer het aantal burgers die het slachtoffer zijn van blind geweld, het aantal conflict

gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict

beogen, de aard van het gebruikte geweld, de impact van het geweld op het leven van de burgers en de

mate waarin dit geweld de burgers dwingt om hun regio van herkomst te verlaten, in overweging

genomen worden.

Dit blijkt in huidige beslissing niet gebeurd te zijn.

Immers beperkt de beslissing zich tot een zeer korte motivering omtrent het geweld in de regio van

herkomst. Het betreft een standaard motivering die het CGVS toepast bij personen afkomstig van

Nangarhar in de buurt van Jallabad.

Hoewel het CGVS erkent dat de regio van herkomst van verzoeker te onveilig is om terug te keren,

meent het CGVS dat verzoeker zich intern zou kunnen hervestiging in Jallabad.
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Echter begaat het commissariaat-generaal een cruciale redeneringsfout. Nooit wordt er door het CGVS

nagegaan wat de bijkomende risico's zijn in hoofde van verzoeker als lid van het leger, en of er al dan

niet sprake is van een onmenswaardig leven, of een risico op de bedreiging van de fysieke integriteit

van verzoeker.

4.4.1. De beslissing verwijst naar de 'UNHCR Eligibility Guidelines of assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 19 April 2016'.

Het rapport stelt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke

indicatoren zijn voor het bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan, maar ook

andere indicatoren in rekening moeten gebracht worden en dit zowel voor de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus.

UNCHR wijst op het belang van deze verschillende indicatoren die in rekening gebracht moeten worden

en meer specifiek voor de situatie in Afghanistan.

Het rapport stelt letterlijk:

"In the context of Afghanistan, indicators to assess the threat to life, physical integrity or freedom

resulting from generalized violence include: (i) the number of civilian casualties as a result of

indiscriminate acts of violence, including bombings, air strikes, suicide attacks, the use of improvised

explosive devices (lEDs) and landmines (see Section II.B.l); (ii) the number of conflict-related security

incidents (see Section II.B.2); and (iii) the number of people who have been forcibly displaced due to

conflict (see Section ILE). Such considerations are not, however, limited to the direct impact of the

violence. They also encompass the longer-term, more indirect consequences of conflictrelated violence

that, either alone or on a cumulative basis, give rise to threats to life, physical integrity or freedom.

In the exceptional circumstances of Afghanistan, relevant considerations to assess the threat to life,

physical integrity or freedom resulting from events seriously disturbing public order include the fact that

in certain parts of the country the Government has lost effective control to AGEs and is unable to

provide protection to civilians. Available information indicates that the exercise of control over key

aspects of people's lives in these areas is repressive, coercive and undermines an ordre public based

on respect for the rule of law and human dignity. Such situations are characterized by the systematic

use of intimidation and violence directed against the civilian population, in a climate of widespread

human rights abuses.

Against this background, UNHCR considers that individuals who originate from areas affected by active

conflict between pro-government forces and AGEs, or between different AGEs, or from areas under the

effective control of AGEs as characterized above, may, depending on the individual circumstances of

the case, be in need of international protection. Those who are found not to meet the refugee criteria of

the 1951 Convention may be eligible for international protection under UNHCR's broader mandate on

the grounds of serious threats to life, physical integrity or freedom resulting from generalized violence or

events seriously disturbing public order

Afghans who seek international protection in Member States of the European Union (EU) and who are

found not to be refugees under the 1951 Convention may qualify for subsidiary protection under

Article 15 of EU Directive 2011/95/EU (Qualification Directive), if there are substantial grounds for

believing that they would face a real risk of serious harm in Afghanistan. In light of the information

presented in Section II.C of these Guidelines, applicants may, depending on the individual

circumstances of the case, be in need of subsidiary protection under Article 15(a) or Article 15(b) on the

grounds that they would face a real risk of the relevant forms of serious harm (death penaltyl5 or

execution; or torture or inhuman or degrading treatment or punishment), either at the hands of the State

or its agents, or at the hands of AGEs.16 Equally, in light of the fact that Afghanistan continues to be

affected by a non-international armed conflict and in light of the information presented in Sections II.B,

II.C, II.D and II.E of these Guidelines, applicants originating from or previously residing in conflict-

affected areas may, depending on the individual circumstances of the case, be in need of subsidiary

protection under Article 15(c) on the grounds that they would face a serious and individual threat to their

life or person by reason of indiscriminate violence"

Het CGVS erkent dat asielzoekers van Nangharar effectief nood hebben aan de subsidiaire

beschermingsstatus, omwille van de algemeen onveilige situatie, maar meent dat verzoeker zich kan

hervestigen in Jallabad.

Verzoeker is hiermee niet akkoord. Het rapport waar het CGVS zelf naartoe verwijst, stelt dat er niet

zonder meer sprake kan zijn van een intern vestigingsalternatief.
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'Relocation alternative (IFA/IRA) requires an assessment of the relevance as well as the reasonableness

of the proposed IFA/IRA.17 An IFA/IRA is relevant only if the proposed area of relocation is practically,

safely and legally accessible, and if the individual concerned would not be exposed to a further risk of

persecution or serious harm in the area of relocation. In assessing the relevance of an IFA/IRA for

Afghan applicants, the following considerations must be taken into account:

(i) The volatility and fluidity of the armed conflict in Afghanistan in terms of the difficulty of identifying

potential areas of relocation that are durably safe; and

(ii) The concrete prospects of safely accessing the proposed area of relocation, taking into account the

risks associated with the widespread use of lEDs and landmines throughout the country, attacks and

fighting taking place on roads, and restrictions on civilians' freedom of movement imposed by AGEs.

Where the applicant has a well-founded fear of persecution at the hands of the State or its agents, there

is a presumption that consideration of an IFA/IRA is not relevant for areas under the control of the State.

In light of the available information about serious and widespread human rights abuses by AGEs in

areas under their effective control, as well as the inability of the State to provide protection against such

abuses in these areas, UNHCR considers that an IFA/IRA is not available in areas of the country that

are under the effective control of AGEs, with the possible exception of applicants with previously-

established links with the AGE leadership in the proposed area of relocation.

UNHCR considers that no IFA/IRA is available in areas affected by active conflict, regardless of the

actor of persecution.

Where the applicant has a well-founded fear of persecution at the hands of a non-State agent, the ability

of the agent to pursue the applicant to the area of proposed relocation needs to be assessed, as well as

the ability of the State to provide protection in that area. Where the agent of persecution is an AGE,

evidence about AGEs' capacity to carry out attacks outside the areas under their effective control needs

to be taken into account.

For individuals who fear harm as a result of harmful traditional practices and religious norms of a

persecutory nature, such as women and children in certain circumstances and persons of diverse sexual

orientations and/or gender identities, the endorsement of such norms and practices by large segments

of society and powerful conservative elements at all levels of government needs to be taken into

account as a factor that weighs against the relevance of an IFA/IRA.

Whether an IFA/IRA is reasonable must be determined on a case-by-case basis, taking fully into

account the security, human rights and humanitarian environment in the prospective area of relocation

at the time of the decision. In particular, the poor living conditions and precarious human rights situation

of Afghans who are currently internally displaced in Afghanistan are relevant considerations that need to

be taken into account in assessing the reasonableness of a proposed internal flight or relocation

alternative. UNHCR considers that a proposed IFA/IRA is reasonable only where the individual has

access to (i) shelter, (ii) essential services such as sanitation, health care and education; and (iii)

livelihood opportunities. Moreover, UNHCR considers an IFA/IRA as reasonable only where the

individual has access to a traditional support network of members of his or her (extended) family or

members of his or her larger ethnic community in the area of prospective relocation, who have been

assessed to be willing and able to provide genuine support to the applicant in practice.

UNHCR considers that the only exception to the requirement of external support are single ablebodied

men and married couples of working age without identified specific vulnerabilities. Such person may in

certain circumstances be able to subsist without family and community support in urban and semi-urban

areas that have the necessary infrastructure and livelihood opportunities to meet the basic necessities of

life and that are under effective Government control. Given the breakdown in the traditional social fabric

of society caused by decades of war, mass refugee flows and internal displacement, a case-by-case

analysis will, nevertheless, be necessary.

In the case of unaccompanied and separated children from Afghanistan, UNHCR considers that in

addition to the requirement of meaningful support of the child's own (extended) family or larger ethnic

community in the area of prospective relocation, it must be established that relocation is in the best

interest of the child. The return of unaccompanied and separated children to Afghanistan is furthermore

subject to the minimum safeguards identified in the 2010 Aide-mémoire: Special Measures Applying to

the Return of Unaccompanied and Separated Children to Afghanistan.

The consideration of possible internal relocation is not generally relevant to the determination of refugee

status under Article 1(2) of the OAU Convention'.

In casu heeft verzoeker te kennen gegeven reeds problemen gehad te hebben met de Taliban. Zelfs al

hecht het CGVS daaraan geen geloof, kan zij niet dienstig ontkennen dat zij gelooft dat verzoeker lid

was van het Afghaans leger.
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Het commissariaat-generaal heeft nagelaten dit op te nemen bij de beoordeling van het

vestigingsalternatief. Een standaardmotivering die het commissariaat generaal aan elke

weigeringsmotivering voegt, is evident geen afdoende motivering, nu er in casu feitelijkheden zijn die

een terugkeer bemoeilijken.

Verzoeker loopt als voormalig soldaat een verhoogd risico om blootgesteld te worden aan

vervolgingsfouten. In de weigeringsbeslissing stelt het CGVS dat 'Het gros van het geweld at in

Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven oorden aan de Anti-Gouvernementele Elementen (AGE4s) die

in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen het

overheidspersonen, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel.’

Het commissariaat-generaal erkent dat Jallabad nog steeds frequent getroffen wordt door

geweldplegingen en dit geweld bovendien doelgericht van aard is, waarbij verzoeker een profiel heeft

dat geviseerd wordt.

Nu het merendeel van het geweld gericht is tegen profielen zoals verzoeker is het contradictorisch en

kennelijk onredelijk van het CGVS om te menen dat Jallabad een intern vestigingsalternatief kan zijn.

Het loutere feit dat verzoeker in het verleden niet effectief geconfronteerd werd met vervolgingen,

impliceert niet dat het commissariaat-generaal niet meer moet nagaan of dit geen bijkomend probleem

vormt om zich te hervestigen

Dat voormalige soldaten een vergroot risico lopen om blootgesteld te worden aan geweld, blijkt ook uit

de rapportering van UNHCR, waarbij leden van de Afghaanse veiligheidstroepen en de internationale

veiligheidstroepen als risicoprofielen worden vermeld.

"A. Potential Risk Profiles 1. Individuals Associated with, or Perceived as Supportive of, the Government

and the International Community, Including the International Military Forces

Individuals Associated with, or Perceived as Supportive of, the Government and the International

Community, Including the International Military Forces AGEs are reported to systematically target

civilians who are associated with, or who are perceived to be supporting the Afghan Government,

Afghan civil society and the international community in Afghanistan, including the international military

forces and international humanitarian and development actors.204 In 2015, UNAMA attributed 1,335

civilian casualties (790 deaths and 545 injured) to incidents of targeted killings or attempted targeted

killings to AGEs, among which the Taliban claimed responsibility for 135 incidents causing 336 civilian

casualties (168 deaths and 168 injured). The number of such casualties increased by 25 per cent from

2014 (716 deaths and 353 injured), while the number of Taliban- claimed incidents increased by 59 per

cent.205 UNAMA also attributed 26 civilian casualties (17 deaths and nine injured) from 17 targeted and

deliberate killing incidents to ISIS-affiliated groups in 2015.206 Among the primary targets of such

attacks are national and local political leaders, government officials, teachers and other civil servants,

off-duty police officers, tribal elders, religious leaders, women in the public sphere, civilians accused of

spying for pro-government forces, human rights activists, humanitarian and development workers, and

construction workers.207 On 22 April 2015, the Taliban announced that, as in previous years, the spring

offensive would target government officials and others perceived as supportive of the government and

the international community.208 Despite a stated intention by the Taliban to reduce civilian

casualties,209 there continued reports of the Taliban specifically targeting civilians and objects protected

under international humanitarian law.210 In 2015 the Taliban admitted to causing civilian casualties in

two incidents, but reportedly understated the full impact of these incidents on civilians.211 Apart from

targeted killings, AGEs are also reported to use threats, intimidation, abductions and arson attacks to

intimidate communities and individuals and thus extend their influence and control, targeting those who

challenge their authority and ideas.

….

c) Civilians Associated with or Perceived as Supportive of the ANSF / pro-government forces AGEs are

widely reported to target civilians who are suspected of collaborating with, or "spying for" pro-

government forces, including the ANSF.230

d) Civilians Associated with or Perceived as Supportive of the International Military Forces AGEs have

reportedly threatened and attacked Afghan civilians who work for the international military forces as

drivers, interpreters or in other civilian capacities.231 There are also reports of AGEs targeting former

employees of the international forces and the government."



RvV X - Pagina 13

Het onderzoek van de commissaris-generaal was niet afdoende, alsook niet toegepast op de

feitelijkheden aan het dossier van verzoeker.

Het loutere feit dat Jallabad een veilgier alternatief is dan het platteland in Nangharar, impliceert niet dat

het zonder meer kan dienen als intern vestigingsalternatief

- 4.4.2. Bovendien is er vastgesteld dat de belangrijke bevolkingsverschuiving van het onveilige

platteland naar de stad geen duurzame oplossing vormt:

"With the rural areas increasingly insecure, many returning Afghans have migrated to towns and cities,

causing rapid urbanisation that is contributing to rising poverty, unemployment and criminality. Kabul's

population has tripled in just seven years. Since young, displaced and unemployed men are particularly

vulnerable to recruitment to the insurgency, the needs of a fast-growing poor and largely marginalized

population must be urgently addressed." ICG, Afghanistan: What Now for Refugees?, Asia Report

n°175, 31 augustus 2009; http://www.crisisgroup.ora/en/regions/asia/south-asia/afahanistan/175-

afghanistan-what-now-for-refugees.aspx)

Door de massale hervestiging in de steden komt de leefbaarheid van Afghaanse steden steeds meer

onder druk te staan en ontstaan er nieuwe humanitaire noden:

"Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels était profondément préoccupé par la pénurie

grave de logements décents, en particulier dans les zones urbaines où des groupes défavorisés et

marginalisés vivaient dans des zones d'habitat précaire, des abris et des camps sans infrastructures ni

services de base." UN Human Rights Council, Compilation : [Universal Periodic Review] :

Afghanistan /prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in

accordance with paragraph 15 (b) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5

of the annex to Council resolution 16/21,11 november 2013, A/HRC/WG.6/18/AFG/2, §76;

http://www.refworld.ora/docid/52ea4c8a4.html)

"Urbanization is an important phenomenon in Afghanistan, as in the rest of the world. Kabul has grown

by 70% since 2002, reaching an annual growth rate as high as 15% in 2002, of which 12% was due to

migration. Many returnees are living in precarious conditions in cities, either in illegal settlements on land

that they do not own or in shared accommodation. During 2008, although there was a steady stream of

return from Pakistan, many returnees were unable to return to their place of origin and spontaneous

settlements have arisen in Nangarhar province housing approximately 4,700 families. The displaced

populations in urban settings are living alongside the urban poor and host residents in each of the major

Afghan cities. Their arrival and stay, whether in the form ofrotracted or recent and temporary

displacement patterns, has increased pressure on local infrastructure and city services, further

exacerbating the vulnerabilities of residents and of the mass of urban poor. This is particularly the case

with regards to access to shelter and land, water and sanitation, food and livelihood opportunities. The

conceptual and assistance frameworks need to be re-evaluated and adapted to the urban context to

meet the basic living requirements and protection needs of the urban displaced in Afghanistan. As

highlighted in the latest issue of the Forced Migration Review, "urban displacement has emerged as a

new dimension to the challenges we face in meeting the humanitarian needs of IDPs and refugees."

(Nassim Majidi MEI-FRS, 2011, op cit., p. 3)

Verschillende bronnen stellen vast dat de aanhoudende toestroom van ontheemden (IDP's),

terugkeerders en andere migranten naar de steden, een steeds grotere druk zet op de grond en

grondconflicten veroorzaakt.

Verder vormt de beschikbaarheid van gronden en huisvesting vormt een belangrijke voorwaarde voor

een duurzame terugkeer:

"In regards to refugee returnees, the pace of return will largely depend on the security situation and

progress in reintegration and development programmes in Afghanistan, as well as the socio-economic

and protection situation in the two neighboring asylum countries. Following the International Conference

on the SSAR in May 2012, the MoRR and UNHCR continue to seek durable solutions to improve

conditions of return for the millions of refugee returnees. The situation of IDPs is particularly acute in

urban areas where a large number of vulnerable individuals live in destitute conditions and under threat

of forced eviction. In addition, cases of land grabbing are recurring in Afghanistan as well as numerous

cases of land disputes, which undermine the rule of law and the enjoyment of human rights."

Verzoeker die 4 kinderen heeft, zal zich nooit met zijn voltallig gezin kunnen vestigen in Jallabad.

- 4.4.3. Het CGVS is bij zijn beoordeling van het vestigingsalternatief al te gemakkelijk uitgegaan van het

vestigingsalternatief van Jallabad.
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Gelet op het specifiek profiel van verzoeker, loopt hij een verhoogd risico om slachtoffer te worden van

het gaande geweld en dient hij het subsidiair beschermingsstatuut in België te genieten.

4.5. Hoewel de Raad geen eigen onderzoeksbevoegdheid heeft, kan zij wel in casu oordelen in volheid

van bevoegdheid.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat het Commissariaat-generaal op onredelijke wijze de

verklaringen van de verzoeker niet afdoende heeft in rekening gebracht en te snel tot het besluit is

gekomen dat er in hoofde van verzoekers geen nood is aan bescherming.

Bijgevolg kan uw Raad op grond van de voorgelegde informatie wel overgaan tot het toekennen van de

vluchtelingenstatus, en in ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus.

Uiterst ondergeschikt verzoekt de verzoeker de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar de

Commissaris-Generaal nu hoe dan ook vast staat dat de beslissing niet gestoeld is op alle aangereikte

informatie en de beslissing niet genomen is gebaseerd op een grondig onderzoek.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 11 maart 2019 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 met de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018 en met

referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO Country of

Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en 195-201, en

de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 111-118, en de “Country Guidance: Afghanistan.

Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1, 71-77, 87 en 98-110.

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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 artikel 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).

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 verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

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.

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 12 van de Vreemdelingenwet,

doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij dit artikel geschonden acht.

Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk.
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2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

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

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

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

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

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) er geen geloof kan worden gehecht aan

de door hem beweerde problemen nu (i) de verklaringen die hij aflegt over de dreigbrieven die hij zou

ontvangen hebben tegenstrijdig en ongeloofwaardig zijn, (ii) ook zijn verklaringen over de beweerde

inval van de taliban weinig coherent zijn, (iii) hij geen duidelijkheid kan verschaffen over de incidenten

die zich na zijn vertrek afspeelden en (iv) hij ook over de talibancommandant en zijn arrestatie vage en

tegenstrijdige verklaringen aflegt, omdat (B) hem ook omwille van zijn werkzaamheden als soldaat van

het Afghaanse leger de vluchtelingenstatus niet kan worden toegekend nu (i) hij een lage functie had bij

het leger en bijzonder weinig blootgesteld werd aan mogelijke herkenning door personen buiten de

basis, (ii) hij, buiten zijn niet geloofwaardig bevonden problemen, nergens aanhaalt dat hij omwille van

deze werkzaamheden vervolgd werd en (iii) zijn keuze na zijn militaire dienst voor een publiekelijk

beroep als taxichauffeur dat hij nog gedurende minstens acht maanden uitvoerde in zijn eigen district,

doet vermoeden dat hij zich voor niemand diende te verstoppen, dat hij niet geviseerd werd door de

taliban en dat hij zonder enige moeilijkheid zijn leven in zijn regio van herkomst terug kon oppikken,

omdat (C) de neergelegde documenten de bovenstaande argumentatie niet vermogen te weerleggen,

en omdat (D) hij in de stad Jalalabad over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het enig middel kan wat dit betreft niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

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

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

aannemelijk te maken.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze vaststelt dat verzoekers verklaringen

over de dreigbrieven die hij zou ontvangen hebben tegenstrijdig en ongeloofwaardig zijn. Dit wordt in de

bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Zo beweert u dat u na de eerste dreigbrief dacht dat het om een grap ging en stelt u dat u deze brief

niet serieus nam (CGVS, p. 23). Dat is echter maar weinig aannemelijk in de Afghaanse context. Verder

beweert u bij DVZ nog dat u een eerste dreigbrief ontving toen u nog werkzaam was bij het leger en een

tweede dreigbrief toen u vele maanden later, na de arrestatie van een van uw passagiers, bij uw oom

was ondergedoken (Vragenlijst DVZ, vraag 5). Op het Commissariaat-generaal verklaart u aanvankelijk

tweemaal dat beide dreigbrieven in uw huis in Nawar aankwamen (CGVS, p.23). Even later verklaart u



RvV X - Pagina 17

dan weer dat de laatste brief bij uw oom aankwam (CGVS, p.24). Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt

over de plaats waar de dreigbrieven aankwamen, roept twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven. Ook over het tijdstip waarop u de brieven ontving, legt u tegenstrijdige verklaringen af. Zo

verklaarde u bij DVZ (Vragenlijst DVZ, vraag 5) en op het CGVS (CGVS, p.6) dat één brief voor uw

ontvoering kwam en één brief erna. Later tijdens hetzelfde gehoor op het CGVS verklaart u echter

uitdrukkelijk dat beide brieven voor uw ontvoering aankwamen (CGVS, p.24). Dat u tegenstrijdige

verklaringen aflegt over de volgorde van de verschillende vervolgingsfeiten ondermijnt uw

geloofwaardigheid.”

Verzoeker stelt dat het slechts om één tegenstrijdigheid gaat en dat deze niet dermate groot is dat er

aan het gehele vluchtrelaas geen geloof kan worden gehecht. Hiermee beperkt hij zich evenwel tot het

minimaliseren van de argumenten, zonder evenwel de vastgestelde tegenstrijdigheden, die steun vinden

in het administratief dossier, te ontkrachten. Bovendien gaat hij er met dit betoog aan voorbij dat hij

zowel over de plaats waar de dreigbrieven aankwamen als over het tijdstip waarop hij de dreigbrieven

ontving tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Ten slotte dient er nog op te worden gewezen dat de

bestreden beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het

is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal

heeft doen besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus. Zo stelt de Raad vast dat verzoeker de

overweging in de bestreden beslissing dat het in de Afghaanse context weinig aannemelijk is dat hij de

eerste dreigbrief niet serieus nam volledig ongemoeid laat. Ook dit motief, dat door de Raad wordt

overgenomen, maakt mee dat aan verzoekers vluchtrelaas geen geloof kan worden gehecht.

Voorts wordt er in de bestreden beslissing op goede gronden vastgesteld dat verzoekers verklaringen

over de beweerde inval van de taliban weinig coherent zijn en dat verzoeker geen duidelijkheid kon

verschaffen over de incidenten die zich na zijn vertrek afspeelden. Dit wordt in de bestreden beslissing

als volgt toegelicht:

“Ook uw verklaringen over de beweerde inval van de taliban zijn weinig coherent. Gevraagd wat er

precies gebeurde toen de taliban jullie huis binnenviel, stelt u dat enkel uw vader dit weet, dat u er niet

was en dat u niet weet of ze uw vader al dan niet sloegen (CGVS, p.7, 8). Later in het gehoor blijkt dat u

wel op de hoogte bent van wat er gebeurde tijdens de inval van de taliban. Zo verklaart u nu,

tegenstrijdig met wat u eerder zei, dat uw vader wel degelijk geslagen werd door de talibs en dat ze hem

vroegen om u aan hen over te dragen (CGVS, p.18) Uw vader zou u nog gebeld hebben om te vertellen

wat er gebeurd was (CGVS, p.18). Ook het feit dat u zich over deze gebeurtenis dermate tegenspreekt,

roept de nodige vraagtekens op.

Ook over de incidenten die zich na uw vertrek afspeelden, kan u geen duidelijkheid verschaffen.

Gevraagd naar incidenten die plaats vonden na uw vertrek, verklaart u: “Ik weet het niet. Er waren er

geen” (CGVS, p.19). Dit antwoord is echter maar weinig verklarend. Na herhaaldelijke vraagstelling,

verklaart u dat uw familie geen problemen meer had met de taliban na uw vertrek (CGVS, p.19). Het is

echter maar weinig aannemelijk dat de taliban u bedreigde, ontvoerde, verdacht van spionage voor de

overheid, in uw huis kwam zoeken en uw vader sloeg, dat u vervolgens vertrok en dat zij daarna hun

zoektocht naar u zomaar opgaven. Geconfronteerd dat een vredig leven voor uw familie op exact

dezelfde plek na uw vertrek niet te rijmen valt met de vervolgingsfeiten die hiervoor werden beschreven,

kan u louter stellen dat u degene was die problemen had en niet uw familie (CGVS, p.19). Dit is echter

geen aannemelijke verklaring. Bovendien stelt u dat u niet op de hoogte bent van hoeveel keer de

taliban uw familie lastig viel, omdat u uw vader niet elke dag belt (CGVS, p.19). Van een asielzoeker

mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de essentiële elementen van zijn eigen relaas, zowel

van voor zijn vertrek als van erna. Indien een asielzoeker geen aannemelijke verklaring heeft voor zijn

gebrek aan informatie, zoals hier het geval is, kan worden besloten dat dit de geloofwaardigheid van

deze problemen ondermijnt. Door uw tegenstrijdige en vage verklaringen, kan er geen geloof worden

gehecht aan de beweerde inval in uw huis en aan de problemen die uw familie al dan niet had na uw

vertrek uit Afghanistan.”

Hoewel de Raad aanvaardt dat verzoeker niet aanwezig was bij de beweerde inval van de taliban en bij

de incidenten die zich na zijn vertrek zouden hebben afgespeeld, is hij van oordeel dat van verzoeker

wel kan worden verwacht dat hij coherente verklaringen aflegt over de gebeurtenissen die hebben

geleid tot zijn vlucht uit Afghanistan. Bovendien kan van hem worden verwacht dat hij geregeld

pogingen onderneemt om zich te informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. De

nalatige handelingen van verzoeker wijzen evenwel op een gebrek aan interesse en doen ernstige

twijfels rijzen over de ernst van zijn vrees voor vervolging. Hierbij dient overigens te worden benadrukt

dat van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij er alles aan zou doen om informatie over zijn
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recente situatie te bekomen en dat actuele informatie van primordiaal belang is om de door hem

geschetste vrees in te schatten.

Tevens kan worden opgemerkt dat verzoeker de volgende in de bestreden beslissing opgenomen

motieven volledig ongemoeid laat:

“Ook over de talibancommandant en zijn arrestatie legt u vage en tegenstrijdige verklaringen af. Zo kent

u van deze persoon alleen zijn naam en zijn dorp van herkomst (CGVS, p.8). Gevraagd naar meer

informatie zegt u dat u er niet veel over weet en moet u elk antwoord schuldig blijven (CGVS, p.8).

Geconfronteerd met uw gebrek aan informatie over deze man, verklaart u dat er veel volk woont in

Hesarak en dat u niet iedereen kan kennen. Verder vertelt u een metafoor van een buschauffeur die niet

aan al zijn passagiers vraagt wat hun achtergrond is (CGVS, p.9, 13). Dat u echter de

talibancommandant die verdween en ten gevolge waarvan de taliban u wil onthoofden (CGVS, p.6)

vergelijkt met een modale inwoner uit uw district of een onbekende passagier op de bus, is niet ernstig.

Er mag verwacht worden dat uw familie of u meer informatie zouden hebben over de man naar

aanleiding van wiens verdwijning de taliban u wil vermoorden, u het land moest verlaten en uw familie

bedreigd werd. Dat dit niet het geval is, is niet geloofwaardig.

Verder is het ongeloofwaardig dat een talibancommandant op klaarlichte dag (CGVS, p.6) gebruik zou

maken van een publieke taxi (CGVS, p.6), waarvan hij de chauffeur niet kent (CGVS, p.13) en die een

route aflegt langs een weg waarlangs er geregeld controles plaatsvinden (CGVS, p.6). Geconfronteerd

met deze opmerkelijke gang van zaken, verklaart u slechts dat dit zijn eigen keuze was (CGVS, p.13).

Ook deze vaststelling roept vraagtekens op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande kan ook de Raad geen geloof hechten aan de door verzoeker voorgehouden

problemen met de taliban.

Wat verzoekers profiel als voormalig lid van het Afghaanse leger betreft, bevat de bestreden beslissing

de volgende overwegingen:

“Zo verklaart u dat u vanaf 2011 tot tweeënhalf jaar later werkte als soldaat voor het Afghaanse leger

(CGVS, p.22). U kreeg aanvankelijk uw opleiding in Kaboel en werd vervolgens naar de provincie

Maidan Wardak gezonden (CGVS, p.21, 22). Uw taken bestonden uit het vervoeren en volgen van de

commandant van de “company” en de commandant van het peloton (CGVS, p.22). De commandant van

de “company” kwam niet buiten de basis, de commandant van het peloton wel (CGVS, p.22). Verder

verklaart u dat u nooit deelnam aan missies (CGVS, p.22) en dat u slechts éénmaal tijdens uw

werkzaamheden naar huis ging (CGVS, p.23). Gebaseerd op uw verklaringen, kan besloten worden dat

u een lage functie had bij het leger en dat u bijzonder weinig blootgesteld werd aan mogelijke

herkenning door personen buiten de basis, door de verre afstand, het feit dat u maar één keer naar huis

ging, niet deelnam aan missies en louter twee commandanten vervoerde en bijstond, waarvan er één

niet buiten de basis kwam. Buiten uw niet geloofwaardig bevonden problemen, haalt u nergens aan dat

u omwille van deze werkzaamheden vervolgd werd. Dat u bovendien na uw militaire dienst koos voor

een publiekelijk beroep als taxichauffeur en dit nog gedurende minstens acht maanden uitvoerde in uw

eigen district, doet vermoeden dat u zich voor niemand diende te verstoppen, dat u niet geviseerd werd

door de taliban en dat u zonder enige moeilijkheid uw leven in uw regio van herkomst terug kon

oppikken.”

Verzoeker merkt op dat zijn specifiek profiel niet voldoende in overweging werd genomen en meent dat

de voorgaande motieven “nogal kort door de bocht” zijn. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat een loutere

verwijzing naar een risicoprofiel zonder een concreet verband aan te tonen met zijn individuele en

persoonlijke situatie niet volstaat om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd. Mede gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn voorgehouden

problemen, haalde verzoeker bovendien geen concrete, ernstige en geloofwaardige problemen aan die

verbonden zijn aan zijn profiel als voormalig lid van het Afghaanse leger. Verzoeker toont dan ook

geenszins in concreto aan dat of in welke omstandigheden hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst zou dreigen te worden gedood omwille van zijn profiel als soldaat, temeer nu hij – zoals in de

bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld en door verzoeker niet wordt betwist – bij het leger een

lage functie had en bijzonder weinig werd blootgesteld aan mogelijke herkenning door personen buiten

de basis en nu zijn tewerkstelling bij het leger reeds enige tijd beëindigd is en zijn keuze na zijn militaire

dienst voor een publiekelijk beroep als taxichauffeur en de omstandigheid dat hij dit beroep in zijn eigen

district nog gedurende minstens acht maanden uitvoerde, doet vermoeden dat hij zich voor niemand
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diende te verstoppen, dat hij niet geviseerd werd door de taliban en dat hij zonder enige moeilijkheid zijn

leven in zijn regio van herkomst terug kon oppikken.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 13, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoeker neergelegde documenten:

“Uw taskara, uw rijbewijs, uw identificatiekaart en bankkaart van het leger, uw opleidingscertificaat van

chauffeur in het leger en de documenten van uw broer, de foto’s en de envelop kunnen hoogstens een

indicatie zijn van uw identiteit en werkzaamheden. Verder legt u geen documenten neer die uw relaas

kunnen bevestigen. Geen van de voorgelegde documenten kunnen uw geloofwaardigheid herstellen.”

Door in het verzoekschrift louter een opsomming van deze stukken te geven en vaagweg te stellen dat

hij eenduidige verklaringen heeft afgelegd, slaagt verzoeker er niet in deze motieven te ontkrachten of te

weerleggen, zodat ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

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

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

worden genomen.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

subsidiaire bescherming vraagt.

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

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt. Ook wat betreft verzoekers profiel als

voormalig lid van het Afghaanse leger kan worden volstaan met een verwijzing naar de hoger gedane

vaststellingen daarover.

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal dat verzoeker in Jalalabad over een veilig en

redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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.
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Vooreerst stelt de commissaris-generaal terecht dat uit actuele en objectieve informatie uit het

administratief dossier blijkt dat de stad Jalalabad via de internationale luchthaven van Kabul en de weg

tussen de hoofdstad Kabul en Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is. Gelet op het

strategische belang van deze weg, worden er door de autoriteiten gerichte veiligheidsoperaties

uitgevoerd en is controle over de weg voor de autoriteiten van groot belang. Het gegeven dat onderweg

veiligheidsoperaties plaatsvinden, belet 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. Tevens blijkt uit de

informatie in het administratief dossier dat de verkeersveiligheid het grootste probleem is op de weg

tussen Kabul en Jalalabad en dat daarbij de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag

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

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

niet betwist.

Vervolgens komt de commissaris-generaal na een grondige analyse van de beschikbare informatie tot

de conclusie dat er voor burgers in de stad Jalalabad geen reëel risico op ernstige schade bestaat in de

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt

toegelicht:

“Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van

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

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

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

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

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

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

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

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de

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

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

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

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

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

benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht,
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terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provincies ontvluchten.

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

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

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

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

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat. In casu werd evenwel vastgesteld dat u over een veilig vluchtalternatief

beschikt in de stad Jalalabad.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in het door verwerende partij bij aanvullende nota van

11 maart 2019 aangebrachte rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017 en de update

van mei 2018 van dit rapport, de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis”

van EASO van juni 2018 en de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van

20 februari 2018 (zie: rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Verzoeker brengt geen informatie bij die van aard is om aan te tonen dat de door verwerende partij

aangebrachte informatie onjuist of achterhaald is en dat er actueel voor burgers in de stad Jalalabad

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

Vreemdelingenwet.

De Raad is voorts van oordeel dat, niettegenstaande uit de informatie in het rechtsplegingsdossier blijkt

dat een intern vestigingsalternatief in Jalalabad niet evident is, in het geval van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in deze

stad vestigt.
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In de bestreden beslissing wordt wat dit betreft gewezen op het volgende:

“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 zeer sterke banden heeft met de stad Jalalabad, van

waaruit u vele maanden lang een taxidienst vervulde. Er kan dan ook worden aangenomen dat u tal van

contacten heeft opgebouwd in deze stad. Verder blijkt u er tevens over een familiaal netwerk te

beschikken. Zo verklaarde u bij DVZ nog dat u als taxichauffeur tussen verschillende ritten in steeds

overnachtte bij uw oom in Jalalabad. Dat u later op het Commissariaat-generaal opeens beweert dat het

hier ging over een stiefoom (CGVS, p.3) en dat u op verschillende manieren tracht te beweren dat u

nooit bij hem de nacht doorbracht (CGVS, p.4), is tegenstrijdig en doet vermoeden dat u geen zicht wil

geven op uw werkelijke relatie tot deze persoon. Verder is het duidelijk dat u geen zicht wenst te

verschaffen op uw recente contact met uw netwerk in uw thuisland. Zo verklaart u dat u zes maanden

geleden de laatste keer contact had (CGVS, p.3). Dat was met uw vrouw en schoonbroer, toen zij naar

Jalalabad gingen (CGVS, p.10,11). Tijdens het gehoor blijkt echter dat u twee maanden voor het gehoor

nog contact had met uw broer, die op dat moment in Jalalabad was, via de mobiele applicatie

“Imo”(CGVS, p.14-16). Verder had u ook nog met een tweede broer contact, ook die was op dat

moment in Jalalabad (CGVS, p.16). Dat u hierover spontaan niets zei, ondanks de duidelijke

vraagstelling, doet vermoeden dat u geen zicht wenst te geven op uw werkelijk contact met uw netwerk.

Verder heeft u zeven maanden geleden gebeld met uw kozijn (CGVS, p.11). Daarnaast verklaart u met

vrienden contact te houden via de mobiele applicatie “Imo” (CGVS, p.11). Zo zou u een regelmatig

contact hebben met N. (…), een dorpeling die werkt in Jalalabad en met A. (…), een kozijn die

regelmatig naar Jalalabad gaat (CGVS, p.11, 12). Dat u uitdrukkelijk verklaart geen contact te hebben

met familie via deze applicatie (CGVS, p.11), maar dat na onderzoek onder meer blijkt dat u een bijna

dagelijks contact heeft met de dochter van uw paternale oom S. Z. (…) (CGVS, p.15), die in Jalalabad

woont, bevestigt verder dat u geen zicht wenst te geven op uw werkelijk netwerk. Ook met M. J. (…),

een dorpeling en iemand van uw clan die in Jalalabad woont, heeft u een regelmatig contact (CGVS,

p.17). Verder heeft u in uw vriendenlijst op uw Facebookprofiel twintig connecties die dezelfde

familienaam als u dragen. Van deze twintig personen blijken er acht openbaar aan te geven dat zij een

connectie hebben met Kabul of Jalalabad (Blauwe map, document 2). Voorgaande bevestigt dat u

minstens in Jalalabad beschikt over een uitgebreid netwerk aan familie, vrienden en clanleden.

Bovendien gaf u ook aan reeds geregeld bij uw paternale oom te hebben overnacht, waardoor u

aangeeft dat dit netwerk ook bereid is u op te vangen.

Ook uw financiële situatie staat het voor u toe op een andere plaats een nieuw leven uit te bouwen.

Naast het feit dat u naar Europa reisde om hier een nieuw leven op te bouwen en het feit dat u zelf uw

reis regelde en hiervoor op een dag tijd over negenduizend vijfhonderd dollar beschikte, geeft u

doorheen uw relaas aan sinds 2011 tot uw vertrek in oktober 2015, minstens gedurende meer dan drie

jaar gewerkt te hebben. Verder geeft u aan dat uw schoonbroer (broer van uw vrouw) een arts is

(CGVS, p.9), wat doet vermoeden dat uw vrouw uit een gegoede familie afkomstig is. Bovendien werd

er na uw vertrek in onderhoud voorzien voor uw vrouw en vier kinderen, waardoor vermoed kan worden

dat de financiële situatie van uw gezin nog stabieler zou zijn indien u wel in Afghanistan aanwezig zou

zijn. Het feit dat u uw laatste werkzaamheden reeds richtte op de stad Jalalabad en dat u ook aangeeft

dat andere dorpelingen werkzaam zijn in Jalalabad, toont aan dat een leven in Jalalabad voor u een

redelijk alternatief is.

Hoewel u aangeeft analfabeet te zijn, verklaarde u bij DVZ dat u naast uw moedertaal Pashtou ook goed

Dari spreekt. Ook dit vergroot uw kansen om in een stad als Jalalabad aan het werk te kunnen.

Het gegeven dat u gehuwd bent en vader van vier kinderen, staat voorgaande redenering niet in de

weg, aangezien u over een uitgebreid netwerk beschikt, dat u in het verleden reeds herhaaldelijk opving

tijdens uw verblijf in Jalalabad. Bovendien zijn uw activiteiten en die van uw netwerk op de stad

Jalalabad gericht en beschikt u over de financiële mogelijkheden om er te wonen.

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

aan de slag te gaan en er samen met uw gezin een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.

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

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde
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woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst en meer bepaald in de stad

Jalalabad te hervestigen stelde u dat dit voor u geen mogelijkheid biedt door uw problemen. Zoals

eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter 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.”

Verzoeker betwist voorgaande motieven niet. Hij wijst evenwel op zijn problemen met de taliban, doch

supra, bij de beoordeling van de vluchtelingenstatus, is reeds gebleken dat hij zijn vrees voor vervolging

door de taliban niet aannemelijk heeft gemaakt.

Waar verzoeker nog wijst op “de belangrijke bevolkingsverschuiving van het onveilige platteland naar de

stad”, op de aanhoudende toestroom van “internal displaced persons” (IDP’s), terugkeerders en andere

migranten naar de steden en op de beschikbaarheid van gronden en huisvesting als voorwaarde voor

een duurzame terugkeer, gaat hij voorbij aan de opmerking in de bestreden beslissing 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” en dat “(d)e IDP’s (…) daarenboven (kunnen) rekenen

op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties”. Tevens wijst de Raad erop dat

verzoeker met een dergelijk theoretisch betoog niet aannemelijk maakt dat hij in 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,

temeer nu verzoeker de overwegingen in de bestreden beslissing, die de commissaris-generaal hebben

doen besluiten dat ook verzoekers financiële situatie het voor verzoeker toestaat om op een andere

plaats een nieuw leven uit te bouwen, niet betwist.

Waar verzoeker nog stelt dat hij vier kinderen heeft en dat hij zich nooit met zijn voltallige gezin zal

kunnen vestigen in Jalalabad, laat hij na in concreto toe te lichten waarom dit zo zou zijn. Bovendien

betwist verzoeker niet dat hij over een uitgebreid netwerk beschikt, dat hem in het verleden reeds

herhaaldelijk opving tijdens zijn verblijf in Jalalabad, dat zijn activiteiten en die van zijn netwerk op de

stad Jalalabad gericht zijn en dat hij beschikt over de financiële mogelijkheden om er te wonen.

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. Verzoeker wijst er weliswaar op dat hij als voormalig soldaat bij het Afghaanse leger een

verhoogd risico loopt om te worden blootgesteld aan vervolgingsfeiten en dat het merendeel van het

geweld gericht is tegen profielen zoals het zijne, doch er wordt niet ingezien – en verzoeker verduidelijkt

niet – in welk opzicht de loutere omstandigheid dat hij soldaat is geweest bij het Afghaanse leger met

zich brengt dat hij een hoger risico zou lopen om in Jalalabad het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld dan andere burgers die geen soldaat zijn geweest.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij
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zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtoun machtig

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

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

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Het

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

bijgetreden.

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.11. Waar verzoeker in uiterst 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 weigering 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

bijgevolg niet worden ingewilligd.

2.3.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

3. Kosten

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

Artikel 3

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één april tweeduizend negentien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME D. DE BRUYN


