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nr. 224 805 van 12 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. KARABAYIR

Thonissenlaan 98 A

3500 HASSELT

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 23 februari 2018 heeft

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

22 januari 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS, die loco advocaat

F. KARABAYIR verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, 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 1 november 2015 België is binnengekomen, diende op 9

november 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 22 januari 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 23 januari 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 09/11/2015

Overdracht CGVS: 05/02/2016
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vreemdelingen en de staatlozen op 2 januari

2017 van 9.10u tot 13.15u in aanwezigheid van uw raadsman Fatih KARABAYIR en op 28 februari 2017

van11.45 uur tot 13.15 uur in aanwezigheid van uw raadsman KAKIESE, bijgestaan door een tolk die het

Pashtoun machtig is .

A. Feitenrelaas

U verklaart te zijn geboren op 1 januari 1986 in Watapoor, Surkh Rod, Nangarhar in Afghanistan. U

verklaart van Afghaanse origine te zijn, soenniet te zijn en een etnische Pashtoun te zijn. U verklaart

gehuwd te zijn met N. B. Z. en woonachtig te zijn geweest in Watapoor, Surkh Rod, Nangarhar. U

verklaarde te zijn afgestudeerd in 2011 aan de faculteit Agricultuur aan de universiteit in Jalalabad. U

studeerde hier vier jaar en verbleef in die tijd in de gebouwen die de universiteit ter beschikking stelde.

Tijdens uw laatste jaar middelbaar en uw universiteitsjaren behaalde u certificaten voor het succesvol

beëindigen van opleidingen Business Administration, Engels “Advanced II” en Elektriciteit.

Van oktober 2011 tot november 2011 werkte u als dagloner in wasbedrijf Fayaz in Jalalabad. U stond aan

de receptie voor de ontvangst en teruggave van de binnengebrachte artikelen. U stond in contact met het

cliënteel. U was het Engels machtig en vertaalde binnen het bedrijf ook regelmatig tussen Engels en

Pashtoun. Van november 2011 tot november 2013 werkte u bij Mission Essentian Personnel (MEP). MEP

is een Amerikaans bedrijf dat diensten levert aan onder andere het Amerikaanse leger in Afghanistan. U

werd geselecteerd om naar Wardak te gaan en er te werken in de basis van Dash Towp, waar Afghaanse

en Amerikaanse militairen aanwezig waren. Er waren vier vertalers, waarvan u als enige werkzaam was

op de binnendienst, de andere drie werden mee op missie genomen. In november 2013 werd u door uw

werkgever op stand-by gezet, waarop u ging werken in de verfwinkel van uw broer in Jalalabad. Later zou

u de leiding nemen over de verfwinkel. U had horen zeggen dat er een andere vertaler gevonden was.

U huwde met uw huidige echtgenote in Kunar. Na een tijd werd uw schoonmoeder ziek. U bezocht haar

met uw schoonzus en uw vrouw. De broer van mawlawi S. was aanwezig tijdens uw bezoek aan uw

schoonmoeder. Enkele dagen nadat u thuis kwam werd deze mawlawi vermoord. Later werd u telefonisch

beschuldigd van zijn dood en werd u bedreigd. U verhuisde met heel uw familie naar uw broer S. in

Jalalabad. Vijftien dagen later kreeg u terug telefoon. Ze beschuldigden uw schoonzus Z. en u van

spionage en bedreigden u. Ze zouden u overal vinden en beschuldigden u opnieuw van de dood van de

mawlawi. Hierop stapte u naar de deputy police chief. Aangezien hij u niet kon helpen, ging u naar de

gouverneur. Daar vroeg u een wapenvergunning aan. Na een tijd kwam uw zieke schoonmoeder langs in

Jalalabad. Ze vroeg u om te vertrekken en ergens veilig naartoe te gaan. Uw broer sprak met een

smokkelaar, die u op 29 september het land uit smokkelde.

U kwam aan in België op 1 november 2015. Op 9 november 2015 vroeg u samen met uw neef Z. K. (O.V.

(…)) asiel aan. Na uw vertrek zou S. vermoord zijn.

Ter ondersteuning van uw relaas legt u volgende documenten voor: taskara, certificaat MEP, brief NATO

Training Mission, certificaat Business Administration, certificaat Electrical Class, diploma Engels, diploma

middelbaar en universiteit, wapenvergunning, kaart USAid, foto's, documenten schoonzus, dreigbrief,

brief overheid.

B. Motivering

U baseert zich op dezelfde asielmotieven als uw neef K. Z. In hoofde van deze laatste werd

evenwel besloten tot een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus aangezien geen geloof kon

worden gehecht aan de aangebrachte asielmotieven. Deze beslissing luidt als volgt en heeft bijgevolg ook

betrekking op u:

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
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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.

Zo zijn uw verklaringen over het bezoek van uw familie aan de schoonmoeder van uw oom en de

verklaringen over de vermoorde talibanleider weinig overtuigend.

Uzelf kan over de vermoorde talibanleider in het geheel niets zeggen. Het enige dat u weet aan te halen

is dat hij de leider was van de taliban in het dorp Pashad (CGVS 28/02, p.9). Dit is bijzonder beperkt. Uw

oom verklaart bovendien dat de man de leider was van de taliban van de provincie Kunar en van nog

andere provincies (CGVS 28/02, 15/38368, p.4). Dit is een wezenlijk verschil. Er mag verwacht worden

dat u minstens iets meer kan vertellen over de persoon wiens moord de aanleiding was voor al uw

problemen. Dat de enige informatie die u over deze persoon überhaupt kan geven tegenstrijdig is met de

verklaringen van uw oom doet ernstige vraagtekens rijzen. Het kan immers aangenomen worden dat jullie

een begin van informatie zouden hebben en duidelijke verklaringen zouden kunnen afleggen over de man

van wiens dood jullie beschuldigd worden en wiens dood de oorzaak was van jullie vertrek uit het land.

Ook over de manier waarop de aan de Taliban gelieerde leden van de schoonfamilie te weten zouden zijn

gekomen dat uw oom destijds voor ‘de buitenlanders’ werkte, zijn jullie verklaringen weinig duidelijk. Uw

oom stelt dat jullie zijn schoonfamilie in Kunar bezochten en dat zij aan deze Taliban-leden “misschien,

nadat wij er weg waren” zouden verteld hebben dat hij bij de buitenlanders had gewerkt en dat de

schoonzus al vijftien jaar voor allerlei organisaties werkte (CGVS 28/02, p.3). Dat hij zich wat dit betreft

moet beperken tot loutere gissingen, is opmerkelijk. Even opmerkelijk is het feit dat de jullie goedgezinde

schoonfamilie dergelijke informatie zomaar zou delen met hun ‘Taliban-neven’.

Verder zijn uw verklaringen over de dreigtelefoons tegenstrijdig aan elkaar en komen ze niet overeen met

de verklaringen die uw oom hierover aflegde. Zo verklaart uw oom bij DVZ uitdrukkelijk dat hij gebeld werd

door onbekenden. U daarentegen verklaart bij DVZ en later op het Commissariaat-generaal dat de twee

broers van de vermoorde talibanleider S. naar uw oom belden (CGVS 06/01, p.13). Het is opmerkelijk dat

u hierover tegenstrijdige verklaringen aflegt. Omwille van deze dreigtelefoon zou u immers met uw gezin

en uw oom met zijn gezin naar Jalalabad verhuisd zijn. Ook uw verklaringen over de tweede dreigtelefoon

verschillen van die van uw oom. Vooreerst maakt uw oom bij DVZ geen enkele melding van een tweede

dreigtelefoon, wat mag verbazen. Uzelf verklaart bij DVZ: “Sindsdien kregen we altijd bedreigingen van

het hoofd van de taliban”, terwijl u op het CGVS nog maar over één verdere bedreiging (nl. het tweede

telefoontje) spreekt. Ook uw verklaringen over de inhoud van het tweede gesprek stemmen niet overeen

met de verklaringen van uw oom. Zo verklaart u over de tweede dreigtelefoon: “Hij zei ook dat hij normaal

niet sprak, maar dat er één jongere niet zou overleven. De hele familie.” (CGVS 06/01, p.13). Uw oom

verklaart op het Commissariaat-generaal echter dat hijzelf en uw moeder tijdens de telefoongesprekken

beschuldigd werden van spionage en dat ze wisten wat de straf hiervoor was (CGVS 02/01, (…), p.14).

Ook dit is weinig coherent.

Wanneer het Commissariaat-generaal vraagt naar uw specifieke rol in het vervolgingsrelaas verklaart u

dat heel de familie geviseerd werd in beide dreigtelefoons en ze verwezen naar ‘die jongemannen’ (CGVS

06/01, p. 16). Wanneer u wordt gevraagd hoe u wist dat u specifiek geviseerd werd met de uitdrukking

‘die jongemannen’ en niet bijvoorbeeld uw neven, verklaart u dat u dit weet doordat uw naam wordt

genoemd in de dreigbrief die werd aangetroffen op het dode lichaam van uw oom (CGVS 06/01, p. 17).

De moord op uw oom vond echter plaats na uw vertrek uit Afghanistan (CGVS 06/01, p. 17). Indien u niet

genoemd werd in de dreigtelefoons en dus pas op de hoogte zou zijn dat de taliban u specifiek viseerde

nadat u uw vlucht reeds had ingezet, kunnen vragen gesteld worden bij de redenen waarom u, die op dat

moment immers niet geviseerd werd, het land heeft verlaten.

U beweert dat u na de eerste dreigtelefoon gevlucht bent met de hele familie om in te trekken bij uw oom.

De verklaringen die u aflegt over de omstandigheden waarin de families gedurende meerdere maanden

samenleefden in het huis van uw oom in Jalalabad zijn evenwel tegenstrijdig aan elkaar. Zo verklaart u
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dat er in dit huis drie kamers waren en dat elke gezin in een aparte kamer sliep (CGVS 28/02, p.9). U

verklaart uitdrukkelijk dat uw oom in een andere kamer sliep (CGVS 28/02, p.10). U besluit door te stellen

dat deze kamerindeling altijd dezelfde is geweest in de periode waarin u daar woonde (CGVS 28/02,

p.10). Uw oom daarentegen verklaart dat de mannen samen sliepen en de vrouwen samen sliepen (CGVS

28/02, (…), p.6). Hij verklaart ook dat hij bij u op de kamer sliep (CGVS 28/02, (…), p.6). Deze

tegenstrijdigheid ondermijnt de geloofwaardigheid uw bewering dat jullie na een dreigtelefoontje dienden

onder te duiken in Jalalabad.

Ook over de rol van uw neven legt u tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaart u aanvankelijk dat u alleen

nog buiten kwam om uw vader naar de dokter te brengen (CGVS 06/01, p.15). Voor andere zaken zouden

uw neven, de zonen van M. S., u geholpen hebben (CGVS 06/01, p.15). Wanneer u in uw laatste gehoor

echter gevraagd wordt of uw neven in deze periode ooit iets voor u deden, zegt u dat u zich dit niet kan

herinneren (CGVS 28/02, p.7). Ook na aandringen, kan u zich niets herinneren (CGVS 28/02, p.7). Dit is

opmerkelijk. Wanneer u geconfronteerd wordt met uw antwoord uit het vorige gehoor verklaart u dat uw

neven niet persoonlijk voor u naar buiten gingen, maar wel voor uw gezin (CGVS 28/02, p.7). Wanneer u

echter vervolgens naar een voorbeeldsituatie wordt gevraagd, moet u het antwoord schuldig blijven

(CGVS 28/02, p.8). Ook dit roept de nodige vraagtekens op.

Ook de verklaringen die uw oom aflegt over het bezoek van zijn zieke schoonmoeder zijn vaag en

ongeloofwaardig. Zo verklaart hij dat ze helemaal naar Jalalabad kwam om jullie te waarschuwen dat jullie

leven in gevaar is (CGVS 02/01, p.14). Zij werd gebracht door haar kleinzoon (CGVS 02/01,p.16). Hoe

uw schoonfamilie uit Kunar aan jullie onderduikadres is geraakt, weet uw oom echter niet te zeggen. Hij

houdt het op: “Mijn vrouw had een telefoon, dus ze kunnen gebeld hebben” (CGVS 02/01, p.16), waarmee

hij aangeeft dat hij niet weet hoe de schoonmoeder en haar kleinzoon aan jullie adresgegevens in

Jalalabad kwam en heden ook niet op de hoogte is van hoe zij hieraan gekomen zijn. Bovendien is het

opmerkelijk dat de zieke schoonmoeder helemaal naar Jalalabad komt terwijl ze deze boodschap ook

telefonisch had kunnen overmaken. Wanneer uw oom hiermee geconfronteerd wordt, kan hij hiervoor

geen verklaring bieden (CGVS 02/01, p.16). Verder is het in dit verband opmerkelijk dat uw oom enerzijds

verklaart dat de schoonmoeder niet met haar familieleden kan spreken over het feit dat zij jullie

willen vermoorden, uit vrees voor haar eigen leven (CGVS 02/01, p.18). Het is dan ook opmerkelijk dat zij

anderzijds wel het risico durft te nemen om met haar kleinzoon naar Jalalabad te rijden om jullie te

vertellen dat jullie het land moet verlaten. Aangezien uw oom verder verklaart dat zijn vrouw een

telefoontoestel heeft en telefonisch contact heeft met zijn schoonmoeder, tast dit de geloofwaardigheid

van dit aspect van jullie relaas verder aan.

Uw oom stelt dat ondertussen heel de familie verhuisde naar zijn broer in Jalalabad teneinde zich in

veiligheid te brengen (CGVS 02/01, p.14). Wanneer uw oom wordt gevraagd naar de veiligheidssituatie

van hen, antwoordt hij: “Wanneer ik daar was, was mijn familie in gevaar omwille van mij” en “Er is geen

probleem voor hen” (CGVS 02/01, p.17). Een neef zou momenteel de winkel open houden om de familie

te voorzien van een inkomen (CGVS 02/01, p.17). Uzelf verklaart verder nog dat uw familieleden in

Afghanistan geen voorzorgen hebben genomen wat veiligheid betreft (CGVS 02/01 , p.14). Het is

ongeloofwaardig dat uw hele familie enerzijds naar Jalalabad vlucht, maar dat zij, zelfs na de moord op

de broer van uw oom, geen extra maatregelen inzake veiligheid neemt. Ook dit ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Tot slot is het van belang om te benadrukken dat u naast de door u aangehaalde feiten geen concrete

daden van vervolging aanhaalt die werden gesteld tegen u of één van uw familieleden. U verklaart

hierover: “Het enige probleem dat we reeds langer hadden, was het gedrag van andere dorpelingen naar

ons” (CGVS 06/01, p. 11). U haalt hierover volgend voorbeeld aan: “Als ik iemand begroette, antwoorde

hij niet” (CGVS 06/01, p. 12). U verklaart uitdrukkelijk dat er nooit iemand enige specifieke bedreiging

heeft geuit (CGVS 06/01, p. 12), voordat de problemen begonnen waarop uw vlucht gebaseerd is. Ook

uw oom verklaart dat de eerste bedreiging slechts plaats vond in juli 2015 (CGVS 06/01, (…), p.11). Uw

oom baatte na het beëindigen van zijn werk als tolk een winkel uit in het centrum van Jalalabad, van

november 2013 tot juli 2015 (CGVS 06/01, (…), p. 15). Hij haalt geen problemen aan die hij in deze

periode, waarin hij deelnam aan het publieke leven, als gevolg van zijn vroegere werk gekend zou hebben.

Uw moeder stopte met haar werk in april 2015 (CGVS 06/01, p.11), drie maanden voordat de eerste

bedreiging zou hebben plaatsgevonden. Een vrees voor vervolging omwille van de vroegere

werkzaamheden van uw familieleden maakt u dan ook niet aannemelijk.

Uit bovenstaande moet worden besloten dat u een vrees voor vervolging zoals bepaald in

de Vluchtelingenconventie niet aannemelijk maakt.
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De door u voorgelegde documenten vermogen bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Uw

taskara, de certificaten, de diploma’s, de personeelskaart, de foto’s en de documenten van uw schoonzus

betreffen uw identiteit, die momenteel niet ter discussie staat. De dreigbrief, de brief van de overheid en

de wapenvergunning kunnen uw relaas slechts bevestigen bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het

geval is gebleken. Bovendien blijkt uit de informatie die op het CGVS aanwezig is en die aan het

administratief dossier werd toegevoegd, dat frauduleuze Afghaanse documenten op eenvoudige manier

te verkrijgen zijn. Geen van de documenten kan 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 Commissariaatgeneraal is van oordeel dat u zich aan de bedreiging van

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

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

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48/4, § 2 c) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. 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
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Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad

Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie,

gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan

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

gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

capaciteit van de Afghaanse veiligheidsdiensten om geweld te voorkomen.

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

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

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

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

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

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

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

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

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

U verklaart de tijdens uw studies verschillende jaren in Jalalabad te hebben gewoond (CGVS, p.15) en u

verklaart de voorbije jaren verschillende maanden bij uw broer in Jalalabad te hebben gewoond. Zo

woonde u er in 2014 gedurende drie maanden en in 2015 gedurende minstens twee maanden (CGVS,

p.14-15). Verder verklaart u over het huis van uw broer “Dat is als ons eigen huis” (CGVS, p.15), hetgeen

weinig aan de verbeelding overlaat. U was tot uw vertrek woonachtig bij uw broer in Jalalabad en daarvoor

bij uw andere broer in Watapur. U verklaart ook dat uw vrouw nog steeds in Jalalabad woont (CGVS,

p.15). U woonde in het verleden al gedurende verschillende jaren in Wardak (CGVS,p.6) en ging ook

regelmatig met vrienden op reis naar andere districten (CGVS,p.15). Uw familie bezit een verfwinkel,

waarvan u sinds 2013 de leiding had en waarmee voldoende inkomen gecreëerd wordt om de hele familie

te onderhouden (CGVS, p.17). Verder heeft u een universitair diploma en heeft u slechts één jonge zoon.

Het feit dat u aangeeft dat u het huis van uw broer in Jalalabad ziet als uw thuis, dat uw vrouw en andere

familieleden zich daar reeds vestigden voor bijna twee jaar, dat u in uw verleden op verschillende

plaatsen woonde, dat uw economische activiteiten op Jalalabad gericht zijn en dat u over de financiële en

academische capaciteiten beschikt, doet besluiten dat het niet onredelijk is om aan te nemen dat u zich

in Jalalabad kan vestigen. 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 te hervestigen stelde

u dat dit onmogelijk was uit vrees voor de taliban.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 rechtspleging

Waar verzoeker in het opschrift van zijn verzoekschrift stelt dat hij een beroep tot “schorsing en

nietigverklaring” bij de Raad indient, merkt de Raad op dat hij een hervormingsbevoegdheid heeft in

voorliggend beroep overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet en dat hij eerst

zal onderzoeken of hij de bestreden beslissing kan bevestigen of hervormen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker voert aan als volgt:
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“- Schending van artikel 3 EVRM;

- Schending van artikel 1 A lid 2 eerste alinea van de Conventie van Genève betreffende de status van

de vluchtelingen;

- Schending van artikel 10 van de Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

- Schending van artikel 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991);

- Schending van artikel 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen (Vreemdelingenwet);

- Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel;”.

Inzake de vluchtelingenstatus:

Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) definieert het begrip vluchteling.

De vier elementen van deze definitie zijn de volgende:

- zich buiten het land van herkomst bevinden; - een gegronde vrees voor vervolging hebben; - omwille

van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging; - de

bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.

Deze elementen toegepast op verzoeker:

- zich buiten het land van herkomst bevinden:

Verzoeker bevindt zich hier in België, waar hij zijn aanvraag tot asiel heeft ingediend op 9 november

2015.

- een gegronde vrees voor vervolging hebben:

Weliswaar vereist deze vrees zowel een subjectief als een objectief element, doch vrees volstaat. De

asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch moet niet bewijzen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft gehad (Vanheule D.,

Vluchtelingen, Overzicht, Mys & Breesch, Gent, 1999, o.c., 21-22).

Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat hij geen gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming heeft kunnen aantonen.

Verzoeker vreest echter vervolgd te worden door de Taliban. Verzoeker vreest eveneens bij een eventuele

terugkeer naar Afghanistan slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

- de bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.

Verzoeker kan de bescherming van het land van herkomst niet inroepen omdat de lokale autoriteiten niet

in staat zijn om zichzelf te beschermen.

Dit blijkt uit het feit dat verzoeker reeds een beroep heeft gedaan op de deputy police, die weigerden om

hem te helpen. Daarna ging hij naar de gouverneur, maar die konden hem geen lijfwacht geven maar

slechts een wapenvergunning. Verder konden ze hem daarbij niet helpen (CGVS-verhoor dd. 28.02.2017,

p. 13-14).

- omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging;

Verweerster heeft verder nagelaten om rekening te houden met het profiel van verzoeker, zijnde een

persoon die voor een buitenlander – Amerikaan gewerkt heeft. Het is een algemeen gekend feit dat

dergelijke mensen het risico lopen om vervolgd te worden door de Taliban. Wat betreft zijn subjectieve

vrees wenst hij te verwijzen naar zijn verklaringen tijdens de verhoren van het CGVS.

Dat dit middel gegrond is.

*** Ten onrechte heeft de verwerende partij geoordeeld dat verzoeker niet in aanmerking komt om hem

een vluchtelingenstatus, evenmin om een subsidiaire bescherming toe te kennen.

De verwerende partij vindt ten onrechte dat aan de aangebrachte asielmotieven van verzoeker geen

geloof kan gehecht worden.

Tot dit onterecht oordeel komt de verwerende partij door te verwijzen naar de weigeringsbeslissing van

de neef van verzoeker, i.e. Z. K.
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In deze beslissing oordeelde de verwerende partij dat aan de neef geen vluchtelingenstatus kon

toegekend worden omdat hij onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat er in hoofde van zijn persoon

een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging omwille van zijn nationaliteit, etnie, religie,

politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep. Verder werd ook vastgesteld dat

geen sprake was van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4, §2 Vw, waardoor hem evenmin de status van subsidiaire

beschermde werd toegekend.

Volgens de verwerende partij beletten de onaannemelijkheden en incoherenties in het asielrelaas van de

neef (en dus in samenhang met die van verzoeker) dat er geloof gehecht kan worden aan hun vrees om

gedood te worden door Taliban bij terugkeer naar Afghanistan.

De verwerende partij grondt de bestreden weigeringsbeslissing van verzoeker ten onrechte op de

onaannemelijkheden en incoherenties in het asielrelaas van de neef van verzoeker. Immers, de

verwerende partij dient elk asieldossier individueel te beoordelen rekening houdend met de persoonlijke

omstandigheden van ieder asielaanvrager apart. Dat de ene asielzoeker verschillende antwoorden geeft

op de gestelde vragen in vergelijking met de andere, mag geen reden zijn om de asielaanvraag van de

andere asielzoeker ook te weigeren, zonder een gefundeerd onderzoek te doen naar de

geloofwaardigheid van diens verklaringen.

Het is perfect denkbaar dat de ene asielzoeker de waarheid vertelt, terwijl de andere dat niet doet. In dat

geval, zou de verwerende partij ten onrechte het standpunt ingenomen hebben over de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker door zich zonder meer te steunen op de

inconsistenties in het asielrelaas van de neef.

In casu, neemt de verwerende partij echter genoegen met een summiere verwijzing naar de verklaringen

van de neef om tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker te besluiten. Hierdoor is het

duidelijk dat er geen nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar de geloofwaardigheid van het asielrelaas

van verzoeker.

Dit toont aan dat verweerster geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd, waardoor het

zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden.

***

Verder zijn de aangehaalde onaannemelijkheden, incoherenties en tegenstrijdigheden ofwel niet relevant

voor verzoeker, oftewel van geringe aard die geenszins met zekerheid kunnen doen besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker.

Uiteraard kan het bedrog van zijn neef geen weerslag mogen hebben op zijn asieldossier, wanneer uit

zijn eigen feitenrelaas blijkt dat hij wel de waarheid heeft verteld.

Verweerster dient derhalve de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker in de eerste plaats te

onderzoeken op basis van zijn eigen verklaringen.

Verzoeker wenst in dat verband nog te verwijzen naar het Handboek van UNHCR waar in paragraaf 199

het volgende staat:

Tegenstrijdige en onnauwkeurige verklaringen zijn op zich niet voldoende om te besluiten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus. De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid om dergelijke

verklaringen te evalueren in het licht van de verschillende omstandigheden van het dossier.

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat – vluchtelingen het voordeel van de twijfel gegund is,

op voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaatvluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te worden met zijn persoonlijkheid o.m. zijn

intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische stoornissen.

Dat met de persoonlijkheid (en het persoonlijke asielrelaas) van verzoeker niet voldoende rekening werd

gehouden door de verwijzing naar de motieven in de weigeringsbeslissing van zijn neef, werd reeds supra

uiteengezet.
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Verweerster heeft echter ook geen rekening gehouden met de psychologische toestand van verzoeker.

Verzoeker is alzo via het land naar België gekomen en men hoeft geen psycholoog OF psychiater te zijn

om te beseffen dat mensen die via het land naar België komen enorm getraumatiseerd zijn.

Evenmin heeft verweerster rekening gehouden met het lange tijdsverloop tussen de binnenkomst van

verzoeker in België (dd. 01/11/2015) en zijn asielverhoren dd. 02.01.2017 en 28.02.2017. Verzoeker heeft

aldus meer dan één jaar moeten wachten om zijn asielrelaas uiteen te zetten.

Het hoeft geen betoog dat ieder mens in een dergelijke lange tijdspanne bepaalde details kan vergeten.

Dat juist deze vergetelheid wordt gebruikt in het nadeel van verzoeker om daaruit de ongeloofwaardigheid

van zijn asielrelaas af te leiden, getuigt echter van rechtsmisbruik.

De beslissing van verweerster is daardoor niet voldoende gemotiveerd waardoor het motiveringsbeginsel

is geschonden. Evenzeer is het zorgvuldigheidsbeginsel alsook het redelijkheidsbeginsel geschonden.

*** Met betrekking tot de aangehaalde tegenstrijdigheden wenst verzoeken nog het volgende op te

merken:

- Weinig overtuigend relaas van de neef over het bezoek van de familie aan de schoonmoeder van

verzoeker en verklaringen over de vermoorde talibanleider:

Dit heeft geen relevantie voor het asielrelaas van verzoeker aangezien hij hierover wel gedetailleerde

antwoorden heeft kunnen geven.

- Dat de neef over de vermoorde talibanleider in het geheel niets kan zeggen terwijl verzoeker wel meer

details geeft:

Dit kan dus alleen maar in het voordeel van verzoeker spelen en versterkt de kans dat verzoeker wel de

waarheid vertelt.

- Dat geen voldoening gevende antwoorden werden verschaft op de vragen omtrent hoe de

Talibangelieerde leden van de schoonfamilie van verzoeker te weten zijn gekomen dat hij en zijn

schoonzus voor ‘de buitenlanders’ werkten:

Het antwoord op deze vraag dient niet bij verzoeker, maar eerder bij die Taliban-leden gezocht te worden.

Verzoeker heeft op deze vragen in alle eerlijkheid geantwoord dat hij het niet zeker wist, maar wel

vermoedde dat het door de schoonfamilie zou kunnen verteld zijn.

Bovendien had verzoeker nooit gezegd dat dit een bewaard geheim was in de familie, zodat de opmerking

van verweerster waarin zij verklaart het opmerkelijk te vinden dat de goedgezinde schoonfamilie deze

informatie zomaar deelt met de Taliban-neven, niet op zijn plaats is.

- De tegenstrijdige verklaringen over de dreigtelefoons:

Verweerster dient hier enkel rekening te houden met de verklaringen van verzoeker. Het was immers

verzoeker die werd gebeld, en niet de neef.

- Dat verzoeker tijdens het eerste interview bij DVZ niet had verteld over de tweede dreigtelefoon:

Verzoeker meent dat dit verslag geen juridische waarde heeft gezien het feit dat verzoeker bij dit verhoor

voor DVZ niet bijgestaan was door een raadsman. Een criminele wordt in een gehoor bijgestaan door een

raadsman. Een persoon die voor zijn leven vreest, krijgt echter geen bijstand van een raadsman. Het feit

dat er geen wettelijke bepalingen zijn erover mag geen vrije brief zijn om deze verklaringen zomaar tegen

een arme Afghaanse asielzoeker te gebruiken.

Nochtans bestaat voor dergelijke gevallen artikel 3 EVRM. Het is een onmenselijke behandeling om de

asielaanvraag af te wijzen en verzoeker terug te sturen naar Afghanistan omwille van zijn verklaringen bij

de DVZ, zijnde een verklaring die maar slechts 10 minuten geduurd heeft!!!
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Bovendien werd aan verzoeker voor de aanvang van het verhoor bij DVZ het volgend voorafgaandelijk

advies gegeven:

De vragenlijst is bedoeld als een instrument ter voorbereiding van het gehoor en het onderzoek op het

CGVS. - Op het CGVS zal u (als asielzoeker) de mogelijkheid geboden worden om uitvoerig alle

elementen en feiten weer te geven. - Bij het invullen van de vragenlijst wordt er van u (als asielzoeker)

verwacht dat u nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom u bij uw terugkeer problemen vreest of

riskeert, dat u in het kort de voornaamste elementen of feiten weergeeft. Een uitvoerig, gedetailleerd

overzicht van alle elementen of feiten wordt niet verwacht.

Bij het verhoor voor DVZ werd verzoeker dus enerzijds geadviseerd om in het kort zijn asielrelaas weer

te geven, en anderzijds de details te besparen voor de volgende verhoren voor verweerster.

Dat verzoeker dan achteraf wordt verweten om niet alle details verteld te hebben tijdens het verhoor voor

DVZ, gaat alle logica te boven. Begrijpe wie begrijpe kan!!!

Alweer is verweerster bij deze beoordeling niet zorgvuldig, maar bovendien ook niet redelijk.

Zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, als het redelijkheidsbeginsel worden hiermee geschonden.

Bovendien getuigt deze rechtshandeling van verweerster duidelijk van rechtsmisbruik.

- De tegenstrijdige verklaringen over de omstandigheden waarin de families gedurende meerdere

maanden samenleefden in het huis van de oom in Jalalabad. Meer bepaald de verklaring van de neef dat

elk gezin in een aparte kamer sliep versus de verklaring van verzoeker dat mannen en vrouwen apart

sliepen:

Een onschuldige vergissing waaraan verweerster grote gevolgen probeert te verbinden.

Bovendien kan niet duidelijk afgeleid worden wie van beiden de waarheid vertelt. Ook gaat verweerster

voorbij aan het feit dat verzoeker nog had verklaard dat deze indeling soms veranderde en koppels bij

elkaar sliepen (CGVS-verhoor dd. 28/02/2017, p. 6).

- Vage en ongeloofwaardige verklaringen over het bezoek van de zieke schoonmoeder: - Volgens

verweerster heeft verzoeker niet kunnen antwoorden op de vraag hoe de schoonfamilie uit Kunar aan het

onderduikadres van verzoeker is geraakt. Nog volgens verweerster hield verzoeker het op bij “Mijn vrouw

had een telefoon, dus ze kunnen gebeld hebben” (CGVS 02/01, p. 16).

Verweerster vergist zich met deze motivering. Uit de vraagstelling op p. 16 van het verhoorverslag dd.

02/01/2017 blijkt dat verweerster daar de vraag heeft gesteld hoe de schoonmoeder wist dat verzoeker in

Jalalabad was. De vraag luidt immers als volgt: “Hoe wist ze dat je daar was?” waarop verzoeker

antwoorde dat: “Mijn vrouw had een telefoon, dus ze kunnen gebeld hebben.”

Nergens uit de verhoorverslagen blijkt dat verweerster de door haar beweerde vraag heeft gesteld over

hoe dat de schoonmoeder aan het adres van verzoeker is geraakt.

Alweer een poging tot rechtsmisbruik van verweerster, waarbij ze andere gevolgen probeert af te leiden

van de onschuldige verklaringen van verzoeker.

- Dat het ongeloofwaardig is dat de familieleden in Jalalabad, zelfs na het overlijden van de broer van

verzoeker, veilig zijn en geen extra veiligheidsmaatregelen nemen.

De band tussen de familieleden van de echtgenote van verzoeker en de Taliban kunnen daarvoor een

reden zijn. Anderzijds heeft verzoeker duidelijk gemaakt dat de Taliban enkel een probleem heeft met

hem, omdat zij hem verdenken van spionage omtrent het overlijden van de mawlawi S.

Verder kan het aan verzoeker niet verweten worden waarom dat de Taliban op de één of andere manier

(niet) handelt. Verzoeker gaat vanuit dat de echte bedoeling van de Taliban was wat ze voorgesteld

hebben. Een keer in het vizier: moet u zo snel mogelijk het land verlaten. Men mag in redelijkheid

verwachten dat verweerster op de hoogte is van dit feit.
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Verzoeker durfde zijn leven derhalve niet te riskeren, kennende de reputatie van de Taliban.

- Dat verzoeker voor het overige geen problemen heeft gekend en/of geen incidenten kan aanhalen

gerelateerd aan zijn vroegere werkzaamheden als tolk:

Verweerster gaat voorbij aan het feit dat de problemen van verzoeker begonnen zijn met het overlijden

van de mawlawi. Daarvoor was er geen reden voor Taliban om verzoeker te benaderen.

*** Algemeen kan geconcludeerd worden dat bovenvermelde tegenstrijdigheden en vaagheden echter

onvoldoende zwaarwichtig zijn om de geloofwaardigheid van de door verzoeker uiteengezette

asielmotieven volledig te ondermijnen. Deze overwegingen kunnen geenszins overtuigen om te besluiten

tot de ongegrondheid van de asielaanvraag van verzoeker. Daarvoor is echter meer vereist, in hetgeen

CGVS verzaakt.

In elk geval zijn deze geciteerde tegenstrijdigheden en vaagheden niet dermate belangrijk dat zij afbreuk

doen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker.

Het CGVS trekt derhalve ten onrechte de verklaringen van verzoeker in twijfel.

Overeenkomstig art. 48/6 Vw. dient aan verzoeker in ieder geval het voordeel van twijfel gegund te

worden, daar aan alle toepassingsvoorwaarden wordt voldaan doordat in het algemeen samenhangende

en aannemelijke verklaringen wordt afgelegd door verzoeker. De eventuele valse of incorrecte

verklaringen van de neef van verzoeker mogen daaraan geen afbreuk doen.

Bovendien werden heel veel stavingsdocumenten voorgelegd die het asielrelaas van verzoeker

voldoende bevestigen. Zo wordt verwezen naar onder meer de taskara, de certificaten, de diploma’s, de

personeelskaart, de foto’s en de documenten van de schoonzus.

Verweerster bevestigt bovendien dat de identiteit van verzoeker niet ter discussie staat. Evenmin wordt

getwijfeld aan de nationaliteit, de religie, de etniciteit, het ras, de opleiding of de plaats van herkomst van

verzoeker.

Verweerster betwist ook niet dat de broer van verzoeker reeds werd vermoord door de Taliban. Hierdoor

heeft verzoeker een reden meer om voor zijn leven te vrezen bij terugkeer naar Afghanistan.

Derhalve is er elke reden om aan te nemen dat verzoeker terecht vreest om gedood te worden door

Taliban bij terugkeer naar Afghanistan omwille van het feit dat hij in het verleden voor de buitenlanders

heeft gewerkt en daardoor van spionage wordt verdacht, o.a. met betrekking tot de moord op de mawlawi.

De vluchtelingenstatus dient daardoor toegekend te worden aan verzoeker.

Inzake de subsidiaire bescherming:

Verweerster heeft eveneens nagelaten om voldoende te motiveren waarom verzoeker niet in aanmerking

komt voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, b en/of c.

Hierbij wenst verzoeker te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’:

“Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die

te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal

zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”.

Verzoeker heeft deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door zijn profiel.

Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom ze aan verzoeker geen subsidiaire

beschermingsstatus niet toegekend heeft.

Verweerster roept ten onrechte een intern vlucht alternatief in. Verzoeker meent dat hij over geen intern

vluchtalternatief beschikt in Jalalabad.
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Het feit dat verzoeker ondergedoken heeft bij zijn familieleden in Jalalabad, mag geen argument zijn om

een intern vluchtalternatief in te roepen.

Bovendien gaat verweerster voorbij aan het feit dat verzoeker al meer dan 2 jaar in België zit. Verweerster

gaat er ten onrechte vanuit dat de persoonlijke en familiale situatie van verzoeker in die 2 jaren niet

veranderd is.

Verweerster stelt ook ten onrechte dat Jalalabad als veilig kan beschouwd worden.

Verweerster erkent echter zelf in de bestreden beslissing dat de algemene veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds 2015 verslechterd is.

Verder erkent verweerster ook 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. Jalalabad ligt echter wel in het Oosten

van Afghanistan.

Verder erkent verweerster dat in Jalalabad zich met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen, waarbij

ook burgers zonder specifiek profiel gedood en verwond worden. Verweerster stelt ook vast dat er sprake

is van een toename van het aantal burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad.

Doch anderzijds wordt aangehaald dat er regionale verschillen zijn, zonder voldoende te motiveren

waarom dat de regio van herkomst van verzoeker als veilig kan beschouwd worden.

Verweerster laat het ook na om rekening te houden met de actuele veiligheidssituatie in Jalalabad door

te verwijzen naar zeer oude verslagen. Bovendien worden twijfelachtige conclusies getrokken uit de

aangehaalde rapporten.

Verweerster dient echter een gedetailleerder onderzoek te voeren naar de actuele toestand in Jalalabad.

Had verweerster dit gedaan, dan zou zij niet voorbij kunnen gaan aan de volgende recente incidenten in

deze regio:

1) Aanslag van IS op Save The Children’s kantoor in Jalalabad op 25.01.2018, waarbij 8 onschuldige

burgers stierven en 25 gewond geraakten (stukken 3 en 4);

2) Zelfmoordaanslag tijdens een begrafenis op 31.12.2017, waarbij 12 onschuldige burgers stierven en

14 gewond geraakten (stuk 4);

3) Een bomaanslag naast het voetbalstadion van Jalalabad op 03.12.2017, waarbij 5 onschuldige burgers

stierven en 8 gewond geraakten (stuk 5);

4) Een bedreiging met bomaanslag waardoor de luchthaven werd ontruimd op 02.01.2018 (stuk 6).

Uit de voormelde nieuwsartikelen blijkt dat de opmars van IS een ander probleem is die men zorgvuldig

moet onderzoeken alvorens een intern vluchtalternatief in te roepen.

Aangezien het CGVS de identiteit, herkomst en beroep van verzoeker niet ter discussie trekt, kan er dan

ook gesteld worden dat door deze laatste ontwikkelingen verzoeker een reëel risico loopt op ernstige

schade, meer bepaald vermoord te worden of gefolterd te worden bij terugkeer.

Het feit dat verzoeker een lange tijd afwezig is geweest uit de regio, en bij gedwongen terugkeer na een

lange afwezigheid een grote aandacht zal trekken van de Taliban met alle verhoogde veiligheidsrisico’s

van dien, is ook een feit.

In hoofde van verzoeker kan derhalve een gegronde vrees voor vervolging worden aangenomen wegens

de algemene onveilige en onzekere situatie in Jalalabad na de laatste ontwikkelingen.

Verweerster dient ook in rekening te houden dat de broer van verzoeker reeds werd vermoord door de

Taliban, waardoor de risico op vervolging in hoofde van verzoeker nog groter wordt.
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Er bestaan dus overeenkomstig art. 48/4 Vw wel degelijk zwaarwegende gronden om aan te nemen dat,

wanneer verzoeker naar zijn land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zal lopen op ernstige

schade en hij zich niet onder de bescherming van Afghanistan kan onderwerpen.

Artikel 3 van het EVRM bepaalt verder dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011,

M.S.S./België en Griekenland, § 218).

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen,

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in

de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en

de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66).

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht,

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan het

geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008,

Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in

fine).

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie bv.

EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland,

§ 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk,

§§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen

wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM

(zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005,

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij

aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van

slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende

partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie

aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008,

Saadi/Italië, § 132).

In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van

het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het relaas

van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat de groep

in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah

Sheekh/Nederland, § 148).

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft,

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).
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Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te gepasten

tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §

366).

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december

2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 oktober

1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107).

De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op

een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011,

M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388).

Echter heeft verwerende partij geen nauwkeurig onderzoek gedaan naar de algemene en actuele

veiligheidssituatie in Jalalabad. Minstens dient verwerende partij de laatste ontwikkelingen in acht te

nemen, met name dat de veiligheidssituatie in Jalalabad sterk is gedaald, mede door de aanwezigheid

van de Taliban en de opmars van IS.

Dat de aangevoerde middelen derhalve ernstig zijn.”

3.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken:

“3. Krantenartikels over het IS-aanslag dd. 25.01.2018;

4. Krantenartikel over het bomaanslag dd. 31.12.2017;

5. Krantenartikel over het bomaanslag dd. 03.12.2017;

6. Artikel over de ontruiming van de luchthaven dd. 02.01.2018.”

3.1.3. In een aanvullende nota van 24 april 2019 brengt de commissaris-generaal volgende documenten

ter kennis:

- de UNHCR “Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- het EASO-rapport “Afghanistan security situation” van december 2017;

- de COI Focus “Afghanistan Veiligheidssituatie in Jalalabad” van Cedoca van 25 februari 2019;

- het EASO-rapport “Afghanistan security situation” van mei 2018;

- het EASO-rapport “Country guidance: Afghanistan” van juni 2018.

3.1.4. Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met krantenartikelen over recente

incidenten die zich hebben voorgedaan na de indiening van het verzoekschrift (stukken 1-8).

3.2. 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.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

gesteund.

3.3. Verzoeker stelt afkomstig te zijn van het dorp Watapoor, in het district Surkhrod in de provincie

Nangarhar.

Uit het dossier kan geen informatie worden gehaald waarop de bestreden beslissing zich kan steunen om

met zekerheid te bepalen waar in het district Surkhrod verzoekers dorp precies is gelegen. De Raad kan

niet vaststellen of verzoeker zijn dorp al dan niet is gelegen in het grootstedelijk gebied Jalalabad. Volgens
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de bestreden beslissing is dit van wezenlijk belang omdat het grootstedelijk gebied Jalalabad zich uitstrekt

in het district Surkhrod.

Op basis van de neergelegde landeninformatie verschilt de (veiligheids-)situatie in het grootstedelijk

gebied Jalalabad weldegelijk wezenlijk van de (veiligheids-)situatie in de overige, op het platteland

gelegen delen van de rond Jalalabad gelegen districten van de provincie Nangarhar, waaronder Surkhrod.

Gezien de Raad inzake de hoger aangehaalde elementen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert,

ontbreekt het hem aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van

de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen

te moeten bevelen. Bijgevolg wordt de bestreden beslissing vernietigd overeenkomstig artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

22 januari 2018 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf augustus tweeduizend negentien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME S. VAN CAMP


