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nr. 220 048 van 19 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten W. VAN STEENBRUGGE en P.-B.

LAGAE

Durmstraat 29

9030 MARIAKERKE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2018 heeft

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

2 maart 2018.

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 6 april 2018 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P.-B. LAGAE, en van attaché K.

ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 10 november 2015 België is binnengekomen, diende op

10 december 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden

op 1 en 4 juli 2015 genomen in Hongarije (Eurodac).

1.2. Op 2 maart 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende

brief van 2 maart 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 10/12/2015
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Overdracht CGVS: 08/06/2016

U werd op 4 september 2017 van 9u11 tot 13u03 voor de eerste keer gehoord op het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Op 19 december 2017 werd u van 9u05 tot 13u04

voor de tweede keer gehoord op het CGVS. Tijdens beide gehoren werd u bijgestaan door een tolk die

het Pashtu machtig is. Uw advocate, meester Evelien Verstraeten loco meester Dominique Van Eenoo,

was gedurende de volledige beide gehoren aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger en soennitische Pashtun. U bent op 21 maart

1985 geboren in het dorp Walma dat deel uitmaakt van het overkoepelende dorp Markikhel, gelegen in

het grensgebied van de districten Sherzad en Khogyani in de provincie Nangarhar. U hebt twee broers,

M. en R. genaamd, en één zus, S.

Toen u één of zes jaar oud was verhuisden jullie wegens de algemene veiligheidssituatie met het gezin

naar Pakistan. Jullie verbleven als illegale vluchtelingen in de stad Mardan. U ging niet naar school en

verdiende mee geld door thee op de markt te verkopen. Uw moeder overleed in Pakistan wegens ziekte.

Toen u ongeveer achttien jaar oud was, dus ongeveer in 2003, keerden jullie terug naar Afghanistan en

vestigden jullie zich in de stad Jalalabad. Daar sloot u zich aan bij de Afghaanse Nationale Politie (ANP)

die toen pas opgericht was. U kreeg een opleiding van één maand en werd vervolgens gedurende drie

jaar tewerkgesteld bij de inlichtingendienst (Criminal Investigation Department), waar u uiteenlopende

taken uitoefende. Zo stond u mee in voor de bewaking van het politiehoofdkwartier en het wapendepot

van Jalalabad, u voerde arrestaties uit, u verwijderde mee explosieven, u ontruimde bij bommeldingen

mee de regio, en u hield burgers op veilige afstand in geval van een brand of explosie. U was ook één

van de bodyguards van G. D., het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst. U stond telkens in voor de

praktische taken en hoefde geen rapporten op te stellen. U had geen rang of insigne, wegens uw

analfabetisme kon u niet gepromoveerd worden tot eerste sergeant.

Toen u één of twee jaar bij de ANP werkte, dus in 2004 of 2005, kreeg u van G. D. de opdracht om samen

met vijf andere collega’s een wagen van de taliban tegen te houden. Nabij Pashtunistan Chowk, een

kruispunt, hielden jullie een vrachtwagen tegen waarin een arsenaal aan wapens verborgen was.

Jullie arresteerden de twee inzittenden en leverden hen uit aan het gerecht, waarna ze veroordeeld

werden tot een gevangenisstraf van acht of negen jaar in de Mohbas-gevangenis van Jalalabad. Vier à

vijf maanden na het uitvoeren van de arrestatie ontving u een eerste dreigtelefoon vanuit de Mohbas-

gevangenis. U werd met de dood bedreigd door de twee personen die u mee gearresteerd had, ze wilden

weten hoe u aan de informatie was gekomen die tot hun arrestatie had geleid en bedreigden ook uw

familie. U antwoordde dat u uit eigen beweging had gehandeld. Doorheen de maanden ontving u van

deze twee personen op onregelmatige tijdstippen veelvuldig dreigtelefoons van verschillende

telefoonnummers. U sprak hierover niet met uw collega’s, maar u meldde het wel aan uw overste. Deze

antwoordde dat zij niets voor u konden doen omdat de zaak nu in handen was van het gerecht. Op

aandringen van uw broers en vader nam u uiteindelijk ontslag bij de ANP. Toen u in 2006 naar

de fruitmarkt in Jalalabad ging om inkopen te doen voor het verlovingsfeest van uw zus, werd u plots

beschoten. U kon ontkomen door u schuil te houden in een naburig huis. Terwijl uw broers op zoek gingen

naar een smokkelaar, bleef u ondergedoken in uw ouderlijke huis. Telkens als er bezoek kwam verstopte

u zich in een gat in de tuin waar jullie gewoonlijk proviand stockeerden en dat u verder uitgegraven had

om als persoonlijke schuilplaats te dienen. Na een twaalftal dagen vluchtte u in 2006, op 21-jarige leeftijd,

naar Saudi-Arabië waar u zich als illegale vluchteling in de stad Jeddah vestigde. Gedurende acht jaar en

vijf maanden werkte u als arbeider in de bouwsector in Jeddah. Tijdens deze periode ontving u geen

dreigtelefoons meer en werd uw familie niet bedreigd.

In 2014 of 2015 werd u gearresteerd in Jeddah en terug naar Afghanistan gedeporteerd. U was vier dagen

in het huis van uw familie in Jalalabad toen plots om één uur ’s nachts op de deur geklopt werd. Omdat u

wegens het warme weer op het dak sliep, kon u van op het dak alles horen zonder gezien te worden. Er

stonden vijf talibanleden voor de deur en één van hen stelde zich voor als mullah. De mullah vroeg of hij

het huis mocht betreden.

Terwijl de rest van de groep buiten wachtte, kwam de mullah jullie huis en tuin bekijken. Intussen sprong u

van het dak en vluchtte u naar een vriend van uw broer die eveneens in Jalalabad woonde, waar u

gedurende één nacht onderdook. U vermoedde dat de mullah u kwam zoeken en besloot Afghanistan

opnieuw te ontvluchten.
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Ongeveer in juni 2015 verliet u Afghanistan. U reisde via Pakistan, Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, naar

Hongarije, waar u op 4 juli 2015 een asielaanvraag indiende. Na twintig dagen reisde u verder via

Oostenrijk en Duitsland. Op 10 november 2015 kwam u toen in België en op 10 december 2015 diende u

uw asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Ongeveer in mei of juni 2017 informeerde uw vader u dat uw oudste broer M. verdwenen was. U hebt geen

informatie over de precieze omstandigheden van zijn verdwijning, noch de redenen. U sluit niet uit dat M.

door uw bedreigers ontvoerd werd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: uw originele taskara, afgeleverd

op 17 hamal 1383 (5 april 2004) in het district Sherzad; uw originele rijbewijs, afgeleverd op 10 jawza

1390 (31 mei 2011) in Nangarhar; uw originele arbeidsovereenkomst van de Afghaanse nationale politie,

vermoedelijk afgeleverd op 19 hamal 1383 (7 april 2003) door het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse

Zaken; uw originele bankkaart, afgeleverd te Jalalabad; vier originele foto’s van uw werk als politieagent;

en doktersattesten en – verslagen van medische onderzoeken die u in België hebt ondergaan.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het CGVS blijkt dat u uw land ontvluchtte wegens vrees voor de taliban die u

bedreigde wegens uw betrokkenheid als agent bij de arrestatie van twee talibanleden. Na grondig

onderzoek van uw asielrelaas dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische

Vreemdelingenwet, aannemelijk te maken en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen een dermate gebrek aan interesse in uw

eigen veiligheidssituatie en die van uw familie bleek, dat aan uw relaas geen geloof kan worden gehecht.

U lichtte voor het CGVS het gevaar toe dat van uw bedreigers zou uitgaan: u zei dat uw belagers via de

telefoon informatie van u wensten te verkrijgen en u gedurende meerdere maanden veelvuldig met de

dood bedreigden. U zei dat u met verschillende telefoonnummers gebeld werd, steeds vanuit de Mohbas

gevangenis, door de twee personen die u gearresteerd had of door twee personen die belden in hun naam

(CGVS I p.21; CGVS II p.21, p.24-26 en p.29-30). Uw twee belagers namen niet alleen u, maar ook

mondeling uw familie in het vizier (CGVS II p.24). U zag zich dan ook genoodzaakt ontslag te nemen bij

de ANP (CGVS II p.25-26). Uiteindelijk werd er bij de fruitmarkt een aanslag op uw leven gepleegd,

waarna u naar Saudi-Arabië vluchtte om er illegaal in de bouwsector te werken. Ook na 8,5 jaar spaarde

de taliban zich niet de moeite om uw terugkeer naar Afghanistan op te volgen en een groep naar uw

ouderlijke huis te sturen (CGVS II p.28-29). Door dit incident zag u zich genoodzaakt Afghanistan

onmiddellijk een tweede keer te verlaten en naar Europa te vluchten. Gevraagd of u zich bij terugkeer naar

Afghanistan in Jalalabad zou kunnen vestigen, antwoordde u ontkennend omdat uw bedreigers zeker in

staat zouden zijn u opnieuw te traceren (CGVS II p.31). Uit al deze verklaringen blijkt dan ook dat, volgens

u, het gevaar dat van uw belagers uitgaat nog steeds actueel en acuut zou zijn. Het doet bijgevolg

bijzonder bevreemdend aan dat het u toch totaal ontbeerde aan concrete informatie over uw twee

belangrijkste en identificeerbare bedreigers. Zo kende u de namen niet van de twee personen die u

gearresteerd had en die u steeds opbelden vanuit de gevangenis of in wiens naam u opgebeld werd, en

wist u niet met zekerheid te zeggen wat hun exacte straf was. U zei dat ze acht tot negen jaar

gevangenisstraf gekregen hadden, maar u wist niet of de twee personen intussen al vrijgekomen waren.

U verklaarde hier ook niet naar geïnformeerd te hebben (CGVS II p.23-25). Bijgevolg hebt u geen idee of

uw bedreigers -en die van uw familie- intussen weer op vrije voeten zijn, noch wat hun identiteit precies

is. Nochtans is deze informatie essentieel voor het inschatten van uw eigen (actuele) veiligheidssituatie en

die van uw familie. Uw gebrek aan kennis en interesse hieromtrent staat in schril contrast met het

gevaar dat u door hun toedoen beweerde te lopen in Jalalabad. Geconfronteerd met deze opmerking zei

u dat u niet meer over deze twee belagers had gesproken met uw familie omdat zij zelf al genoeg

problemen kennen (CGVS II p.25). Deze verklaring kan evenwel niet overtuigen omdat uw situatie een

directe impact heeft op de veiligheid van uw familie. Zo kwam er in de zomer van 2015 volgens u een

groep talibanleden naar het huis van uw familie om u te zoeken, en sloot u ook de mogelijkheid niet uit

dat uw broer M. door uw problemen in de lente van 2017 verdween (zie infra).

Bovendien zei u dat uw vader en broers wel degelijk op de hoogte waren van de dreigtelefoons en u onder

druk zetten om ontslag te nemen en het land te ontvluchten (CGVS I p.21 en CGVS II p.25). Uit deze

elementen blijkt dan ook dat de situatie hen wel degelijk zou aanbelangen.
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Wanneer men uw profiel als voormalig agent bij de inlichtingendienst van de nationale politie in

aanmerking neemt, doet uw verklaring dat u zich nooit over uw belagers geïnformeerd zou hebben, verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas. U zou immers als bewaker voor het toenmalige

politiehoofd, B. S., gewerkt hebben én als persoonlijke bewaker voor het hoofd van de inlichtingendienst,

G. D., met wie u uw problemen ook besproken zou hebben (CGVS I p.7-8 en p.21, CGVS II p.14, p.18).

Uit uw relaas komt bovendien duidelijk naar voren dat u eenvoudig kon terugvallen op uw ANP-connecties.

Zo zou u bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië via G. D. en diens broer H. geregeld hebben dat u in

Afghanistan een rijbewijs werd toegekend zonder dat u een rijexamen moest afleggen, hoewel dit volgens

u een moeilijke procedure was (CGVS I p.7; CGVS II p.13-14). De vaststelling dat u nooit de moeite zou

hebben genomen om u te informeren over de identiteit en de situatie van uw bedreigers –nl. wanneer zij

op vrije voeten komen-, tijdens of na uw carrière bij de ANP, tast bijgevolg de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas op fundamentele wijze aan.

Voorts legde u bijzonder vage verklaringen af over de verdwijning van uw oudste broer M., en bleek

uit deze verklaringen eveneens een ernstig gebrek aan interesse in de veiligheidssituatie van uw familie.

U verklaarde dat uw vader u in de lente van 2017 informeerde dat M. niet was thuisgekomen, ook zijn

telefoonnummer werkte niet meer (CGVS I p.11; CGVS II p.9). Verder wist u niets over de

omstandigheden van zijn verdwijning: u wist niet waar M. heen ging toen hij niet terugkeerde, noch in

welke wijk hij mogelijk meegenomen werd. U wist niet of zijn verdwijning te wijten was aan uw problemen,

dan wel aan problemen die M. eventueel zelf had. U sloot niet uit dat M. door uw bedreigers meegenomen

kon zijn (CGVS I p.11; CGVS II p.9-10 en p.28). U zei dat uw familie wel initiatief had genomen M. op te

sporen, maar u voegde eraan toe dat u niet wist wat uw familie dan precies gedaan had. U opperde de

mogelijkheid dat ze een klacht of verzoek hadden ingediend of naar het administratief districtscentrum

waren gegaan. U zei dat dit slechts een veronderstelling van u was en dat u in feite nooit geïnformeerd

had welke initiatieven uw familie precies nam om hem terug te vinden (CGVS II p.9-10). Zelfs rekening

houdende met de vaststelling dat de verdwijning van uw broer van na uw vertrek uit Afghanistan dateert,

kunnen uw verklaringen niet overtuigen. U zei immers evenzeer dat u meerdere keren per week of per

maand contact hebt met uw familie, waarvan uw laatste contact dateerde van slechts enkele dagen voor

uw tweede gehoor (CGVS II p.3). Aangezien volgens u de mogelijkheid bestaat dat M. mede door uw

problemen vermist zou zijn geraakt, doet uw totale gebrek aan interesse in de zoektocht naar uw broer

eveneens op onherstelbare wijze afbreuk aan de aannemelijkheid van uw asielrelaas.

Daarnaast roept het ernstige vragen op dat de taliban specifiek ú op dermate doorgedreven wijze zou

blijven najagen wegens uw toevallige betrokkenheid bij een arrestatie. U beschreef dat jullie in drie

groepjes van twee het kruispunt bewaakten en dat u en uw collega Z. U. H. uiteindelijk de betreffende

vrachtwagen tegenhielden en de inzittenden arresteerden (CGVS II p.22-23). U zei dat Z. U. H. in

tegenstelling tot uzelf geen bedreigingen ontving. U had nooit met hem gesproken over de bedreigingen

die u zelf ondervond (CGVS II p.26), hoewel de dreigtelefoons voor u een aanleiding waren om ontslag

te nemen bij de ANP en uiteindelijk uitmondden in een agressieve aanslag op uw leven en uw

onmiddellijke vlucht uit het land. Na de beschieting op de fruitmarkt en uw vlucht naar Saudi-Arabië hebt

u Z. U. H. nooit gecontacteerd noch geïnformeerd of gewaarschuwd. U wist bijgevolg niet of deze collega

of de andere vier collega’s ooit door de taliban benaderd zijn geweest wegens hun betrokkenheid bij die

welbewuste arrestaties (CGVS II p.30). Aangezien zowel u als Z. U. H. op gelijke voet betrokken waren

bij het tegenhouden van de vrachtwagen en Z. U. H. bijgevolg evenzeer een risico liep om een doelwit

van de taliban te worden, doet het bevreemdend aan dat net ú door de taliban nagejaagd werd en dat u

hierover vervolgens nooit met uw collega gesproken zou hebben of hem nooit gewaarschuwd zou

hebben.

Bovendien valt moeilijk aan te nemen dat de taliban deze doorgedreven en specifieke vervolging van uw

persoon gedurende meer dan tien jaar zou blijven doorzetten, en dit zonder enig resultaat. U zei dat noch

u, noch uw familie gedurende de 8,5 jaar die u in Saudi-Arabië doorbracht, bedreigingen ondervond of

gecontacteerd was door de taliban (CGVS II p.28). Echter, zodra u terugkeerde naar Afghanistan, kwam

er midden in de nacht een groep van vier tot vijf talibanleden naar uw ouderlijke huis. Eén persoon die

zich voorstelde als mullah, vroeg uw vader toestemming om het huis en de tuin te bekijken. Jullie wisten

niet wie deze mullah precies was, noch hoe de taliban te weten was gekomen dat u na al die tijd terug in

het land was. Nadien is deze mullah nooit meer teruggekomen. Niettemin besloot u onmiddellijk uw familie

weer plots en definitief achter te laten, ditmaal om naar Europa te vluchten (CGVS II p.28-29).

Gevraagd waarom de taliban na al die jaren nog zoveel moeite zou blijven doen om u te vinden,

antwoordde u dat u zelf ook verrast was en niet met zekerheid wist waarom ze u bleven zoeken. U

vermoedde dat de taliban nog steeds via u trachtte de persoon te vinden die de wapenlevering uit 2004

verraden had aan de ANP (CGVS II p.29-30).
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Aangezien de initiële feiten al van meer dan tien jaar geleden zouden dateren, aangezien noch u noch uw

familie gedurende meer dan acht jaar ook maar enige bedreiging heeft ondervonden, en gezien geen

enkele van uw toenmalige collega’s bedreigd zou zijn geweest (zie supra), kan uw verklaring dat u nog

steeds individueel nagejaagd zou worden door de taliban, niet overtuigen.

U haalde bij het CGVS aan dat u concentratieproblemen hebt en dat u medicatie neemt (CGVS I p.4, p.6

en p.31; CGVS II p.10-11). U legde tevens een bundel originele doktersattesten en -verslagen neer (zie

stuk 6). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor gezondheidsproblemen die u zou hebben, blijkt uit

het door u neergelegde medische dossier nergens dat uw cognitieve capaciteiten hierdoor dermate

zouden zijn aangetast dat u niet in staat zou zijn om uw asielaanvraag op zelfstandige en functionele wijze

te verdedigen. Overigens zijn bovenstaande vaststellingen omtrent uw asielrelaas niet gebaseerd op

specifieke incoherenties of tegenstrijdigheden binnen uw verklaringen, maar wel op een algemeen gebrek

aan kennis en interesse uwentwege omtrent uw bedreigers en de verdwijning van uw broer, en op ernstige

onwaarschijnlijkheden omtrent het verloop van de gebeurtenissen dat uit uw algehele asielrelaas blijkt en

die de kern van uw asielrelaas uitmaken. De medische verslagen zijn derhalve niet van die aard om de

aangetaste geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen. Nergens uit uw verklaringen blijkt verder

dat uw medische problemen verband houden met de criteria zoals bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 78/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld

in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de

beoordeling van deze medische elementen bijgevolg te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Hoewel uw profiel als voormalig agent bij de Afghaanse nationale politie niet in twijfel wordt getrokken,

moet worden opgemerkt dat dit voormalige profiel op zich niet volstaat om als vluchteling erkend te

worden. Het CGVS moet elke asielaanvraag immers op individuele basis onderzoeken en dient hierbij

rekening te houden met de persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de

feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande

de aanvraag. Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale bescherming, waarbij een

asielzoeker zijn vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, is en blijft dan ook noodzakelijk. U

heeft echter uw functie als politieagent reeds sinds 2006 stopgezet en u bracht zelf geen concrete,

geloofwaardige en actuele, aan uw voormalig beroep als agent verbonden incidenten aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u voorts de volgende documenten neer: uw originele taskara,

afgeleverd op 17 hamal 1383 (5 april 2004) in het district Sherzad; uw originele rijbewijs, afgeleverd op

10 jawza 1390 (31 mei 2011) in Nangarhar; uw originele arbeidsovereenkomst van de Afghaanse

nationale politie, vermoedelijk afgeleverd op 19 hamal 1383 (7 april 2003) door het Afghaanse Ministerie

van Binnenlandse Zaken; uw originele bankkaart, afgeleverd te Jalalabad; en vier originele foto’s van uw

werk als politieagent. Deze documenten staven uw identiteit, uw herkomst uit Afghanistan en uw

tewerkstelling als agent. Dit zijn gegevens die het CGVS op zich niet betwist en die dan ook niets afdoen

aan de gedane vaststellingen omtrent uw asielaanvraag.

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

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

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

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

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

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

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet toegekend op basis

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

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

Het CGVS 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.
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In casu is het CGVS is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van

de veiligheidssituatie in uw geboorteregio Khogyani en Sherzad kan onttrekken door zich in de provinciale

hoofdstad Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg er de verkeersveiligheid is, waarvan

de oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark. Dergelijke

risico’s houden echter geen enkel verband met een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 c) van de Vreemdelingenwet.

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in 2015

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

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

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

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

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

om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het

veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van Afghanen elk

nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken

asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig

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

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iii) het aantal

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de

intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling

van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de

eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling

van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de

hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

in Afghanistan.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017) blijkt dat het grootste aandeel

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

Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. Inzake de

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

sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad, een stad gelegen aan de

rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad

Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, Surkh Rod en

Chaparhar.
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Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen

uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een

grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van

Jalalabad, maar de jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad

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

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

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

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

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

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

en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren

gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen

high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid

geviseerd worden. De meeste incidenten vallen nog steeds onder de categorie security enforcements.

Deze omvatten vooral arrestaties, het oprollen van wapenopslagplaatsen, en het onschadelijk maken van

IED’s. Hoewel dit inherent een groot potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de

capaciteit van de Afghaanse veiligheidsdiensten om geweld te voorkomen.

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte geweld

er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. Daarnaast vinden er ook aanslagen

plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van duidelijk burgerlijke infrastructuur.

Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad,

blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is overigens niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun

woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in Jalalabad actueel geen reëel risico bestaat om

het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon 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.

In casu werd vastgesteld dat u zich na uw jeugd in Pakistan samen met uw familie in Jalalabad hervestigde

en er vervolgens van 2003 tot 2006 zelf gewoond en gewerkt hebt (CGVS I p.6).
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Hoewel u in Pakistan opgegroeid was, kon u zich probleemloos aansluiten bij de ANP en werd u zelfs als

bewaker geselecteerd voor de toenmalige politiechef en het hoofd van de inlichtingendienst in Jalalabad

(CGVS I p.28; CGVS II p.16-17). Zoals hierboven reeds vermeld zou u er ook via uw vroegere overste bij

de ANP in geslaagd zijn om vanuit Saudi-Arabië een officieel Afghaans rijbewijs te verkrijgen. Dit rijbewijs

werd afgeleverd in mei 2011, zo’n vijf jaar na uw ontslag bij de ANP (CGVS I p.7; CGVS II p.12-13). Deze

elementen tonen aan dat u beschikt over belangrijke beroepservaring en professionele connecties binnen

Jalalabad. Ondanks dat u nadien acht jaar en vijf maanden in Saudi-Arabië gewoond zou hebben, blijkt

uit uw verklaringen over uw uitgebreide familiale netwerk in Jalalabad dat u zich ook na een jarenlange

periode in het buitenland nog eens opnieuw zou kunnen hervestigen in Jalalabad. U verklaarde immers

dat de stad Jalalabad ‘vol van verwanten’ is (CGVS II p.10). U zei dat uw –weliswaar

hoogbejaardevader reeds sinds jullie terugkeer uit Pakistan in Jalalabad woont (CGVS I p.10) en voor

medische zorgen nog regelmatig over en weer reist tussen Pakistan en Jalalabad (CGVS II p.3-4). Uw

broer R. baat reeds sinds jullie terugkeer uit Pakistan een grote winkel voor wisselstukken uit in de wijk

Chaknaori van Jalalabad die hij doorheen de jaren uitgebreid heeft, en uw familie bezat ook een

meelfabriek in de stad die momenteel uitgebaat wordt door iemand anders (CGVS I p.11-13). U zei dat

uw broer R. vier zonen en vier dochters heeft, dat zijn kinderen naar school gaan en dat zijn oudste zoon

K. naast zijn werk in de wisselstukkenwinkel ook als chauffeur werkt (CGVS II p.6). U zei dat uw broer M.

twee echtgenotes en zes zonen heeft die eveneens bij in uw ouderlijke huis in de wijk Chaknaori wonen.

Eén van de zonen, R. genaamd, werkt als apotheker en arts in Chaknaori. Een andere zoon, A. K.

genaamd, werkt als bemiddelaar tussen de dorpelingen en de overheid of tussen dorpelingen onderling.

Enkele zonen van uw broer M. zijn gehuwd en ook hun schoonfamilies zijn afkomstig van Jalalabad

(CGVS II p.8-10). Voorts staan uw broers ook in voor het onderhoud van uw zus en haar dochter, omdat

de echtgenoot van uw zus overleden is (CGVS I p.12). U zei dat u soms na twee of drie dagen, soms na

een week of na een maand nog contact hebt met uw familie, waaruit blijkt dat u hen op onregelmatige

tijdstippen doch frequent contacteert. Zoals hierboven reeds vermeld had u enkele dagen voor uw tweede

gehoor nog contact met uw familie (CGVS II p.3). Uit dit alles blijkt redelijkerwijze dat u in Jalalabad over

een uitgebreid familiaal netwerk beschikt dat u ook vanuit België nog zou kunnen consulteren. Tot slot

dient opgemerkt te worden dat u zei dat u uw taskara en uw paspoort in Jalalabad ging aanvragen, wat

aantoont dat u in staat was om in Jalalabad officiële documentatie te verkrijgen (CGVS I p.18, p.22 en

p.28-29; CGVS II p.12 en p.15). 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 als zelfstandige man een bestaan uit te bouwen,

maar dat u 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 Jalalabad te hervestigen stelde u dat u vreest opnieuw

getraceerd te worden door uw bedreigers (CGVS II p.31). 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. De door u aangehaalde bezwaren zijn dan ook niet

van die aard dat zij een hervestiging in uw land van herkomst onmogelijk zouden maken.

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

2.1.1. Verzoeker voert in twee middelen een schending aan van de volgende bepalingen:

“VAN ARTIKEL 1, A(2) VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN VAN

28 JUL11951, GOEDGEKEURD DOOR DE WET VAN 26 JUNI 1953, ARTIKEL 1, (2) VAN HET
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PROTOCOL BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN VAN 31 JANUARI 1967,

GOEDGEKEURD DOOR DE WET VAN 27 FEBRUARI 1967, ARTIKELS 48/3 EN 48/4 UNCTIO 62 VAN

DE WET BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING

EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, ARTIKEL 4 PUNT 3 VAN DE RICHTLIJN 2011/95/EU

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 13 DECEMBER 2011 INZAKE NORMEN VOOR

ERKENNING VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN OF STAATLOZEN ALS PERSONEN DIE

INTERNATIONALE BESCHERMING GENIETEN EN DE SCHENDING VAN DE ALGEMENE

BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR, TE WETEN DE ALGEMENE

ZORGVULDIGHEIDSPLICHT EN DE MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT.”

“VAN ART. 3 EVRM , VERBOD OP EEN ONMENSELIJKE BEHANDELING”.

Vooreerst stelt verzoeker dat medische documenten werden voorgelegd waaruit minstens zijn

concentratieproblemen bleken. Er werd ook medisch gediagnosticeerd en gedocumenteerd dat verzoeker

last heeft van spanningshoofdpijn, ernstige migraine, stress, angst en nervositeit. De ongezonde mentale

toestand van verzoeker kon verklaren dat hij een schijnbaar gebrek aan interesse vertoonde in de

toestand van zijn broer, een schijnbaar gebrek aan kennis had omtrent zijn bedreigers, alsook de

beweerde ernstige onwaarschijnlijkheden omtrent het verloop van de gebeurtenissen. Hij verwijst naar

UNHCR “Beyond Proof” van mei 2013 en meent dat zijn opleidingsniveau een relevante factor is om

rekening mee te houden, net als zijn analfabetisme. Verzoeker kan uitsluitend telefonisch contact zoeken

met zijn familie, en niet via elektronische communicatie of via facebook. Zijn mogelijkheden om de

gebeurtenissen in Afghanistan op de voet te volgen, zijn dus veel kleiner geworden. Uit het feit dat

verzoeker - als slachtoffer van traumatische ervaringen, omwille van medische redenen en omwille van

analfabetisme - geen concrete info kon verschaffen over de situatie van zijn broer en over zijn bedreigers

kon de bestreden beslissing niet besluiten dat er sprake is van een 'aangetaste geloofwaardigheid'. Zulks

nog minder gegeven het feit dat wanneer wel informatie werd verschaft door verzoeker geen specifieke

incoherenties of tegenstrijdigheden opdoken. Verzoeker betoogt, onder verwijzing naar rechtspraak van

de Raad, dat niettegenstaande bepaalde delen van het asielrelaas – ten onrechte – als ongeloofwaardig

worden geacht, toch het risico in zijn hoofde moest worden beoordeeld. Hij gaat verder in op zijn profiel

van gewezen lid van de ANP dat niet wordt betwist en dat evenwel niet verder wordt onderzocht. UNHCR’s

“Guidelines” van 19 april 2016 zijn gezaghebbend dat verzoeker dit risicoprofiel heeft. En de aanval in

2015 op verzoeker past volledig in deze bevindingen, zodat wat dit essentiële punt betreft verzoekers

geloofwaardigheid onmogelijk aangetast wordt. Daarnaast vestigt verzoeker de aandacht op de

verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan aan de hand van het EASO-rapport van december 2017,

het rapport van Amnesty International van oktober 2017 en het standpunt van Vluchtelingenwerk

Nederland van oktober 2017. Op basis van het risicoprofiel van verzoeker als voormalig agent van de

ANP, dan nog in combinatie met de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan, is er wel degelijk

sprake van vrees tot vervolging.

In de bestreden beslissing wordt ten onrechte gesteld dat er een reëel intern vluchtalternatief is voor

verzoeker in Jalalabad. Hij vraagt om een analyse te maken zoals voorzien in UNHCR “Guidelines”.

Enerzijds moet het alternatief relevant zijn, door het duurzaam veilig, praktisch, veilig en op een wettelijke

wijze toegankelijk moet zijn. De bestreden beslissing beperkt zijn analyse tot de COI Focus van 9 juni

2017, terwijl er op 20 februari 2018 een update is gebeurd. Verzoeker is in deze omstandigheden - als

voormalige politieagent van de ANP, als slachtoffer van een gerichte moordpoging in 2006, als door de

taliban geviseerde en opgezochte persoon na diens terugkeer uit Saoedi-Arabië in 2015, en tenslotte als

naar het buitenland gevluchte persoon - zonder twijfel een mogelijk doelwit van de taliban. De relevantie-

analyse is in het geval van verzoeker negatief. Anderzijds werd hij in 2006 in Jalalabad het slachtoffer van

een aanslag door de taliban als ex-lid van de ANP. In 2015 bleek duidelijk dat de taliban hem nog steeds

viseert en hem naar het leven staat. Er is weliswaar steun van de familie, maar die situeert zich ook in de

stad Jalalabad, en is zeker niet van die aard om de vereiste veiligheid en zekerheid te bieden die nodig is

om te leven zonder vrees en zonder risico op vervolging of een aanslag. Ook de redelijkheidsanalyse is

in het geval van verzoeker negatief.

Het niet bieden van een (subsidiaire) bescherming aan verzoeker, en een daarop volgende gedwongen

terugkeer van verzoeker naar Afghanistan impliceert een schending van artikel 3 van het EVRM. Onder

verwijzing naar het rapport van Amnesty International en het standpunt van Vluchtelingenwerk Nederland

besluit verzoeker dat de situatie in Afghanistan zeer slecht is en blijft verslechteren. Ook de situatie in de

stad Jalalabad is dramatisch, zeker voor iemand met zijn risicoprofiel.
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2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten bij het verzoekschrift:

“1. A) Attest dr. Iris Porcher dd. 11.07.2016

B) Voorschrift dr. Iris Porcher dd. 11.07.2016

C) overzicht medicatie dr. Agneessens dd. 20.06.2016

D) Attest dd. 12.01.2016

E) Attest dr. Traore Zakaria dd. 19.01.2016

F) Attest dr. Traore Zakaria dd. 03.02.2016

G) Verklaring Jean-Marc Guyot (verpleger) dd. 13.06.2016

H) Attest dr. Alexandre Ugnon-Coussioz dd. 12.01.2016, 04.03.2016,12.04.2016 en 10.06.2016

I) Attest dr. Depierreux Michel dd. 21.04.2016

J) Attest dr. Ngassa Michèle dd. 20.04.2016

2. CGVS- COI Focus: 'Veiligheidssituatie in Jalalabad- Afghanistan' dd. 20.02.2018”.

2.1.3. In een aanvullende nota van 29 januari 2019 brengt de commissaris-generaal volgende

documenten ter kennis:

- UNHCR’s “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad” van Cedoca van 20 februari 2018;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van december 2017;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation-update” van mei 2018;

- EASO-rapport “Guidance Note and Common Analysis” van juni 2018.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, laat op zich niet toe om vast te

stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

2.3. Wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, merkt de Raad op dat verzoeker vooreerst

volhardt in zijn medische problemen die een invloed zouden hebben op de afgelegde verklaringen en de

beoordeling van de geloofwaardigheid ervan. De bestreden beslissing motiveerde echter op goede

gronden dat verzoeker verklaarde dat hij concentratieproblemen heeft en medicatie neemt, waarvoor een

bundel documentatie werd bijgebracht: originele doktersattesten en -verslagen (Documenten, stuk 20,

nr. 6). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de gezondheidsproblemen die verzoeker zou hebben,

blijkt uit het neergelegde medische dossier nergens dat verzoekers cognitieve capaciteiten hierdoor

dermate zouden zijn aangetast dat hij niet in staat zou zijn om zijn verzoek om internationale bescherming

op zelfstandige en functionele wijze te verdedigen. In de documentatie is slechts sprake van een

chronische sinusitis, rugklachten en verdere CT-scanonderzoeken gelinkt aan lichamelijke klachten, zoals

pijn ter hoogte van de rug en de nieren. De medische verslagen zijn derhalve niet van die aard om de

aangetaste geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen, nu deze geen bewijs opleveren voor een

vastgestelde psychologische problematiek. De bij het verzoekschrift gevoegde stukken zijn overigens

dezelfde als deze die werden beoordeeld in de bestreden beslissing.

Waar verzoeker nog volhardt in zijn analfabetisme, merkt de Raad vooreerst op dat verzoekers

ongeletterdheid klemt met de handtekening die verzoeker plaatst onder de documenten bij aanvang van

de procedure (stukken 22-24). Bovendien strookt dit analfabetisme niet met het gebruik van facebook,

waarvan verzoeker wel degelijk heeft aangegeven dat hij hierover beschikte en hierover volgende

verklaring aflegt: “Ik heb vele facebookaccounts maar ik herinner me niet helemaal welke ik momenteel

heb. Ik vergat de naam die je neerschrijft als je naar je account gaat.” (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10,

p. 4). Ook heeft verzoeker verklaart dat hij meer dan drie talen spreekt: “Arabisch, Dari, Pashtu, Urdu, en

ik heb engels geleerd en urdu hier ook.” (Ibid., p. 15). Dergelijke vaststellingen ondergraven enkel

verzoekers geloofwaardigheid, ook wat zijn opleidingsniveau betreft.



RvV X - Pagina 11

Bovendien mist verzoekers verweer in het verzoekschrift dat zijn profiel als gewezen lid van de ANP niet

werd onderzocht, feitelijke grondslag.

Gelet op bovenstaande vaststellingen bevestigt de Raad de beoordeling door de commissaris-generaal

van verzoekers verklaringen en neergelegde documenten. Deze beoordeling is correct en pertinent, en

vindt steun in het administratief dossier:

“Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen een dermate gebrek aan interesse in uw

eigen veiligheidssituatie en die van uw familie bleek, dat aan uw relaas geen geloof kan worden gehecht.

U lichtte voor het CGVS het gevaar toe dat van uw bedreigers zou uitgaan: u zei dat uw belagers via de

telefoon informatie van u wensten te verkrijgen en u gedurende meerdere maanden veelvuldig met de

dood bedreigden. U zei dat u met verschillende telefoonnummers gebeld werd, steeds vanuit de Mohbas

gevangenis, door de twee personen die u gearresteerd had of door twee personen die belden in hun naam

(CGVS I p.21; CGVS II p.21, p.24-26 en p.29-30). Uw twee belagers namen niet alleen u, maar ook

mondeling uw familie in het vizier (CGVS II p.24). U zag zich dan ook genoodzaakt ontslag te nemen bij

de ANP (CGVS II p.25-26). Uiteindelijk werd er bij de fruitmarkt een aanslag op uw leven gepleegd, waarna

u naar Saudi-Arabië vluchtte om er illegaal in de bouwsector te werken. Ook na 8,5 jaar spaarde de taliban

zich niet de moeite om uw terugkeer naar Afghanistan op te volgen en een groep naar uw ouderlijke huis

te sturen (CGVS II p.28-29). Door dit incident zag u zich genoodzaakt Afghanistan onmiddellijk een tweede

keer te verlaten en naar Europa te vluchten. Gevraagd of u zich bij terugkeer naar Afghanistan in Jalalabad

zou kunnen vestigen, antwoordde u ontkennend omdat uw bedreigers zeker in staat zouden zijn u

opnieuw te traceren (CGVS II p.31). Uit al deze verklaringen blijkt dan ook dat, volgens u, het gevaar dat

van uw belagers uitgaat nog steeds actueel en acuut zou zijn. Het doet bijgevolg bijzonder bevreemdend

aan dat het u toch totaal ontbeerde aan concrete informatie over uw twee belangrijkste en identificeerbare

bedreigers. Zo kende u de namen niet van de twee personen die u gearresteerd had en die u steeds

opbelden vanuit de gevangenis of in wiens naam u opgebeld werd, en wist u niet met zekerheid te zeggen

wat hun exacte straf was. U zei dat ze acht tot negen jaar gevangenisstraf gekregen hadden, maar u wist

niet of de twee personen intussen al vrijgekomen waren. U verklaarde hier ook niet naar geïnformeerd te

hebben (CGVS II p.23-25). Bijgevolg hebt u geen idee of uw bedreigers -en die van uw familie- intussen

weer op vrije voeten zijn, noch wat hun identiteit precies is. Nochtans is deze informatie essentieel voor

het inschatten van uw eigen (actuele) veiligheidssituatie en die van uw familie. Uw gebrek aan kennis en

interesse hieromtrent staat in schril contrast met het gevaar dat u door hun toedoen beweerde te lopen in

Jalalabad. Geconfronteerd met deze opmerking zei u dat u niet meer over deze twee belagers had

gesproken met uw familie omdat zij zelf al genoeg problemen kennen (CGVS II p.25). Deze verklaring

kan evenwel niet overtuigen omdat uw situatie een directe impact heeft op de veiligheid van uw familie.

Zo kwam er in de zomer van 2015 volgens u een groep talibanleden naar het huis van uw familie om u te

zoeken, en sloot u ook de mogelijkheid niet uit dat uw broer M. door uw problemen in de lente van 2017

verdween (zie infra). Bovendien zei u dat uw vader en broers wel degelijk op de hoogte waren van de

dreigtelefoons en u onder druk zetten om ontslag te nemen en het land te ontvluchten (CGVS I p.21 en

CGVS II p.25). Uit deze elementen blijkt dan ook dat de situatie hen wel degelijk zou aanbelangen.

Wanneer men uw profiel als voormalig agent bij de inlichtingendienst van de nationale politie in

aanmerking neemt, doet uw verklaring dat u zich nooit over uw belagers geïnformeerd zou hebben, verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas. U zou immers als bewaker voor het toenmalige

politiehoofd, B. S., gewerkt hebben én als persoonlijke bewaker voor het hoofd van de inlichtingendienst,

G. D., met wie u uw problemen ook besproken zou hebben (CGVS I p.7-8 en p.21, CGVS II p.14, p.18).

Uit uw relaas komt bovendien duidelijk naar voren dat u eenvoudig kon terugvallen op uw ANP-connecties.

Zo zou u bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië via G. D. en diens broer H. geregeld hebben dat u in

Afghanistan een rijbewijs werd toegekend zonder dat u een rijexamen moest afleggen, hoewel dit volgens

u een moeilijke procedure was (CGVS I p.7; CGVS II p.13-14). De vaststelling dat u nooit de moeite zou

hebben genomen om u te informeren over de identiteit en de situatie van uw bedreigers –nl. wanneer zij

op vrije voeten komen-, tijdens of na uw carrière bij de ANP, tast bijgevolg de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas op fundamentele wijze aan.

Voorts legde u bijzonder vage verklaringen af over de verdwijning van uw oudste broer M., en bleek uit

deze verklaringen eveneens een ernstig gebrek aan interesse in de veiligheidssituatie van uw familie. U

verklaarde dat uw vader u in de lente van 2017 informeerde dat M. niet was thuisgekomen, ook zijn

telefoonnummer werkte niet meer (CGVS I p.11; CGVS II p.9). Verder wist u niets over de

omstandigheden van zijn verdwijning: u wist niet waar M. heen ging toen hij niet terugkeerde, noch in

welke wijk hij mogelijk meegenomen werd. U wist niet of zijn verdwijning te wijten was aan uw problemen,

dan wel aan problemen die M. eventueel zelf had.
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U sloot niet uit dat M. door uw bedreigers meegenomen kon zijn (CGVS I p.11; CGVS II p.9-10 en p.28).

U zei dat uw familie wel initiatief had genomen M. op te sporen, maar u voegde eraan toe dat u niet wist

wat uw familie dan precies gedaan had.

U opperde de mogelijkheid dat ze een klacht of verzoek hadden ingediend of naar het administratief

districtscentrum waren gegaan. U zei dat dit slechts een veronderstelling van u was en dat u in feite nooit

geïnformeerd had welke initiatieven uw familie precies nam om hem terug te vinden (CGVS II p.9-10).

Zelfs rekening houdende met de vaststelling dat de verdwijning van uw broer van na uw vertrek uit

Afghanistan dateert, kunnen uw verklaringen niet overtuigen. U zei immers evenzeer dat u meerdere

keren per week of per maand contact hebt met uw familie, waarvan uw laatste contact dateerde van

slechts enkele dagen voor uw tweede gehoor (CGVS II p.3). Aangezien volgens u de mogelijkheid bestaat

dat M. mede door uw problemen vermist zou zijn geraakt, doet uw totale gebrek aan interesse in de

zoektocht naar uw broer eveneens op onherstelbare wijze afbreuk aan de aannemelijkheid van uw

asielrelaas.

Daarnaast roept het ernstige vragen op dat de taliban specifiek ú op dermate doorgedreven wijze zou

blijven najagen wegens uw toevallige betrokkenheid bij een arrestatie. U beschreef dat jullie in drie

groepjes van twee het kruispunt bewaakten en dat u en uw collega Z. U. H. uiteindelijk de betreffende

vrachtwagen tegenhielden en de inzittenden arresteerden (CGVS II p.22-23). U zei dat Z. U. H. in

tegenstelling tot uzelf geen bedreigingen ontving. U had nooit met hem gesproken over de bedreigingen

die u zelf ondervond (CGVS II p.26), hoewel de dreigtelefoons voor u een aanleiding waren om ontslag

te nemen bij de ANP en uiteindelijk uitmondden in een agressieve aanslag op uw leven en uw

onmiddellijke vlucht uit het land. Na de beschieting op de fruitmarkt en uw vlucht naar Saudi-Arabië hebt

u Z. U. H. nooit gecontacteerd noch geïnformeerd of gewaarschuwd. U wist bijgevolg niet of deze collega

of de andere vier collega’s ooit door de taliban benaderd zijn geweest wegens hun betrokkenheid bij die

welbewuste arrestaties (CGVS II p.30). Aangezien zowel u als Z. U. H. op gelijke voet betrokken waren

bij het tegenhouden van de vrachtwagen en Z. U. H. bijgevolg evenzeer een risico liep om een doelwit

van de taliban te worden, doet het bevreemdend aan dat net ú door de taliban nagejaagd werd en dat u

hierover vervolgens nooit met uw collega gesproken zou hebben of hem nooit gewaarschuwd zou hebben.

Bovendien valt moeilijk aan te nemen dat de taliban deze doorgedreven en specifieke vervolging van uw

persoon gedurende meer dan tien jaar zou blijven doorzetten, en dit zonder enig resultaat. U zei dat noch

u, noch uw familie gedurende de 8,5 jaar die u in Saudi-Arabië doorbracht, bedreigingen ondervond of

gecontacteerd was door de taliban (CGVS II p.28). Echter, zodra u terugkeerde naar Afghanistan, kwam

er midden in de nacht een groep van vier tot vijf talibanleden naar uw ouderlijke huis. Eén persoon die

zich voorstelde als mullah, vroeg uw vader toestemming om het huis en de tuin te bekijken. Jullie wisten

niet wie deze mullah precies was, noch hoe de taliban te weten was gekomen dat u na al die tijd terug in

het land was. Nadien is deze mullah nooit meer teruggekomen. Niettemin besloot u onmiddellijk uw familie

weer plots en definitief achter te laten, ditmaal om naar Europa te vluchten (CGVS II p.28-29). Gevraagd

waarom de taliban na al die jaren nog zoveel moeite zou blijven doen om u te vinden, antwoordde u dat

u zelf ook verrast was en niet met zekerheid wist waarom ze u bleven zoeken. U vermoedde dat de taliban

nog steeds via u trachtte de persoon te vinden die de wapenlevering uit 2004 verraden had aan de ANP

(CGVS II p.29-30). Aangezien de initiële feiten al van meer dan tien jaar geleden zouden dateren,

aangezien noch u noch uw familie gedurende meer dan acht jaar ook maar enige bedreiging heeft

ondervonden, en gezien geen enkele van uw toenmalige collega’s bedreigd zou zijn geweest (zie supra),

kan uw verklaring dat u nog steeds individueel nagejaagd zou worden door de taliban, niet overtuigen.”

“Hoewel uw profiel als voormalig agent bij de Afghaanse nationale politie niet in twijfel wordt getrokken,

moet worden opgemerkt dat dit voormalige profiel op zich niet volstaat om als vluchteling erkend te

worden. Het CGVS moet elke asielaanvraag immers op individuele basis onderzoeken en dient hierbij

rekening te houden met de persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de

feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande

de aanvraag. Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale bescherming, waarbij een

asielzoeker zijn vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, is en blijft dan ook noodzakelijk. U

heeft echter uw functie als politieagent reeds sinds 2006 stopgezet en u bracht zelf geen concrete,

geloofwaardige en actuele, aan uw voormalig beroep als agent verbonden incidenten aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u voorts de volgende documenten neer: uw originele taskara,

afgeleverd op 17 hamal 1383 (5 april 2004) in het district Sherzad; uw originele rijbewijs, afgeleverd op

10 jawza 1390 (31 mei 2011) in Nangarhar; uw originele arbeidsovereenkomst van de Afghaanse

nationale politie, vermoedelijk afgeleverd op 19 hamal 1383 (7 april 2003) door het Afghaanse Ministerie

van Binnenlandse Zaken; uw originele bankkaart, afgeleverd te Jalalabad; en vier originele foto’s van uw
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werk als politieagent. Deze documenten staven uw identiteit, uw herkomst uit Afghanistan en uw

tewerkstelling als agent. Dit zijn gegevens die het CGVS op zich niet betwist en die dan ook niets afdoen

aan de gedane vaststellingen omtrent uw asielaanvraag.”

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog verwijst naar verschillende rapporten over de algemene

veiligheidssituatie waarmee terugkeerders te maken krijgen, benadrukt de Raad dat het niet volstaat om

op algemene wijze te verwijzen naar algemene informatie en de soms moeilijke positie van Afghaanse

terugkeerders naar hun land van herkomst. Verzoeker dient immers zijn vrees voor vervolging in concreto

aannemelijk te maken, quod non in casu.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

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

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Wat de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet betreft, merkt de Raad op dat uit

artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming 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 verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze kan worden

verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker om

internationale bescherming op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan de bedreiging van

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

zich in de stad Jalalabad te vestigen, waar hij naar het oordeel van de Raad over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt.

Uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 21, nrs. 1 en 3), het

verzoekschrift en de aanvullende nota van de commissaris-generaal blijkt dat Jalalabad veilig toegankelijk

is via de luchthaven van Kabul en de drukke autoweg Kabul - Jalalabad.

Op de weg van Kabul naar Jalalabad blijkt het grootste probleem gelegen te zijn in de onveilige

verkeerssituatie die zijn oorzaak vindt in roekeloos rijgedrag. Verkeersonveiligheid op zich houdt echter

geen enkel verband met de criteria van de subsidiaire beschermingsstatus. 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 een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het gros van het geweld dat in Jalalabad

plaatsvindt, kan worden toegeschreven aan de Anti-Gouvernementele Elementen (AGE’s) die in de stad

actief zijn en er aanslagen plegen. Voor het uitvoeren van hun aanslagen maken de opstandelingen

veelvuldig gebruik van de zogenaamde magnetische IED’s (MIED’s). Het doelwit van deze IED’s zijn bijna

zonder uitzondering de wagens van Afghaanse veiligheidsdiensten en hooggeplaatste

overheidsmedewerkers. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe

aanslagen plaats.

Deze aanslagen passen zonder uitzondering 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.

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

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

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.
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Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van duidelijk

burgerlijke infrastructuur.

Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad,

blijkt uit de beschikbare informatie dat het aantal burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van

de beschreven aanslagen is niet van die aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te

verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere

districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de stad 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.

Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande. De Raad merkt op

dat voorgaande analyse van de veiligheidssituatie in Jalalabad genoegzaam bevestigd wordt door de

recente informatie toegevoegd door de commissaris-generaal in de aanvullende nota.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of verzoeker over een redelijk intern vestigingsalternatief

beschikt in de stad Jalalabad. Rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden kan van

verzoeker redelijkerwijs verwacht worden dat hij zich in Jalalabad vestigt. Verzoeker is immers een

gezonde man van beroepsleeftijd, die Arabisch, Pashtou, Dari, Urdu en Engels spreekt (CGVS-

gehoorverslag 1, stuk 10, p. 15).

Bovendien kan de motivering van de bestreden beslissing worden hernomen als volgt:

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

zich in de stad Jalalabad vestigt.

In casu werd vastgesteld dat u zich na uw jeugd in Pakistan samen met uw familie in Jalalabad hervestigde

en er vervolgens van 2003 tot 2006 zelf gewoond en gewerkt hebt (CGVS I p.6). Hoewel u in Pakistan

opgegroeid was, kon u zich probleemloos aansluiten bij de ANP en werd u zelfs als bewaker geselecteerd

voor de toenmalige politiechef en het hoofd van de inlichtingendienst in Jalalabad (CGVS I p.28; CGVS II

p.16-17). Zoals hierboven reeds vermeld zou u er ook via uw vroegere overste bij de ANP in geslaagd

zijn om vanuit Saudi-Arabië een officieel Afghaans rijbewijs te verkrijgen. Dit rijbewijs werd afgeleverd in

mei 2011, zo’n vijf jaar na uw ontslag bij de ANP (CGVS I p.7; CGVS II p.12-13). Deze elementen tonen

aan dat u beschikt over belangrijke beroepservaring en professionele connecties binnen Jalalabad.

Ondanks dat u nadien acht jaar en vijf maanden in Saudi-Arabië gewoond zou hebben, blijkt uit uw

verklaringen over uw uitgebreide familiale netwerk in Jalalabad dat u zich ook na een jarenlange periode

in het buitenland nog eens opnieuw zou kunnen hervestigen in Jalalabad. U verklaarde immers dat de

stad Jalalabad ‘vol van verwanten’ is (CGVS II p.10). U zei dat uw –weliswaar hoogbejaardevader reeds

sinds jullie terugkeer uit Pakistan in Jalalabad woont (CGVS I p.10) en voor medische zorgen

nog regelmatig over en weer reist tussen Pakistan en Jalalabad (CGVS II p.3-4). Uw broer R. baat reeds

sinds jullie terugkeer uit Pakistan een grote winkel voor wisselstukken uit in de wijk Chaknaori van

Jalalabad die hij doorheen de jaren uitgebreid heeft, en uw familie bezat ook een meelfabriek in de stad

die momenteel uitgebaat wordt door iemand anders (CGVS I p.11-13). U zei dat uw broer R. vier zonen

en vier dochters heeft, dat zijn kinderen naar school gaan en dat zijn oudste zoon K. naast zijn werk in de

wisselstukkenwinkel ook als chauffeur werkt (CGVS II p.6). U zei dat uw broer M. twee echtgenotes en

zes zonen heeft die eveneens bij in uw ouderlijke huis in de wijk Chaknaori wonen. Eén van de zonen, R.

genaamd, werkt als apotheker en arts in Chaknaori. Een andere zoon, A. K. genaamd, werkt als

bemiddelaar tussen de dorpelingen en de overheid of tussen dorpelingen onderling. Enkele zonen van

uw broer M. zijn gehuwd en ook hun schoonfamilies zijn afkomstig van Jalalabad (CGVS II p.8-10). Voorts

staan uw broers ook in voor het onderhoud van uw zus en haar dochter, omdat de echtgenoot van uw zus

overleden is (CGVS I p.12). U zei dat u soms na twee of drie dagen, soms na een week of na een maand

nog contact hebt met uw familie, waaruit blijkt dat u hen op onregelmatige tijdstippen doch frequent

contacteert. Zoals hierboven reeds vermeld had u enkele dagen voor uw tweede gehoor nog contact met

uw familie (CGVS II p.3). Uit dit alles blijkt redelijkerwijze dat u in Jalalabad over een uitgebreid familiaal

netwerk beschikt dat u ook vanuit België nog zou kunnen consulteren. Tot slot dient opgemerkt te worden

dat u zei dat u uw taskara en uw paspoort in Jalalabad ging aanvragen, wat aantoont dat u in staat was

om in Jalalabad officiële documentatie te verkrijgen (CGVS I p.18, p.22 en p.28-29; CGVS II p.12 en p.15).

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 als zelfstandige man een bestaan uit te bouwen, maar dat u hiertoe ook over de

nodige contacten en ondersteuning beschikt.
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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 Jalalabad te hervestigen stelde u dat u vreest opnieuw

getraceerd te worden door uw bedreigers (CGVS II p.31). 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. De door u aangehaalde bezwaren zijn dan ook niet

van die aard dat zij een hervestiging in uw land van herkomst onmogelijk zouden maken.”

In zoverre verzoeker ter betwisting van de mogelijkheid tot een intern vestigingsalternatief elders in

Afghanistan, verwijst naar zijn problemen met de taliban, merkt de Raad op dat geen geloof kan worden

gehecht aan deze problemen, gelet op de bovenstaande vaststellingen. Er mag dan ook worden

aangenomen dat verzoeker, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te reizen

en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit

bezit, in staat is om buiten zijn regio van herkomst in zijn levensonderhoud te voorzien.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Jalalabad over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voormelde toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de

Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.
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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 negentien april tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


