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nr. 229 223 van 25 november 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2019 heeft

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

21 juni 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. FRANSSEN, die loco advocaat C. DESENFANS verschijnt

voor verzoeker, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

15 augustus 2016 België binnen in het bezit van zijn taskara en verzoekt op 30 augustus 2018 om

internationale bescherming. Op 21 juni 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

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

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 24 juni 2019 aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in 1353 volgens de Afghaanse

kalender (i.e. tussen 21 maart 1974 en 20 maart 1975 volgens de Gregoriaanse kalender) in het dorp

Shangar, in het district Asmar/Bar Kunar van de provincie Kunar. U woonde uw hele leven in Shangar

en u liep school tot de vijfde graad. U hebt nooit gewerkt tot u ongeveer tien jaar geleden een fotowinkel

opende in het districtscentrum van Asmar. Uw vrouw en kinderen verblijven momenteel bij de oom van

uw vrouw in Lar Kalay, een subdorp van Shangar. Uw vader werkte als hoge officier in de gevangenis

van Kunar te Asadabad in het gelijknamige district. Uw zus A. (…) woont in België.

De zoon van uw oom langs moederszijde, S. K. (...), heeft een schoenenwinkel in het districtscentrum

van Asmar. In de tweede helft van sawr 1397 volgens de Afghaanse kalender (i.e. mei 2018) kwamen er

talibanstrijders naar de zoon van uw oom met de boodschap dat u aan uw vader moest vragen om

gevangen talibs uit de gevangenis vrij te laten. Indien u en uw vader deze eisen niet zouden vervullen

zou uw familie worden gestraft. S. K. (...) bracht u deze boodschap en drie of vier dagen later bracht u

persoonlijk uw vader ervan op de hoogte. Uw vader weigerde echter en wees erop dat hij zoiets niet kon

doen omdat hij ook officieren boven zich heeft en anders zelf in de gevangenis terecht zou komen. Uw

vader besloot terug te keren naar jullie dorp om een oplossing te vinden. Op 27 of 28 sawr (i.e. 17 of

18 mei) werd uw vader echter ontvoerd in Shangar. U was op dat moment in uw fotowinkel in het

districtscentrum van Asmar. Toen dit incident u ter ore kwam, belde u naar uw oom langs vaderszijde,

Sa. (...), die u adviseerde het land te verlaten. U sloot meteen uw winkel en trok naar Jalalabad waar hij

uw reis uit Afghanistan reeds had voorbereid via een smokkelaar. U reisde via Jalalabad naar Kabul en

dan verder naar Nimroz waar u één nacht doorbracht alvorens u de grens overstak. U verliet

Afghanistan op 28 of 29 sawr (i.e. 18 of 19 mei) en na een reis van ongeveer drie maanden arriveerde u

in België. U diende op 30 augustus 2018 een verzoek in om internationale bescherming.

Ter staving van uw verzoek legt u voor: uw originele taskara en een kopie van de taskara van uw vader,

documenten betreffende het werk van uw oom Sa. (...) in Jalalabad, werkdocumenten van uw vader,

twee foto’s van u in uw fotowinkel, twee foto’s van u en uw (schoon)familie, een envelop en foto’s van u

met uw oom Sa. (...) en enkele dorpelingen. Uw advocaat meester Desenfans stuurde op 23 mei 2019

enkele opmerkingen door over de notities van uw tweede persoonlijk onderhoud d.d. 30 april 2019.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

grondig individueel onderzoek van het verzoek blijkt dat een Afghaanse verzoeker een dergelijk risico

loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in principe de

vluchtelingenstatus toekennen.

In casu dient echter na grondig individueel onderzoek van uw verzoek te worden vastgesteld dat u de

status van vluchteling niet kan worden toegekend.

Op basis van uw verklaringen dient te worden geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie aangetoond heeft. Bij terugkeer naar Afghanistan

vreest u te worden gedood door de taliban (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 7 maart 2019,

hierna CGVS1, p.4).

Enkele opvallende vaststellingen en inconsistente gedragingen verhinderen echter dat er aan uw

verzoekmotieven geloof kan worden gehecht.
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Vooreerst dient er te worden gewezen op uw voorgehouden profiel als analfabeet. Zo verklaart u

herhaaldelijk niet (goed) te kunnen lezen en schrijven (Verklaring DVZ punt 11; CGVS1 p.5-6,14). U

beweert wel een facebookaccount te hebben dat u gebruikt om pagina’s of foto’s te ‘liken’ (CGVS1 p.5-

6). U zegt ook dat u zelf niet kan inloggen op uw account, u weet immers niet hoe u uw naam op uw

account moet schrijven, noch wat uw wachtwoord is (CGVS1 p.5-6,14-15). Als u bent uitgelogd van uw

account kan u het niet meer gebruiken en niet meer zelf inloggen (CGVS1 p.14-15). Het was een

Arabische jongen in het opvangcentrum die dit Facebookprofiel voor u heeft aangemaakt (CGVS1 p.14-

15). U kent die jongen niet zo goed en u weet vreemd genoeg niet eens hoe hij heet (CGVS1 p.14-15).

Tot slot heeft u er geen idee van of deze Arabische jongen het wachtwoord tot uw account nog heeft

(CGVS1 p.15). Deze gang van zaken komt vanzelfsprekend niet geloofwaardig over. Bovendien valt ook

op dat u tijdens uw jarenlange werk in de fotowinkel in de weer bent geweest met een computer, met

Photoshop, met een kopieermachine en met een printer (CGVS1 p.9-10; notities persoonlijk onderhoud

CGVS d.d. 30 april 2019, hierna CGVS2 p.6,19; ingediende documenten nr 5). U zegt dat u zeker meer

dan 10 jaar lang uw fotowinkel uitbaatte en reeds van bij de start grote machines aankocht zoals ook te

zien is op de door u ingediende foto’s (CGVS1 p.9; CGVS2 p.19). U wordt gevraagd hoe het mogelijk is

dat u met al dat materiaal en Photoshop kon werken als analfabeet (CGVS2 p.19). U stelt dat u het zelf

leerde, dat het gewoon technische gegevens zijn en er ook tekeningen waren aangegeven (CGVS2

p.19). Als er een probleem was met de software ging u hulp vragen aan iemand anders, zo zegt u

(CGVS2 p.19). U verklaart voorts dat u op amper twee maanden tijd alle kennis opdeed en dat u uw

winkel alleen uitbaatte (CGVS1 p.9,11). Het is allerminst geloofwaardig dat u als analfabeet zo snel en

op de door u voorgestelde wijze leerde werken met een computer, met Photoshop, met een printer en

een kopieermachine. Deze vaststelling ondergraaft uw algemene geloofwaardigheid en toont aan dat u

geen duidelijk zicht op uw profiel wenst te geven.

U haalt aan dat u vreest te zullen worden gedood door de taliban, nadat uw vader geweigerd had op

hun vraag medestrijders vrij te laten uit de gevangenis waar hij werkzaam was (CGVS1 p.17). U slaagt

er echter niet in het profiel van uw vader als politieofficier in de gevangenis van Kunar in de

provinciehoofdstad Asadabad aannemelijk te maken, waardoor eveneens geen geloof wordt gehecht de

daaraan rechtstreeks gekoppelde gebeurtenissen die hebben geleid tot uw vlucht uit Afghanistan.

U verklaart dat uw vader reeds sinds de tijd van president Najibullah (1987-1992) bij de politie werkte

(CGVS1 p.12; CGVS2 p.5). Tijdens uw eerste onderhoud met het CGVS wist u echter niet wat hij toen

precies deed voor de politie, waar hij werkte noch welke rang hij in die periode bekleedde (CGVS1

p.15). Op het tweede onderhoud stelt u dat hij in die periode waarschijnlijk in Kabul werkte (CGVS2 p.5),

maar wanneer u gevraagd wordt om een verhaal of eender wat over het werk van uw vader in die

desbetreffende periode te vertellen kan u wederom niets aanbrengen (CGVS2 p.5). Welke rang uw

vader had op het einde van de presidentsperiode van Najibullah, en toen hij de politie verliet omwille van

het instellen van het talibanregime, is u evenmin duidelijk (CGVS1 p.15). Het gedwongen einde van zijn

werk bij de politie door de machtsovername van de taliban moet ongetwijfeld een impact hebben gehad

op uw vader en zijn gezin. In die zin moet u er toch meer over kunnen vertellen, ook al was u destijds

nog vrij jong. U bent geboren in 1353 (AK), zijnde 1974-1975 (GK) wat wil zeggen dat u op het eind van

het presidentschap van Najibullah (1987-1992) ongeveer 17 jaar oud was (CGVS1 p.3). Het is dan ook

opvallend dat u geen enkel begin van informatie kunt geven over het werk van uw vader ten tijde van

Najibullah en zich geen enkel verhaal voor de geest kunt halen. Dat u nadien nooit iets meer van

informatie, zij het via uw vader, uw moeder, uw broers, of via andere familieleden, heeft bekomen over

het werk van uw vader toentertijd is erg opvallend.

Na de val van de taliban zou uw vader opnieuw bij de nationale politie zijn aangetreden en

opgeklommen zijn tot de rang van een hoge officier, zegt u zelf (CGVS1 p.12-13, 15). U tekent de

huidige rang van uw vader als zijnde die van Luitenant-Kolonel, maar u kan de naam die bij uw tekening

hoort vreemd genoeg niet benoemen (CGVS1 p.12). U beweert dat uw vader zijn huidige rang, waarvan

u de naam dus niet kent, sinds twee à drie jaar bekleedt (CGVS1 p.12). Uit de door u ingediende

documenten blijkt evenwel dat uw vader deze rang al veel langer heeft, namelijk minstens sinds 2011

(zie ingediende documenten nr 2). Vervolgens haalt u aan dat uw vader voor het laatst in de gevangenis

van Kunar in de provinciehoofdstad Asadabad werkte, maar vreemd genoeg weet u evenmin wat zijn

precieze functie daar was noch wat zijn taken daar inhielden (CGVS1 p.12-13). Dat geldt ook voor wie

er precies onder hem werkte of hoeveel personeel hij had (CGVS1 p.13). U stelt dat uw vader een baas

had, maar wie dat was of welke rang die baas had, weet u evenmin te vertellen (CGVS1 p.13).

Dat u slecht geïnformeerd bent over het werk van uw vader blijkt ook uit uw ontbrekende kennis inzake

welke bekende talibs gevangen zaten in de gevangenis waar uw vader werkte (CGVS2, p.13). Evenmin
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bent u op de hoogte welke bekende gevangenen er onder toezicht van uw vader vielen (CGVS2 p.13).

Uw vader werkte ongeveer de laatste tien jaar voor uw vertrek uit Afghanistan in de gevangenis van

Kunar, kwam elke maand naar huis met verlof en zoals aangehaald ging u ook minstens twee tot drie

keer naar de gevangenis van Kunar (CGVS1 p.13; CGVS2 p.6). In die zin is het erg vreemd dat u zulke

beperkte informatie over het werk van uw vader in deze gevangenis tentoonspreidt. Tot slot valt ook op

dat u over het loon van uw vader slecht geïnformeerd blijkt te zijn (CGVS1 p.12). U denkt dat hij per

maand ongeveer 17 tot 18.000 Afghani verdiende (CGVS1 p.12). Uit de informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt dat uw vader in de rol van Luitenant-Kolonel bij de nationale politie, en met zijn

anciënniteit, maandelijks eerder tussen de 22.250 en de 25.500 Afghani moet hebben verdiend.

Door de ongeloofwaardigheid van uw vader zijn profiel kan er bijgevolg ook geen geloof worden gehecht

aan uw vluchtrelaas dat onlosmakelijk met zijn profiel is verbonden.

Ten overvloede kan er nog worden opgemerkt dat het gedrag dat u vertoonde in Afghanistan

inconsistent is met uw voorgehouden vrees voor de taliban. Nadat u door uw vader op de hoogte werd

gesteld dat hij de eis van de taliban niet kon inwilligen, keerde u met dit negatief antwoord terug naar de

zoon van uw oom S. K. (...) die op zijn beurt de taliban zou informeren (CGVS1 p.19,23; CGVS2 p.13).

Het is echter opvallend dat u niet op voorhand met S. K. (...) besprak hoe jullie het nu verder zouden

aanpakken om dat negatief antwoord aan de taliban over te brengen of wanneer hij het aan hen zou

vertellen (CGVS2 p.14). U gaf uw antwoord op hun vraag maar meer werd er niet besproken tussen u

en S. K. (...) (CGVS2 p.14). Dit is niet ernstig. U heeft er verder geen idee van wat S. K. (...) dan

uiteindelijk antwoordde aan de taliban of waar hij het negatieve antwoord aan de taliban effectief

meedeelde (CGVS2 p.13). S. K. (...) had u nochtans op voorhand verteld dat als u en uw vader de eis

van de taliban niet zouden inwilligen uw hele familie zou worden gestraft (CGVS1 p.18,22). Gezien de

reputatie en activiteiten van de taliban in uw regio, die u zelf omschrijft als erg gewelddadig tegenover

burgers die zich niet aan hun regels houden (CGVS1 p.7), kon u perfect een inschatting maken van het

mogelijke gevaar dat S. K. (...) en vooral uw kernfamilie zouden lopen na het negatieve antwoord van

uw vader. De vaststelling dat u in die zin niet doortastender optrad, geen mogelijke

voorzorgsmaatregelen besprak en zich louter hield aan het overbrengen van het negatieve nieuws,

schaadt de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten in ernstige mate.

Naast uw weinig geloofwaardig geachte gedrag kunnen ook heel wat vragen worden gesteld bij de

handelswijze van de taliban. Het vertrouwen dat de taliban in u en uw vader stelden, is namelijk zeer

merkwaardig. Uw vader is, zoals eerder aangehaald, sinds de tijd van Najibullah en sinds de val van de

taliban nadien actief voor de nationale politie. Bovendien had hij ook een hoge rang (CGVS1 p.12-13;

CGVS2 p.5). De buitenwereld wist ook dat hij voor de overheid, als ambtenaar, werkzaam was (CGVS

p. 13-14). Hiermee mag duidelijk zijn dat hij een duidelijke voorstander was van de Afghaanse

autoriteiten en allerminst de kant van de taliban zou kiezen. Ook u heeft in het verleden nooit uw

voorkeur voor de taliban laten blijken. U had in tegenstelling tot dat via uw winkel zelfs veelvuldig

contact met militairen en politieagenten, zo zegt u (CGVS2 p.16-17). Het is dan ook niet aannemelijk dat

de taliban zo’n groot risico zouden nemen dat ze aan twee personen die allerminst gelieerd waren aan

hun groepering hun plannen kenbaar maakten om gevangenen vrij te krijgen in de gevangenis van

Kunar en daarbij ook nog eens aanhaalden wie ze waren, of althans wie hun leiders waren door hun

namen te vernoemen (CGVS1 p.22). De kans dat u, maar vooral uw vader als hoog personeelslid bij de

gevangenis hun plannen zou dwarsbomen, de gevangenen bijvoorbeeld zou laten overplaatsen naar

een andere gevangenis en eventueel zelfs een val zouden kunnen opzetten om de talibs te arresteren,

was namelijk niet onbestaande. Ook de taliban moet dit hebben geweten. Waarom ze dan u en uw

vader zo in vertrouwen zouden nemen, zonder voorgeschiedenis en zonder aftastende houding, is

helemaal niet geloofwaardig.

Tot slot is het vreemd dat u, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, bij het thuisfront niet meer

heeft geïnformeerd of ze nog iets gehoord hebben van de taliban (CGVS1 p. 20). Nochtans verklaart u

sinds u in België bent nog contact te hebben gehad (CGVS1 p. 6). Dat u dan ook geen informatie kunt

geven over een stand van zaken en u daar ook geen interesse in toont aangezien u het zelf niet heeft

gevraagd, relativeert op ernstige wijze de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en

ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw verzoek om internationale bescherming. Van een

verzoeker die verklaart te vrezen voor vervolging mag immers worden verwacht dat die zich regelmatig

informeert naar de evolutie van zijn problemen in zijn land van herkomst. Bovendien zijn uw verklaringen

over de mogelijkheden van de taliban om uw familie te treffen incoherent met elkaar. U haalt aan dat er

veel taliban in uw dorp aanwezig zijn en dat ze iedereen op ieder moment kunnen arresteren (CGVS1

p. 20). Uw kinderen wonen echter in Lar Kalay bij uw oom, zeven of acht minuten wandelen van uw dorp
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Bar Kalay (CGVS1 p. 10), een dorp waar de taliban echter niet elke keer kunnen langskomen, zo zegt u

zelf (CGVS1 p. 20). Hier tegenoverstaand zegt u echter ook dat, als een persoon eens op de lijst staat

van de taliban, die persoon overal problemen zal krijgen en het niet uitmaakt of die persoon in Jalalabad

of een andere stad woont (CGVS2 p. 20). In die door u geschetste context is het des te frappanter dat u

niet geïnformeerd heeft bij uw familie of uw gezin nog problemen heeft ondervonden van de taliban na

uw vertrek en of de taliban nadien nog naar u op zoek zijn geweest.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

gegronde redenen te hebben om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er

evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

situatie in zijn regio van herkomst. Verzoekers 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.

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

30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of https://www.

refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77, en 87,

beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.

pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

dienen de verzoeken om internationale bescherming van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te

worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. 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 voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld.

EASO wijst er op dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot regio en

dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met

volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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
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veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. In de meerderheid van de Afghaanse provincies vinden weliswaar met enige regelmaat

incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van ‘open combat’ of

hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten. De omvang en de intensiteit van het geweld zijn

er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt. Tot slot zijn er nog een beperkt

aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan

gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door

het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden staan

immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden tracht te

voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten. In het

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de

reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

Het Commissariaat-generaal benadrukt voorts 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

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

voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaat-generaal is van oordeel dat u zich

aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van

herkomst kan onttrekken door zich in Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan u doorreizen naar de omliggende districten

Behsud en Surkhrod, gelegen ten noorden en ten westen van het district Jalalabad. Gelet op het

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

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

veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden belet niet dat er nog steeds sterk seizoensgebonden

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

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

Kabul. 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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 195-201, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 111-118,

beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; en de COI

Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2018,

beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheids

situatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod.pdf of https://www.cgvs.be/nl) 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. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat gewapende militante groeperingen zoals de taliban en Islamitische Staat (ISKP)

actief zijn in de meer afgelegen delen van de provincie. Zo is ISKP hoofdzakelijk openlijk en militair
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aanwezig in de zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. De taliban is

op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig in de westelijke districten van de provincie. De taliban en ISKP

bestrijden elkaar voor de controle over territoria en de aanwezige mijnen, in het bijzonder in het Tora

Bora gebied van waaruit diverse goederen van en naar Pakistan gesmokkeld worden. De zuidelijke en

zuidwestelijke districten worden het meest getroffen door deze gewapende strijd. Het CGVS benadrukt

dat aan verzoekers 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 in hun hoofde geen

reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Inzake de veiligheidssituatie dient echter herhaald en benadrukt te worden dat de situatie in de steden,

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

stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. In

het bijzonder voor Jalalabad, één van de grotere steden in Afghanistan, dient opgemerkt te worden dat

het geweldsniveau en de typologie van het geweld er erg verschillend is van de rest van de provincie

Nangarhar. De stad is stevig in handen van de overheid en er werden bijkomende

veiligheidsmaatregelen genomen in de laatste maanden, zoals een overdracht van de controle over de

veiligheid van de stad aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de algemene

veiligheidssituatie in de stad tot gevolg heeft. Het geweld is er voornamelijk gericht tegen

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

van aanslagen met bermbommen (IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook een

aantal 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. Hoewel veel van deze complexe aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers bij deze

aanslagen niet het voornaamste doelwit zijn. Daarnaast werd Jalalabad voornamelijk in de eerste helft

van 2018 getroffen door enkele grootschalige aanslagen opgeëist door ISKP, waarbij “soft targets”

geviseerd werden: bij deze aanslagen zijn de slachtoffers voornamelijk burgers en betreft het licht

bewaakte locaties.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad bovendien groter is dan de districtsgrenzen

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

Surkhrod, respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie,

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

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

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

Jalalabad, maar de 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.

Uit de beschikbare informatie blijkt bovendien dat de typologie van het geweld en het conflictpatroon in

de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod gelijklopend is, en in alle drie de districten kan het gros van

het geweld toegeschreven worden aan de taliban of ISKP. Hoewel het geweld in de drie districten

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

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

is echter niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of Surkhrod dwingt hun woonplaats

te verlaten, zoals blijkt uit het aantal intern ontheemden (IDP’s). De drie districten blijken daarentegen

een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Waar blijkt dat de Taliban volgens hun eigen rapportering over een zekere mate van controle beschikt in

Surkhrod en het district als gecontesteerd wordt aangeduid door andere bronnen, dient erop gewezen te

worden dat dit niet volstaat om te besluiten dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) Vw. Er dienen immers diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen te

worden om in het kader van een alomvattende benadering het reële risico op ernstige schade zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren. Volgende indicatoren worden in

dat opzicht bijzonder relevant geacht: het aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze

incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de

mate waarin burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van

het gebied dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het

totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers,
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en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun regio van herkomst te verlaten. Uit de analyse van

de veiligheidsincidenten in het district Surkhrod blijkt dat in de rapporteringsperiode sprake was van

30 geregistreerde incidenten, waarbij geweld in het district voornamelijk doelgericht is, waarbij de

doelwitten de Afghaanse veiligheidsdiensten of opstandelingen betreffen, en er regelmatig melding

gemaakt wordt van operaties van de veiligheidsdiensten waarbij opstandelingen worden gedood. Ook

vielen in deze periode occasionele burgerslachtoffers te betreuren. Uit de beschikbare informatie blijkt

echter niet dat de betwiste controle in het district een dermate ernstige impact heeft op de

veiligheidssituatie in Surkhrod dat er voor burgers een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is louter op basis van hun aanwezigheid in het district.

Niettegenstaande er zich in het district 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

houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de typologie van het geweld

in de drie districten in vergelijking met de provincie Nangarhar, de controle van de veiligheidsdiensten in

de districten, het relatief beperkte aantal conflict gerelateerde incidenten, waarbij de tweede helft van

2018 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield, de intensiteit van deze incidenten, de

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale

bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de

vaststelling dat de districten een toevluchtsoord zijn voor burgers die het geweld in andere regio’s

ontvluchten. Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de Commissaris-generaal 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 in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht

geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Jalalabad in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Jalalabad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van uw leven of persoon.

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

30 augustus 2018 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.

In de EASO Guidance Note wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen en

getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note wordt

gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan

besloten worden dat verzoekers die tot deze categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.

Het CGVS benadrukt hierbij dat er niet van uitgegaan wordt dat een intern vestigingsalternatief per

definitie mogelijk is voor elke Afghaanse verzoeker om internationale bescherming die tot één van

voornoemde categorieën van personen behoort. Het CGVS past het principe van een intern

vestigingsalternatief slechts toe wanneer er in concreto wordt vastgesteld dat de verzoeker over een

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in Jalalabad vestigt. U bent immers een gezonde volwassen man die een zelfstandige fotowinkel uit

de grond gestampt heeft en nadien jarenlang heeft uitgebaat in het districtscentrum van Asmar en die

over de vaardigheden beschikt om te kunnen werken met een computer, printer, kopieermachine en

Photoshop (CGVS1 p.9-10; CGVS2 p.6,19; ingediende documenten nr 5). U spreekt naast Pashtou ook

een beetje Dari en uw gesteld analfabetisme werd eerder reeds in vraag gesteld (CGVS1 p.3). Deze

vaardigheden en vooral het feit dat u een zaak uitbaatte die nog beter in het stedelijke Jalalabad zou
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passen dan in het iets meer rurale Asmar zouden u zeker in staat moeten stellen uw leven in Jalalabad

te hervatten. Om uw hervestiging te faciliteren kunt u bovendien een beroep doen op uw oom Sa. (...)

die al vijf of zes jaar lang werkzaam is in de luchthaven van Jalalabad als soldaat bij de special forces.

Bovendien verblijft hij ook in de luchthaven van Jalalabad (Verklaring DVZ punt 30 p.10; CGVS1 p.4-5,7;

CGVS2 p.4; ingediende documenten nr 4). Hierdoor mag er van worden uitgegaan dat uw oom een

netwerk heeft uitgebouwd met mensen die u zeker kunnen helpen bij uw hervestiging in de stad

Jalalabad. Te meer omdat u aanhaalt dat uw cliënteel in Asmar bestond uit soldaten van het nationale

leger en medewerkers van de politie en uit gewone mensen (CGVS1 p.10). Ook uit het feit dat uw oom

Sa. (...) uw vlucht regelde en betaalde (CGVS1 p.8-9), er geen afspraak tot terugbetaling met hem werd

gemaakt en hij u ook nooit heeft gevraagd om het verschuldigde bedrag van 8.000 euro terug te betalen

(CGVS1 p.7-9), blijkt onverminderd dat hij u ter wille is en u beslist zal willen helpen bij uw terugkeer.

Uw financiële draagkracht blijkt verder uit de vaststelling dat uw fotowinkel in Asmar nog steeds bestaat,

en dat er zelfs nog apparatuur in staat met enige waarde (CGVS1 p.10; CGVS2 p.6-7). Daarnaast

beschikt uw familie ook over tien tot vijftien jerib (1 jerib = 2000²m) aan vruchtbare gronden die vandaag

de dag nog worden bewerkt door een externe landbouwer wat doet uitschijnen dat u uit een

kapitaalkrachtigere familie komt (CGVS2 p.15-16). U kan deze eigendommen aanspreken om uw

transitie naar Jalalabad te vergemakkelijken. Ten slotte moet er eveneens op uw zelfredzaamheid

worden gewezen. U die zelfredzaam genoeg bent om een reis te ondernemen naar Europa en er zich te

vestigen, moet op die manier tevens in staat zijn om in de provinciehoofdstad van zijn eigen regio van

herkomst zijn leven terug op te bouwen.

Er moet hierbij aansluitend worden gewezen op de eerder gedane vaststelling dat u geen zicht biedt op

uw werkelijke recente activiteiten en profiel in Afghanistan. Door op dit punt bewust geen helderheid te

scheppen vermoedt het CGVS dat u elders hebt verbleven dan u hebt toegegeven en mogelijks andere

werkervaringen heeft opgedaan die een hervestiging mogelijk maken. Hoe dan ook de vaststelling dat u

over een redelijk intern vluchtalternatief in Jalalabad beschikt blijkt uit voornoemde vaststellingen.

Zoals eerder werd aangetoond kan er ook 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 (CGVS2 p.20). Dat u steeds in

uw dorp woonde, daar de gronden zijn, de steden duur zijn en u er niemand kent, kan zoals hierboven

aangetoond niet weerhouden worden.

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Jalalabad aan de slag

te gaan en er als zelfstandige man een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over een nodig contact

en ondersteuning beschikt.

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

situatie in uw regio van herkomst, u in 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.

De door u neergelegde documenten die nog niet werden besproken wijzigen voorgaande vaststellingen

niet. Uw taskara en de foto’s van u met uw (schoon)familie, met uw oom Sa. (...) en met

mededorpelingen zijn slechts een bewijs van identiteit, maar kunnen geen andere waarde worden

toegeschreven. De documenten betreffende het werk van uw oom Sa. (...) in Jalalabad tonen zijn werk

aldaar aan, maar kunnen niets wijzigen aan bovenstaande appreciatie. Deze documenten zeggen

namelijk niets over de door u aangehaalde vervolgingsvrees. U haalt zelf ook aan dat uw oom Sa. (...) of

zijn familie nooit problemen met de taliban hebben gekend (CGVS2 p.18). De taskara en de

werkdocumenten van uw vader legt u voor om uw verzoek te staven. De waarde van deze documenten

berust volledig op de geloofwaardigheid van uw relaas. Deze documenten hebben dus enkel een

ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel

relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen deze documenten niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig relaas te herstellen. Daarnaast moet er worden vastgesteld dat de taskara van uw

vader en zijn werkdocumenten kopieën zijn en de authenticiteit ervan dus onmogelijk kan worden

nagegaan. Uit het niets blijkt ook dat de persoon op wie deze documenten slaan uw daadwerkelijke

vader is. Overigens blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd) dat veel valse en vervalste Afghaanse documenten door de hoge

graad aan corruptie in uw land van herkomst tegen betaling te verkrijgen zijn. Hierdoor hebben

Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde bij het vaststellen van de

geloofwaardigheid van de asielmotieven en identiteit van een Afghaanse verzoeker. De envelop toont
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louter aan dat u documenten werden opgestuurd vanuit Afghanistan. De opmerkingen van uw advocaat

werden meegenomen in de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A (2) van het Internationaal

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

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 2 en 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en

van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

Verzoeker laat vooreerst het volgende gelden:

“Met oog op het Verdrag van Genève, heeft verzoeker ernstige bedreigingen ondergaan in zijn land van

herkomst. De bedreigingen hebben plaats gevonden in een huidig context van langdurig gewapend

conflict tussen de regering en haar ondersteuners, en de verschillende anti regering strijdende groepen,

waaronder de Taliban.

Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst

wegens de bedreigingen van de taliban om hem te doden als hij terugkeert naar Afghanistan, omdat hij

beschuldigt wordt om voor de regering te spioneren, en omdat zijn vader weigerde om met de taliban

samen te werken door taliban leden uit de gevangenis waar hij werkte vrij te laten.

Deze vervolgingen en vrees voor vervolging zijn gebaseerd op religieuze en politieke motieven. Ze zijn

dus gebonden aan het Verdrag van Genève.

Sinds jaren is er een gewelddadig conflict tussen de regering en zijn ondersteuners aan de gang, en de

verschillende anti regering strijdende groepen, waaronder de Taliban, waarbij in de provincie van

verzoeker, Kunar, zowel als in de provincie Nangarhar en in de stad Jalalabad.

Het bestaan van dit conflict wordt uitdrukkelijk erkent in de bestreden beslissing

(« (…) », p5).

De Taliban beschouwen verzoeker als ondersteuner van de regering of de internationale coalitie die ze

steunt, omdat hij zijn clientèle in grote deel soldaten van het ANA zijn. Hij is dus een potentieel doelwit

voor de Taliban.

Hieromtrent benadrukt het UNCHR document « UNHCR eligibility guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan » dat alle strijdende groepen,

waaronder de Taliban « systematically target civilians who are associated with, or who are perceived to

be supporting the Afghan Government, pro-Government armed groups, Afghan civil society and the

international community in Afghanistan, including the international military forces and international

humanitarian and development actors » (UNHCR eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 Augustus 2018, p. 39, https://www.refworld.

org/docid/5b8900109.html )

Deze objectieve informatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker omtrent bedreigingen die

hij van de Taliban kreeg, omdat zijn vader weigerde om met hen samen te werken, en omdat zijn

clientèle uit soldaten van het ANA bestaat. Hij was dus in groot gevaar in Afghanistan gedood of

gefolterd te worden.
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Dezelfde UNHCR rapport stelt dat « UNHCR considers that in relation to individuals with the following

profiles a particularly careful examination of possible risks is required: 1 - Individuals associated with, or

perceived as supportive of, the Government and the international community, including the international

military forces » (UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan, 19 April 2016, p. 5)

De verklaringen van verzoeker over de bedreigingen van de Taliban tegen hem, en de gevaar die hij nu

in Afghanistan loopt om doden te worden komen dus overeen met de hierboven objectieve beschikbare

informatie.

Gezien huidig context van conflict en geweld in Afghanistan en in the provincie van verzoeker, zijn de

verklaringen van verzoeker niet enkel coherent maar ook plausibel.

Bovendien kan verzoeker geen verdediging verkrijgen van zijn eigen overheden, die zeer gering

controle hebben over de regio. Artikel 48/5 bepaalt dat een actor van vervolging een niet-overheidsactor

kan zijn indien de staat of een andere partij welke een aanzienlijk deel van het gebied controleert, geen

bescherming kan bieden aan verzoeker. In casu wordt het niet betwist dat verzoeker uit Kunar provincie

afkomstig is. De CGVS meldt niets over de veiligheidssituatie in deze provincie, en heeft het

rechtstreeks over een beweerde intern vluchtsalternatief in Jalalabad. We concluderen dus dat de

CGVS de erge veiligheidssituatie in Kunar niet betwist.

Het is dus, in casu, vastgesteld dat verzoeker geen bescherming kan verkrijgen tegen de daden van

vervolging en/of tegen de bedreigingen die hij heeft meegemaakt en die hij vreest in geval van

terugkeer.

Prima facie heeft verzoeker een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag van

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van zijn religieuze en politieke

overtuigingen.

In een tweede middel zal U aangetoond worden dat de grieven van de Commissaris generaal

onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van de vervolgingen die verzoeker heeft ondergaan en zijn

vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar Afghanistan in vraag te stellen.

We vragen Uw Raad dan ook, met eerbied, om het geheel van verzoeker verklaringen te willen herlezen

en deze op een objectieve wijze na te gaan, rekening houdend met de algemene beschikbare informatie

zowel over de vervolgingen tegen mensen beschouwd als ondersteuner van de overheden.

Voor de boven gemelde redenen menen we dat er genoeg elementen zijn om zijn vrees voor

vervolgingen in geval van terugkeer als aannemelijk te beschouwen, indien nodig op basis van het

voordeel van twijfel.

Wij benadrukken dat Uw Raad beoordeelde dat « (…) » (CCE, arrêt n°71 610 du 09/12/2011 en dat

« (…) » (CCE, arrêt n° 29 226 du 29/06/2009).

Verzoeker ment, op basis van zijn verklaringen, ten eerste dat hij een oprechte inspanning heeft

geleverd om zijn aanvraag om internationale bescherming aannemelijk te maken en te staven en, ten

tweede, dat hem het voordeel van twijfel toegekend moet worden. Er zijn voldoende elementen om zijn

verklaringen als vastgesteld te beschouwen. Inderdaad, zijn verklaringen zijn eenduidig en van goede

trouw en komen overeen met de beschikbare informatie. Zijn verklaringen bevestigen dat hij een

gegronde vrees voor vervolging heeft in Afghanistan.

Bovendien menen wet dat verwerende partij haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. In een tweede middel zal er U aangetoond worden dat de motivering van het CGVS niet

draagkrachtig is.

Voor alle hierboven redenen vraagt verzoeker U, met eerbied, de toekenning van de

vluchtelingenstatus.

Met oog op de subsidiaire bescherming status, indien Uw Raad toch zou oordelen dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band
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gemaakt kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van

het verdrag van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoeker - quod non - dan hoeft hem de

subsidiaire bescherming toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2, a), b) en c) van de Vreemdelingenwet.

Een asielzoeker wie niet aannemelijk zou maken dat hij, persoonlijk en wegens zijn ras, zijn godsdienst,

het behoren tot een bepaald sociaal groep, zijn politieke overtuigingen en/of zijn nationaliteit, een

gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst, wel in aanneming kan komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in geval er zwaarwegende gronden bestaan "om aan

te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade" en die

geen beroep tot bescherming kan of wil doen op zijn eigen autoriteiten omwille de risico tot het lopen

van dergelijke schade.”

Verzoeker vervolgt met theoretische beschouwingen over ernstige schade en verwijst hierbij naar

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de artikelen 2 en 3 van het

EVRM. Hij besluit hieruit dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: CGVS) moet nagaan of een verzoeker in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst ten

gevolge van een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus geen risico zou lopen op een schending van één of meerdere fundamentele

rechten. Indien een asielzoeker in zijn land van herkomst zulk risico loopt, moet hem volgens verzoeker

een bescherming toegekend worden.

Verzoeker vervolgt:

“In casu twijfelt de verwerende partij niet dat verzoeker afkomstig is uit een regio waar een gewelddadig

conflict heerst tussen meerdere gewapende groepen, waaronder de Taliban. Objectieve informatie duidt

dat de Taliban mensen als doelwit nemen die ze als ondersteuner van de regering beschouwen.

Doordat de clientèle van verzoeker hoofdzakelijk soldaten van het ANA was, en dat zijn vader voor de

overheden werkte en weigerde met de taliban samen te werken, wordt verzoeker door de Taliban als

ondersteuner van de regering beschouwt.

Verzoeker is afkomstig uit de provincie Kunar, waar de veiligheidssituatie erbarmelijk is.

Geen van deze gegevens word in vraag gesteld of tegengesproken door verwerende partij. Ze moeten

dus als vastgesteld beschouwd worden.

Deze elementen zorgen ervoor dat verzoeker een reëel risico tot ernstige schade loopt in de zin van

artikel 48/4, §2 a), b) en/of c) van de Vreemdelingenwet.

In tegendeel tot wat de CGVS beweert, bestaat er bovendien geen redelijk en veilig intern

vluchtalternatief voor verzoeker. We zullen er infra nog op terugkomen.

Verzoeker voldoet aan alle voorwaarden voorzien door artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien behoort hij tot geen van de door de wet voorziene uitsluitingsgevallen.

In ondergeschikte orde dient hem ten gevolge, de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te

worden.”

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/6,

§ 5, en 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker laat gelden dat de motieven van de bestreden beslissing onvoldoende draagkrachtig zijn.

Wat de vluchtelingenstatus betreft, betoogt verzoeker als volgt:

“2.1.1. Betreffend het profiel van analfabeet van verzoeker

Verwerende partij is van mening dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker analfabeet is, aangezien hij

een facebook account heeft maar het alleen niet beheren kan, en omdat hij in het ramen van zijn foto

winkel met computers werkte
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Verzoeker bevestigt dat hij alleen weinig lezen en schrijven kan, en dat een jonge van zijn centrum het

profiel voor hem aangemaakt heeft. Hij gebruikt zijn profiel weinig, wat ook verklaart dat hij zich niet aan

account of password herinnert. De CGVS blijkt te impliceren dat verzoeker zich zelfs indien hij weinig

schrijven of lezen kan, en zijn account weinig gebruikt, hij zich herinneren zou moeten aan zijn

accountnaam en paswoord. Dit is echter ongegrond. Zelfs opgeleide personen herinneren zich vaak niet

aan user name et wachtwoorden van websites of sociale media die ze weinig gebruiken.

Dit grief is ongegrond.

Daarna ment de CGVS dat omdat verzoeker bijna analfabeet is, het niet geloofwaardig is dat hij een

winkel uitbaten kon waar hij met computers, en kopieermachine werken moest. Verzoeker betwist dit ten

sterkste, en herhaalt zijn verklaringen waarbij hij gedurende twee maanden opleiding kreeg van een

kennis voor het gebruiken van deze machines (CGVS 2 p14), en dat er sowieso niet veel kunde nodig is

om fotoshop of een kopieermachine te gebruiken aangezien er veel tekenen zijn. Hij heet ook uitgelegd

dat wanneer hij een probleem had en het zelfs niet oplossen kon, hij gewoon hulp vroeg en dit ook

kreeg. Het is absoluut geloofwaardig dat iemand wie weinig lezen en schrijven kan computers en

kopieermachines gebruiken kan, aangezien zelfs kleine kinderen, wie per definitie niet lezen of schrijven

kunnen, met smartphones omgaan, door de tekenen te herkennen en gewoon door het proberen.

We merken op dat zijn werk als foto winkel uitbater niet betwist wordt, terwijl het foto uitwikkelen

vandaag meestal door digitale media gedaan wordt.

Dit grief is subjectief en moet verworpen worden.

2.1.2 Betreffend het werk van de vader van verzoeker als politieofficier bij de gevangenis van Kunar

Verwerende partij ment dat het niet geloofwaardig is dat de vader van verzoeker deze positie hield.

Ten eerste ment de CGVS dat het opvallend is dat verzoeker geen details over het werk van zijn vader

ten tijde van Najibullah geven kan, en dat hij bepaalde informatie over het werk van zijn vader toen hij

later opnieuw bij de politie aangetreden is niet kent.

Verzoeker benadrukt dat het al vele jaren geleden is sinds de tijd van Najibullah, en dat hij zich toen niet

veel interesseerde voor de details van het werk van zijn vader. Hij werkte bovendien ver weg van het

dorp in Kabul, en kwam alleen af en toe op bezoek. Wat zijn kennis over het werk van zijn vader de

laatste jaren betreft, heeft hij uitgelegd dat de gevangenis waar zijn vader werkte ver weg was van zijn

dorp, waar hij verbleef. Zijn vader kwam alleen op verlof terug naar hun dorp, en ze praatten niet veel

over zijn werk (CGVS 1 pl2). Hij heet ook duidelijk verklaart dat hij alleen twee of drie keer op bezoek bij

het werk van zijn vader gegaan is, dus naar de gevangenis, maar heel kort, alleen om hem te groeten,

en daarna weg ging (CGVS 1 p 13).

Daarna wordt verzoeker verweten dat hij de namen van de taliban die in de gevangenis waar zijn vader

werkte zitten niet kent, en dat hij zich van een paar duizend Afghani vergist in de schatting van het

salaris van zijn vader. Opnieuw benadrukt verzoeker dat hij twee of drie keer heel kort op de werkplaats

van zijn vader was, en dat zijn vader weinig over zijn werk vertelde, toen hij op verloof naar hun dorp

kwam. Bovendien is het ook niet gewoonlijk nog goedgekeurd binnen zijn familie en dorp dat een zoon

vragen aan zijn vader stelt over zijn salaris.

2.1.3 Betreffend de manier waarop verzoeker de negatieve antwoord van zijn vader aan de zoon van

zijn oom doorgebracht heeft

Verzoeker bevestigt dat toen hij de negatieve antwoord van zijn vader kreeg, hij die doorgaf aan

S. K. (...), omdat hij niets anders kon doen. Zijn vader had gewoon geweigerd, en hij kon zijn mening

niet veranderen. Hij heeft probeert om met S. K. (...) te communiceren nadat hij hem de antwoord door

gegeven had, maar hij kon hem niet bereiken en heeft kort daarna het land verlaten (CGVS 2 p14). Hij

had dus niet de mogelijkheid om verder over voorzorgsmaatregelen te spreken. Zijn cousin was sowieso

niet de hoofdpersoon met wie hij over voorzorgsmaatregelen moest praten, maar zijn vader, sinds zijn

directe familie betrokken was. Hij had echter geen tijd om dit te doen, sinds zijn vader terugkwam naar

het dorp om met de ouderlingen te spreken over dit probleem, en werd kidnapeert.
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2.1.4 Aangaande het feit dat de taliban aan de vader van verzoeker vroegen om met hen samen te

werken

Verwerende partij beweert dat het niet aannemelijk dat de taliban "vertrouwen" hadden in de vader van

verzoeker, doordat ze hem hun plannen kenbaar maakten om gevangene vrij te krijgen. Echter heeft

verzoeker nooit verklaart dat ze vertrouwen hadden in hem en zijn vader, hij heeft in het tegendeel

benadrukt dat de taliban druk uitoefenen konden op zijn vader door hem (de verzoeker) te bedreigen,

omdat hij in het dorp verbleef waar ze (de taliban) hem raken konden (CGVS 1 p19). Indien zijn vader

zou probeert hebben om hun plannen te dwarsbomen, konden ze onmiddellijk wraak nemen op zijn

zoon. Uiteindelijk hebben ze trouwens zelfs direct wraak op de vader van verzoeker genomen, door hem

te ontvoeren. Verzoeker legt ook uit dat volgens hem de taliban een groepering is die Afghanistan

verwoest, en hij ment dat ze vaak zinloos en op zeer contraproductieve manier handelen.

De CGVS interpreteert de verklaringen van verzoeker op volledig subjectieve wijze.

2.1.5 Aangaande de contact van verzoeker met zijn familie

Verwerende partij verwijt aan verzoeker dat hij geen nieuw ontvangen heeft van zijn familie over nieuwe

bedreigingen door de taliban. Echter heeft verzoeker uitgelegd das zijn familie naar het dorp van de

onkel van zijn vrouw verhuisd zijn en dat de taliban naar daar niet komen. Trouwens heeft hij alleen

onregelmatig contact met zijn familie heeft omdat de netwerken in zijn regio niet goed functioneren

(CGVSl p6), en dat hij meestal nieuws van hen krijgt "via via" (dus via een andere dorpeling). Bovendien

heeft hij ook verklaart dat hij met zijn moeder sprak, en dat vrouwen en kinderen niet geviseerd worden

door de taliban (CGVS 1 p18). Zijn vader werd al ontvoerd door de taliban, en zijn broers zijn

vertrokken, het is logisch dat zijn moeder niet bedreigd werd door de taliban.

In dit verband ment de CGVS ook dat verzoeker zich tegenspreekt betreffend de gevaar van de taliban

tegenover zijn familie. Hij heeft inderdaad verklaart en bevestigt dat wanneer iemand eens op de lijst

van de taliban staat, ze hem overall in Afghanistan terug vinden kunnen. Dit is van toepassing voor hem,

of voor directe mannelijke verwanten van zijn vader, maar niet voor zijn vrouw, moeder, of kinderen,

sinds ze niet dor de taliban geviseerd worden. Er is dus geen tegenstrijdigheid tussen zijn verklaringen,

of tussen het feit dat zijn vrouw en kinderen dichtbij zijn dorp wonen, waar de taliban langs zouden

komen kunnen.”

Wat de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet en

het intern vluchtalternatief betreft, stelt verzoeker het volgende:

“De verwerende partij, die geen twijfel heeft betreffende het feit dat de verzoeker uit Kunar provincie

afkomstig is, is van mening dat hij zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich in stad Jalalabad te vestigen,

waar hij een redelijk vestigingsalternatief zou beschikken (bestreden beslissing, pp. 3-5).

Ze stelt dat, in overeenstemming met artikel 48/5, §3, van de Vreemdelingenwet, kan verzoeker zich in

Jalalabad kan vestigen.

Artikel 48/5, §3, van de Vreemdelingenwet stelt:

« (…) »

Om te kunnen bedenken dat er een intern vluchtalternatief bestaat voor de asielzoeker, moet de

verwerende partij tonen - omkering van de bewijslast - dat A) de algemene omstandigheden in dat deel

van het land genoeg veilig zijn en dat B) het mogelijk, zonder te veel moeilijkheden, zou zijn voor de

asielzoeker om in dat deel van het land zich te vestigen gezien zijn persoonlijke omstandigheden.

Dit zijn dus twee cumulatieve voorwaarden.

Om de «algemene omstandigheden» in Jalalabad stad te beoordelen, waar verwerende partij van

mening is dat de verzoeker zich kan vestigen, baseert ze zich op het rapport « COI Focus - Afghanistan

- Veiligheidssituatie in Jalalabad» van 18 maart 2018, zowel als op twee EASO verslagen van

december 2017 en van mei 2018.
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Ten eerste, dient te worden geconstateerd dat deze verslagen aile ten minste over een jaar oud zijn,

terwijl er een updated en recent Coi Focus is over de veiligheidssituatie in Jalalabad van maart 2019

(dus alleen een paar manden voor het nemen van de beslissing).

Nochtans heeft Uw Raad al beslissingen van de verwerende partij vernietigd omwille van het feit dat

haar bronnen over de veiligheidssituatie in een land of regio te oud waren gezien het feit dat ze meer

dan 6 jaar oud waren:

« (…) »

(RvV, arrest n° 182 974 van 27.02.2017)

De rechtspraak van Uw Raad is duidelijk: gezien de evoluerende veiligheidssituatie in gebieden die zijn

getroffen door gewapende conflicten. zoals in casu, moeten bronnen die ouder zijn dan zes maanden

worden beschouwd als niet genoeg geactualiseerd.

Zie ook in deze zin:

« (…) »

(RvV, arrest n° 172 390 van 26.07.2016)

Zie ook arresten n° 165.615 et n° 65.616 van 12 april 2016 betreffende de COI focus over de

veiligheidssituatie in Bagdad van 6 octobre 2015.

Ten tweede, moet er echter opgemerkt worden dat verzoeker een veel genuanceerdere lezing van de

beschikbare objectieve informatie heeft en dat recente informatie aantoont dat, in tegenstelling tot wat

de verwerende partij beweert, een verwijzing van de verzoeker naar Jalalabad ondenkbaar is.

Inderdaad is Jalalabad gekenmerkt door een verslechterde veiligheidssituatie.

De laatste Coi Focus "Situation sécuritaire à Jalalabad, Behsud et Surkhrod" van 18 maart 2019 meldt

dat de situatie sterk verslechterd is in Jalababad, en dat de Afghaanse overheden machteloos zijn tegen

de aanslagen:

"(…)"

(zie "Situation Sécuritaire À Jalalabad, Behsud Et Surkhrod", 18 maart 2019.

https://www.cgra.be/fr/infos-pays/situation-securitaire-jalalabad-behsud-et-surkhrod)

De laatste Coi Focus van maart 2019 melt ook dat de aanvallen zowel doegericht op high profil zijn, als

op burgers:

"Selon l'inventaire de TACLED, les incidents les plus violents qui ont eu lieu dans la ville et le district de

Jalalabad relèvent de la remote violence. Comme décrit dans la méthodologie de TACLED, il s'agit ici

d'actions menées à distance. A titre d'exemples, le Cedoca retiendra les IED (bombes

artisanalesplacées le long des routes), les attaques au drone, les attaques aériennes et de mortier

visant lespersonnes ou les infrastructures 100. Il s’agit tant d'agressions individuelles de civils, de

représentantdes autorités, ou de personnel des services de sécurité, que d'attentats contre des

infrastructures (we onderlijnenJ comme l’aéroport, la base aérienne, des hôpitaux, des écoles, des

bâtiments des services de sécurité,des bâtiments utilisés dans le cadre des élections, voire un stade.

Ainsi :

- Au moins trois anciens de clan perdent la vie et deux autres sont blessés quand les

talibanscommettent un attentat a l'explosif, dans un hôtel des environs du 2e district de police, prèdu

cinéma Speen Char, le 20 février 201810.

- Une motocyclette chargée d’explosifs est mise à feu près d’un stade, dans le quartier de Pule Behsud

à Jalalabad, le 19 mars 2018. Au moins trois civils sont tués et plusieurs autres sont blessés. C’est l

JSKP qui revendique cet attentat 103

- D’après le canal d’informations afghan P ajhwok. les morts et les blessés sont des membres du parti

Hizb-e lslami qui assistaient à une rencontre 104

- Le 28 avril 2018, un véhicule chargé d’explosifs est mis à feu près d’une mosquée dans lalocalité de

Shanzda Famili, qui fait partie de Jalalabad. La mosquée servait de local 'enregistrement des personnes

qui désiraient voter lors des élections législatives d'octobre 2018.

- Plusieurs explosions ont frappé le stade de cricket de Jalalabad et ses alentours, le 18 mai 2018,

faisant huit morts et des dizaines de blessés parmi les civils 106.

- Trois soldats afghans laissent la vie dans un attentat suicide à Jalalabad, le 5 août 2018107. L 'un

d’eux a repéré l'auteur et a tenté de le contrer. Selon la rumeur, sans son intervention, l 'attentat aurait

fait davantage de victimes 108.
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- Le 11 septembre 2018, plusieurs attentats à la bombe se sont produits dans la province de Nangarhâr,

dont un près d'une école pour filles à Jalalabad. Un garçon perd la vie, quatre autres sont blessés"

Wat alleen aanvallen op burgers aangaat, meldt deze laatste Coi Focus :

"Au cours de la période couverte par ce rapport, I’ACLED a enregistré sept incidents relevant de la

violence against civilians à Jalalabad. Il s'agit par exemple d'attentats suicide au moyen d’armes à feu

ou d'explosifs qui font des victimes parmi les civils 125. Notamment :

- Le 7 mars 2018, le directeur des Hajj and Islamic Affairs de la province de Nangarhâr et son chauffeur

perdent la vie dans un attentat suicide près de leur véhicule, à Jalalabad. Plusieurs personnes sont

également blessées.

-Le 17 juin 2018, l’ISKP commet un attentat suicide contre un groupe de personnes qui quittent le

compound du gouverneur. à Jalalabad. Ils y fêtaient le cessez-le-feu entre les talibans et les autorités

afghanes, à la fin du Ramadan127.

- Le 1er juillet2018, au moins dix-neuf personnes, la plupart membres des communauté hindoue et sikhe,

perdent la vie lors d’un attentat suicide contre un convoi en route pour une rencontre avec le président

Ghani. Des dizaines de personnes sont également blessées. Parmi les victimes se trouve aussi le seul

candidat aux élections législatives issu de la communauté sikhe. L 'ISKP revendique l’attentat.

- Le 25 août 2018 est commis un attentat suicide, près du bureau de la commission électorale afghane à

Jalalabad. Des dizaines de manifestants y étaient rassemblés pour témoigner leur soutien au candidat

parlementaire disqualifié"

UNAMA meldt bovendien verschillende gevallen van kidnapping door IS en de taliban, waarbij over 70

burgers meegenomen werden (zie EASO verslag, p200).

De CGVS herkent trouwens zelfs in de betwiste beslissing dat burgers het doelwit waren van meerdere

"grootschalige aanslagen" in 2018 door de ISKP (p4-5).

We merken op dat de beslissing zich dus op een over een jaar oud Coi Focus baseert (van maart 2018),

terwijl er een nieuw COI Focus over de veiligheid in Jalalabad is, gedateert van maart 2019.

Bovendien stelt Cedoca zelfs dat de COI focus "Afghanistan: veiligheidssituatie in Jalalabad" van

februari 2018, updated door de COI Focus van maart 2018, waarop de beslissing zich baseert, niet als

volledig kan worden beschouwd zowel vanwege het gebrek aan toegankelijkheid van gebieden en

gemeenschappen vanwege het conflict, als vanwege methodologische beperkingen. Door de beperkte

toegankelijkheid van de door het conflict geaffecteerde gebieden en gemeenschappen kunnen

journalisten en verslaggevers vaak geen gedetailleerd verslag uitbrengen over deze regio's. (COI focus

« Afghanistan: veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20.02.2018, p. 3).

Hierover, stelde de vorige COI Focus «Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 9 juni 2017:

(…)

De COI focus « Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 20 februari 2018

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 10)

stelt ook:

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 20)

Er moet ook aan worden herinnerd dat ISIS onlangs een sterke aanwezigheid in Afghanistan heeft

gevestigd.

In het licht van deze informatie, kan het niet geldig aannemen dat de « algemene voorwaarden » die

gelden in Jalalabad voldoende beveiligd zijn en dat er een intern vluchtalternatief is in Jalalabad voor

verzoeker. Artikel 48/5, lid 3, van de wet van 1980 kan in dit geval niet van toepassing zijn.

De verzoeker, afkomstig uit de provincie Kunar, wat door de verwerende partij op geen enkele manier in

twijfel wordt getrokken, moet een subsidiaire bescherming krijgen.

B) Wat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker betreft, in tegendeel tot wat de verwerende partij

suggereert, zijn er obstakels die verhinderen hem om terug te keren naar elders in Afghanistan.
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UNHCR heeft richtlijnen over het onderzoek en de toepassing van het intern

bescherming/vluchtalternatief gepubliceerd (UNHCR, « Principes directeurs sur la protection

internationale no. 4: "La possibilité de fuite ou de réinstallation interne" dans le cadre de l’application de

l'Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés »,

23 juli 2003, HCR/GIP/03/04 https://www.refworld.org/docid/3fb9f5344.html - stuk 5).

Volgens het standpunt van UNHCR, om van een intern vluchtalternatief te kunnen spreken, is een

kwalitatief alternatief vereist. Nadat het relevante karakter van het intern beschermingsalternatief werd

onderzocht (toegankelijkheid, en om de vervolging er vermeden worden), dient eveneens de redelijkheid

van de verwachting zich er te vestigen geanalyseerd te worden. De Commissaris dient dit onderzoek te

doen, en te bewijzen dat de er een redelijk en toegankelijk intern vluchtalternatief voor verzoeker

bestaat.

UNHCR geeft bepaalde indicaties voor de concrete invulling van de redelijkheid van de intern

vluchtalternatief (de feitelijke leefbaarheid, waaronder praktische beschikbaarheid van fundamentele

rechten, behoorlijke socio-economische levensomstandigheden, voorzienbaarheid en duurzaamheid

van het alternatief):

"(…)"

(UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale no. 4: "La possibilité de fuite ou de

réinstallation interne" dans le cadre de l’application de l'Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », 23 juli 2003, HCR/GIP/03/04, pp. 6-7 – stuk 5)

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), in zijn rapport « Intern

beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure»,

herhaalt dat aanbevelingen van UNHCR benadrukken het uitzonderlijk karakter van het intern

beschermingsalternatief in Afghanistan gezien de algemene humanitaire context van dit land:

« (…) »

(CBAR-BCHV, « Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de

Belgische asielprocedure », Juni 2014, p. 13, http://www.cbarbchv.be/LinkClick.aspx?fîleticket=fedjg

DfHg7A%3D&tabid=41&mid=393&lan2uage=nl-NL - stuk 6)

Trouwens, benadrukt UNHCR de bijzondere kwetsbaarheid van IDP's en het feit dat veel terugkeerders

uit het buitenland in een gelijkaardige situatie als die van IDP’s terechtkomen.

« (…) »

(UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan, 20 Augustus 2018, pp. 33-35, https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html - stuk 3)

De hierboven geschetste algemene context waarin terugkeerders uit het buitenland terechtkomen, toont

aan dat de Commissaris bij het vaststellen van een intern vluchtalternatief de nodige voorzichtigheid

uitoefenen dient.

In casu, heeft verzoeker verklaart dat hij in Jalalabad niet veilig zou zijn. Hij heeft ook tijdens een

afspraak in onze kantoor uitgelegd dat zijn familie in Jalalabad hem niet ontvangen zou kunnen, en hij

geen mogelijkheden heeft om een nieuw foto shop te heropenen, en moeilijkheden zal hebben om een

werk te vinden.

De analyse van de verwerende partij is niet pertinent.

Bovendien, vermeldt UNHCR dat:

« (…) »

(UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan, 20 Augustus 2018, p. 109, https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html - stuk 3)

Inderdaad, het enkel vermoeden van het bestaan van een sociaal netwerk in de plaats van hervestiging

is niet voldoende om tot het bestaan van een intern vluchtalternatief te besluiten. Er dient onder andere

vastgesteld te worden of er bestaande sociale relaties zijn die ook effectief steun kunnen en willen

bieden:

« (…) »

(UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan, 20 Augustus 2018, pp. 109-110, https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html - stuk 3)
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In casu, de verwerende partij die suggereert dat de verzoeker hulp zou kunnen krijgen van zijn oom en

diens netwerk in Jalalabad, doet slechts een speculatie, in tegenstelling tot de guidelines van de

UNHCR. Verzoeker legt uit dat de huren in Jalalabad in US dollars betaalt worden, en dat het leven dus

zeer duur is, het zou niet mogelijk voor hem zijn om in Jalalabad te overleven. Hij verklaart ook dat zijn

familie (dus zijn vrouw en kinderen) en klein grondstuk bezit, maar dat ze het nodig hebben om te

overleven, hij kan het niet verkopen.

Vervolgens, menen we dat de verwerende partij geen bruikbare informatie bijbrengt over het

werkaanbod, toegang tot huisvesting en andere basisrechten in Jalalabad. Deze informatie is nochtans

noodzakelijk om de redelijkheid van het intern beschermingsalternatief te bepalen, om rekening te

houden met de individuele omstandigheden van de zaak.

Rapporten bevestigen trouwens dat het werkaanbod voor terugkerende Afghanen zeer beperkt en

precaire is.

De International Labour Organisation vermeldt bijvoorbeeld :

"(…)"

(International Labour Organisation (ILO), « Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs’ - A Study on

the State of Employment in Afghanistan », 5 juni 2012, p. 7, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

asia/---robangkok/documents/publication/wcms_l82253.pdf - stuk 7).

Over de algemene economische situatie duidt de ILO aan dat:

"(…)"

(International Labour Organisation (ILO), « Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs’ - A Study on

the State of Employment in Afghanistan », 5 juni 2012, p. 10, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

-asia/---robangkok/documents/publication/wcms_l82253.pdf - stuk 7).

Hierover, stelde de vorige COI Focus «Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 9 juni 2017:

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 9 juni 2017, p. 16)

De COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, voegt toe:

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 28)

Met andere woorden, uit deze informatie blijkt dat de banenmarkt in Jalalabad verzadigd is vanwege de

overvloed aan arbeiders na de recente doorverwijzing van duizenden Afghaanse vluchtelingen uit

Pakistan. Bovendien verdubbelde de huurprijs in één jaar.

Voor het overige, voegt de COI Focus van 20 februari 2018 eraan toe dat de stad Jalalabad ernstige

problemen ondervindt met betrekking tot het vervoer van elektriciteit, wat een negatief effect heeft op de

veiligheidsomstandigheden en de ontwikkeling van de stad:

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 30)

Uit deze informatie blijkt dat de infrastructuur die nodig is voor de basisbehoeften - werkgelegenheid,

huisvesting en gezondheid - grotendeels worden ondermijnd in Jalalabad, in tegenstelling tot wat de

UNHCR voorstaat. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat verzoeker geen professionele

ervaring heeft. De risico’s voor hem om dit tekort aan werkgelegenheid te ondervangen - en dus niet in

staat te zijn om zich te legeren in afwezigheid van geld - zijn des te belangrijker met betrekking tot dit

volledige gebrek aan ervaring.

We benadrukken dus dat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker hem geen redelijk

vestigingsalternatief in Jalalabad aanbieden. in tegendeel tot wat werd beweert door de Commissaris.

Ten gevolge menen we dat de beweerde intern vluchtalternatief van verzoeker in Jalalabad niet redelijk

is, en dat de verwerende partij de redelijkheid van de intern vluchtalternatief niet bewijzen heeft, meer

bepaald gezien het bijzonder profiel van verzoeker.

Zoals uitgelegd en supra gemotiveerd, menen we ook dat Jalalabad niet veilig is.
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Daarvoor dient verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

Ten gevolge is het onmogelijk dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde

van verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van

verwerende partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

alles behalve draagkrachtig.

Er bestaan voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoeker ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verwerende partij is niet overtuigend en de bestreden beslissing is

niet draagkrachtig gemotiveerd.

Bovendien heeft verwerende partij niet met alle vereiste objectiviteit de verklaringen van verzoeker en

de beschikbare informatie behandeld in tegenstelling met artikel 48/6, §5 van de Vreemdelingenwet.

We volharden dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst een reëel risico

loopt op ernstige schade.

Hij moet een internationale bescherming krijgen.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden de volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- het rapport “Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers

from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, p. 33-35, 39 en 109-110 (stuk 3);

- het rapport “Principes directeurs sur la protection internationale no. 4: La possibilité de fuite ou de

réinstallation interne dans le cadre de l'application de l'Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés” van UNHCR van 23 juli 2003, p. 6-7 (stuk 4);

- het rapport “Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische

asielprocedure” van CBAR-BCHV van juni 2014, p. 13 (stuk 5);

- het rapport “Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs' - A Study on the State of Employment in

Afghanistan” van International Labour Organisation (ILO) van 5 juni 2012, p. 7 en 10 (stuk 6).

2.2.2. Op 23 augustus 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij samen met de COI Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod

(addendum)” van 6 augustus 2019 en met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

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

30 augustus 2018, de COI FOCUS “Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 25 februrari 2019,

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

p. 1-68 en 195-201, en de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 111-118, het EASO Country

of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van juni 2019, p. 1-66 en 211-218, en de

“Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de
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devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU), moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3

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

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige

elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te

onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en

stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke

reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om

actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen

staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt

verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).
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De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3.2. Ontvankelijkheid van de middelen

2.3.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48 en 48/2

van de Vreemdelingenwet en van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, dat overigens louter het toepassingsgebied van deze wet

omschrijft, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepalingen

geschonden acht, zodat de schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

2.3.2.2. In de mate dat verzoeker in het eerste middel aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM

worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in

deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.3. Het eerste en het tweede middel zijn, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

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

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

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

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

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

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

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

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

aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

deze beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de
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subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) hij geen gegronde vrees voor vervolging in

de zin van het Verdrag van Genève aangetoond heeft nu (i) geen geloof wordt gehecht aan zijn

voorgehouden profiel als analfabeet, (ii) hij er niet in slaagt het profiel van zijn vader als politieofficier in

de gevangenis van Kunar aannemelijk te maken waardoor evenmin geloof wordt gehecht aan de

daaraan rechtstreeks gekoppelde gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn vlucht uit Afghanistan, (iii)

zijn gedrag in Afghanistan inconsistent is met zijn voorgehouden vrees voor de taliban, (iv) er heel wat

vragen kunnen worden gesteld bij de handelswijze van de taliban, en (v) hij, eenmaal aangekomen in

België, niet meer bij het thuisfront heeft geïnformeerd of ze nog iets hebben gehoord van de taliban, en

omdat (B) hij over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt in Jalalabad. Al deze vaststellingen

worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uit de uiteenzetting van de middelen dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het tweede middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Verzoeker verklaart te vrezen voor vervolging door de taliban die ermee gedreigd zouden hebben om

hem te doden omdat hij volgens hen voor de regering zou spioneren en omdat zijn vader weigerde om

met hen samen te werken door talibanleden vrij te laten uit de gevangenis waar hij werkte.

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal verzoekers verzoek om internationale

bescherming op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissing baseert. In voorliggend verzoekschrift brengt verzoeker geen

valabele argumenten aan om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze stelt geen geloof te hechten aan

verzoekers voorgehouden profiel als analfabeet. De bestreden beslissing luidt dienaangaande als volgt:

“Zo verklaart u herhaaldelijk niet (goed) te kunnen lezen en schrijven (Verklaring DVZ punt 11; CGVS1

p.5-6,14). U beweert wel een facebookaccount te hebben dat u gebruikt om pagina’s of foto’s te ‘liken’

(CGVS1 p.5-6). U zegt ook dat u zelf niet kan inloggen op uw account, u weet immers niet hoe u uw

naam op uw account moet schrijven, noch wat uw wachtwoord is (CGVS1 p.5-6,14-15). Als u bent

uitgelogd van uw account kan u het niet meer gebruiken en niet meer zelf inloggen (CGVS1 p.14-15).

Het was een Arabische jongen in het opvangcentrum die dit Facebookprofiel voor u heeft aangemaakt

(CGVS1 p.14-15). U kent die jongen niet zo goed en u weet vreemd genoeg niet eens hoe hij heet

(CGVS1 p.14-15). Tot slot heeft u er geen idee van of deze Arabische jongen het wachtwoord tot uw

account nog heeft (CGVS1 p.15). Deze gang van zaken komt vanzelfsprekend niet geloofwaardig over.

Bovendien valt ook op dat u tijdens uw jarenlange werk in de fotowinkel in de weer bent geweest met

een computer, met Photoshop, met een kopieermachine en met een printer (CGVS1 p.9-10; notities

persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 30 april 2019, hierna CGVS2 p.6,19; ingediende documenten nr 5). U

zegt dat u zeker meer dan 10 jaar lang uw fotowinkel uitbaatte en reeds van bij de start grote machines

aankocht zoals ook te zien is op de door u ingediende foto’s (CGVS1 p.9; CGVS2 p.19). U wordt

gevraagd hoe het mogelijk is dat u met al dat materiaal en Photoshop kon werken als analfabeet

(CGVS2 p.19). U stelt dat u het zelf leerde, dat het gewoon technische gegevens zijn en er ook

tekeningen waren aangegeven (CGVS2 p.19). Als er een probleem was met de software ging u hulp

vragen aan iemand anders, zo zegt u (CGVS2 p.19). U verklaart voorts dat u op amper twee maanden

tijd alle kennis opdeed en dat u uw winkel alleen uitbaatte (CGVS1 p.9,11). Het is allerminst

geloofwaardig dat u als analfabeet zo snel en op de door u voorgestelde wijze leerde werken met een

computer, met Photoshop, met een printer en een kopieermachine. Deze vaststelling ondergraaft uw

algemene geloofwaardigheid en toont aan dat u geen duidelijk zicht op uw profiel wenst te geven.”
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Verzoeker legt in het tweede middel uit dat hij zijn profiel weinig gebruikt en dat hij zich zijn facebook

account en paswoord niet meer herinnert, doch komt hier niet verder dan gratuite beweringen.

Verzoekers opmerking dat zelfs opgeleide personen hun username en paswoord van websites of

sociale media die ze weinig gebruiken vaak niet meer weten, kan bovendien geen verklaring bieden

voor het feit dat hij niet weet hoe de Arabische jongen in het opvangcentrum die dit Facebookprofiel

voor hem heeft aangemaakt, heet, en of deze Arabische jongen het wachtwoord tot zijn account nog

heeft.

Waar verzoeker verder in dit middel opwerpt dat er niet veel kunde nodig is om Photoshop of een

kopieermachine te gebruiken aangezien er “veel tekenen” zijn en dat zelfs kleine kinderen die niet

kunnen lezen of schrijven met smartphones kunnen omgaan “door de tekenen te herkennen en gewoon

door het proberen”, weet hij niet te overtuigen. Uit zijn verklaringen blijkt immers dat hij reeds van bij de

start grote machines aankocht (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 5 B, Notities van het

persoonlijk onderhoud van 7 maart 2019 (hierna: NPO 1), p. 9; stuk 5 A, Notities van het persoonlijk

onderhoud van 30 april 2019 (hierna: NPO 2), p. 19) en dat hij op amper twee maanden tijd alle kennis

opdeed en zijn winkel alleen uitbaatte (NPO 1, p. 9 en 11). Zoals de commissaris-generaal in de

bestreden beslissing terecht aangeeft, is het allerminst geloofwaardig dat verzoeker als analfabeet zo

snel en op de door hem voorgestelde wijze leerde werken met een computer, met Photoshop, met een

printer en met een kopieermachine.

Dat verzoeker geen analfabeet is, vindt bovendien bevestiging in het feit dat hij zowel bij de Dienst

Vreemdelingenzaken als op het CGVS telkenmale op identieke wijze een professionele handtekening

kon plaatsen (zie adm. doss., stukken 12, 11, 9A en 9B).

Aldus slaagt verzoeker er niet in de voorgaande motieven met betrekking tot het door hem

voorgehouden profiel als analfabeet te weerleggen of te ontkrachten. De vaststelling dat verzoeker zich

een ander profiel tracht aan te meten ondergraaft ook naar het oordeel van de Raad zijn algemene

geloofwaardigheid.

Verder merkt de commissaris-generaal terecht op dat verzoeker er niet in slaagt het profiel van zijn

vader als politieofficier in de gevangenis van Kunar in de provinciehoofdstad Asadabad aannemelijk te

maken. Hij licht dit in de bestreden beslissing als volgt toe:

“U verklaart dat uw vader reeds sinds de tijd van president Najibullah (1987-1992) bij de politie werkte

(CGVS1 p.12; CGVS2 p.5). Tijdens uw eerste onderhoud met het CGVS wist u echter niet wat hij toen

precies deed voor de politie, waar hij werkte noch welke rang hij in die periode bekleedde (CGVS1

p.15). Op het tweede onderhoud stelt u dat hij in die periode waarschijnlijk in Kabul werkte (CGVS2 p.5),

maar wanneer u gevraagd wordt om een verhaal of eender wat over het werk van uw vader in die

desbetreffende periode te vertellen kan u wederom niets aanbrengen (CGVS2 p.5). Welke rang uw

vader had op het einde van de presidentsperiode van Najibullah, en toen hij de politie verliet omwille van

het instellen van het talibanregime, is u evenmin duidelijk (CGVS1 p.15). Het gedwongen einde van zijn

werk bij de politie door de machtsovername van de taliban moet ongetwijfeld een impact hebben gehad

op uw vader en zijn gezin. In die zin moet u er toch meer over kunnen vertellen, ook al was u destijds

nog vrij jong. U bent geboren in 1353 (AK), zijnde 1974-1975 (GK) wat wil zeggen dat u op het eind van

het presidentschap van Najibullah (1987-1992) ongeveer 17 jaar oud was (CGVS1 p.3). Het is dan ook

opvallend dat u geen enkel begin van informatie kunt geven over het werk van uw vader ten tijde van

Najibullah en zich geen enkel verhaal voor de geest kunt halen. Dat u nadien nooit iets meer van

informatie, zij het via uw vader, uw moeder, uw broers, of via andere familieleden, heeft bekomen over

het werk van uw vader toentertijd is erg opvallend.

Na de val van de taliban zou uw vader opnieuw bij de nationale politie zijn aangetreden en

opgeklommen zijn tot de rang van een hoge officier, zegt u zelf (CGVS1 p.12-13, 15). U tekent de

huidige rang van uw vader als zijnde die van Luitenant-Kolonel, maar u kan de naam die bij uw tekening

hoort vreemd genoeg niet benoemen (CGVS1 p.12). U beweert dat uw vader zijn huidige rang, waarvan

u de naam dus niet kent, sinds twee à drie jaar bekleedt (CGVS1 p.12). Uit de door u ingediende

documenten blijkt evenwel dat uw vader deze rang al veel langer heeft, namelijk minstens sinds 2011

(zie ingediende documenten nr 2). Vervolgens haalt u aan dat uw vader voor het laatst in de gevangenis

van Kunar in de provinciehoofdstad Asadabad werkte, maar vreemd genoeg weet u evenmin wat zijn

precieze functie daar was noch wat zijn taken daar inhielden (CGVS1 p.12-13). Dat geldt ook voor wie

er precies onder hem werkte of hoeveel personeel hij had (CGVS1 p.13). U stelt dat uw vader een baas

had, maar wie dat was of welke rang die baas had, weet u evenmin te vertellen (CGVS1 p.13).

Dat u slecht geïnformeerd bent over het werk van uw vader blijkt ook uit uw ontbrekende kennis inzake

welke bekende talibs gevangen zaten in de gevangenis waar uw vader werkte (CGVS2, p.13). Evenmin
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bent u op de hoogte welke bekende gevangenen er onder toezicht van uw vader vielen (CGVS2 p.13).

Uw vader werkte ongeveer de laatste tien jaar voor uw vertrek uit Afghanistan in de gevangenis van

Kunar, kwam elke maand naar huis met verlof en zoals aangehaald ging u ook minstens twee tot drie

keer naar de gevangenis van Kunar (CGVS1 p.13; CGVS2 p.6). In die zin is het erg vreemd dat u zulke

beperkte informatie over het werk van uw vader in deze gevangenis tentoonspreidt.”

Behoudens het louter minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen, brengt verzoeker

geen dwingende argumenten noch concrete elementen aan die hier een ander licht op werpen.

Verzoeker werpt in het tweede middel op dat het al vele jaren geleden is sinds de tijd van Najibullah en

dat hij zich toen niet veel interesseerde voor de details van het werk van zijn vader. Aangezien het

gedwongen einde van zijn vaders werk bij de politie door de machtsovername van de taliban

ongetwijfeld een impact moet hebben gehad op zijn vader en het gezin, mag desalniettemin van

verzoeker, die op het einde van het presidentschap van Najibullah ongeveer 17 jaar was, redelijkerwijs

verwacht worden dat hij meer kan vertellen over het werk van zijn vader ten tijde van Najibullah. Van

verzoeker wordt overigens niet verwacht (alle) details te kunnen geven over het werk van zijn vader,

maar toch minstens dat hij zich een verhaal hierover voor de geest kan halen. Dat verzoeker nadien

overigens nooit meer iets van informatie, zij het via zijn vader, zijn moeder, zijn broers, of via andere

familieleden, heeft bekomen over het werk van zijn vader toentertijd, ondermijnt verder de geloofwaardig

van zijn relaas.

Hierbij komt nog dat verzoeker ook een gebrekkige kennis heeft van de functie die zijn vader de laatste

jaren bekleedde. Zo kent verzoeker de naam niet van diens huidige rang (NPO 1, p. 12), verklaart hij dat

zijn vader sinds twee à drie jaar zijn huidige rang bekleedt (NPO 1, p. 12) terwijl uit de door hem

ingediende documenten blijkt dat zijn vader deze rang al veel langer heeft, namelijk minstens sinds

2011 (zie adm. doss., stuk 15, map met ‘documenten’, nr. 2), weet hij niet wat de precieze functie van

zijn vader was in de gevangenis van Kunar noch wat zijn taken daar inhielden (NPO 1, p. 12-13), en

was hij niet op de hoogte van welke bekende talibs en gevangenen onder het toezicht van zijn vader

vielen (NPO 2, p. 13). Door louter te herhalen dat de gevangenis waar zijn vader werkte ver van zijn

dorp gelegen was en dat ze niet veel praatten over zijn vaders werk, biedt verzoeker hiertoe geen

verschoning. Van verzoeker kan en mag redelijkerwijs verwacht worden dat hij een minimum aan kennis

bezit over het werk van zijn vader, temeer nu uit zijn verklaringen blijkt dat zijn vader elke maand met

verlof naar huis kwam en dat hij zelf ook minstens twee tot drie keer naar de gevangenis van Kunar is

geweest (NPO 1, p. 13; NPO 2, p. 6). Dat verzoeker slechts zulke beperkte informatie over het werk van

zijn vader in deze gevangenis kan aanreiken, maakt dat geen geloof kan worden gehecht aan het door

hem aangemeten profiel van zijn vader.

Aangezien verzoeker het profiel van zijn vader niet geloofwaardig maakt, kan eveneens geen geloof

worden gehecht aan de daaraan rechtstreeks gekoppelde gebeurtenissen en zijn vrees voor de taliban

omdat zijn vader zou geweigerd hebben om hun medestrijders vrij te laten uit de gevangenis waar hij

werkzaam was.

Daarnaast wordt in de bestreden beslissing nog opgemerkt dat verzoekers gedrag in Afghanistan

inconsistent is met zijn voorgehouden vrees voor de taliban. Dit wordt als volgt toegelicht:

“Nadat u door uw vader op de hoogte werd gesteld dat hij de eis van de taliban niet kon inwilligen,

keerde u met dit negatief antwoord terug naar de zoon van uw oom S. K. (...) die op zijn beurt de taliban

zou informeren (CGVS1 p.19,23; CGVS2 p.13). Het is echter opvallend dat u niet op voorhand met

S. K. (...) besprak hoe jullie het nu verder zouden aanpakken om dat negatief antwoord aan de taliban

over te brengen of wanneer hij het aan hen zou vertellen (CGVS2 p.14). U gaf uw antwoord op hun

vraag maar meer werd er niet besproken tussen u en S. K. (...) (CGVS2 p.14). Dit is niet ernstig. U heeft

er verder geen idee van wat S. K. (...) dan uiteindelijk antwoordde aan de taliban of waar hij het

negatieve antwoord aan de taliban effectief meedeelde (CGVS2 p.13). S. K. (...) had u nochtans op

voorhand verteld dat als u en uw vader de eis van de taliban niet zouden inwilligen uw hele familie zou

worden gestraft (CGVS1 p.18,22). Gezien de reputatie en activiteiten van de taliban in uw regio, die u

zelf omschrijft als erg gewelddadig tegenover burgers die zich niet aan hun regels houden (CGVS1 p.7),

kon u perfect een inschatting maken van het mogelijke gevaar dat S. K. (...) en vooral uw kernfamilie

zouden lopen na het negatieve antwoord van uw vader. De vaststelling dat u in die zin niet

doortastender optrad, geen mogelijke voorzorgsmaatregelen besprak en zich louter hield aan het

overbrengen van het negatieve nieuws, schaadt de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten

in ernstige mate.”
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Verzoeker houdt in het tweede middel voor dat hij S. K. niet kon bereiken en dat hij de mogelijkheid niet

heeft gehad om verder over voorzorgmaatregelen te spreken nu hij kort daarna het land had verlaten. In

het administratief dossier leest de Raad echter het volgende:

“Om die negatieve boodschap terug aan de T over te brengen, hebben jullie dat dan niet besproken hoe

jullie dat zouden aanpakken?

Ik ben naar S. K. (...) z'n winkel gegaan en vertelde dat ik met vader sprak en vader zei dat hij boven

zich bazen en officieren heeft en bij zoiets kan hij zelf in de gevangenis belanden en dat hij dat niet kan

doen, maar verder hoe S. K. (...) het aan de T zou vertellen bespraken we niet

Wanneer zou S. K. (...) dat gaan doen, de T op de hoogte stellen van het negatieve antwoord van u en

uw vader?

Ik heb gwn m'n eigen uitleg gegeven maar hij zei me niet wanneer hij dat aan de T zou gaan vertellen”

(NPO 2, p. 14).

Verzoekers verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Hieruit blijkt onmiskenbaar dat

verzoeker wel degelijk de mogelijkheid gehad heeft om verdere voorzorgmaatregelen te bespreken met

S. K., maar dat hij dit toen niet gedaan heeft. De vaststelling dat verzoeker in die zin niet doortastender

optrad, geen mogelijke voorzorgsmaatregelen besprak en zich louter hield aan het overbrengen van het

negatieve nieuws, schaadt de geloofwaardigheid van de door hem aangehaalde feiten.

Naast verzoekers ongeloofwaardig gedrag, stelt de commissaris-generaal zich ook heel wat vragen bij

de handelswijze van de taliban, zoals die door verzoeker wordt voorgesteld. Zo acht hij het vertrouwen

dat de taliban in verzoeker en zijn vader stelden, zeer merkwaardig. Verzoeker licht in het tweede

middel toe dat hij nooit verklaard heeft dat de taliban vertrouwen had in hen. Hij benadrukt dat de taliban

door hem te bedreigen druk uitoefenden op zijn vader. Echter, net zoals de commissaris-generaal, acht

de Raad het niet aannemelijk dat de taliban zo’n groot risico zouden nemen dat ze aan twee personen

die allerminst gelieerd waren aan hun groepering, hun plannen kenbaar maakten om gevangenen vrij te

krijgen in de gevangenis van Kunar en daarbij ook nog eens aanhaalden wie ze waren, of althans wie

hun leiders waren door hun namen te vernoemen (NPO 1, p. 22). De kans dat verzoekers vader als

hoog personeelslid bij de gevangenis hun plannen zou dwarsbomen, door bijvoorbeeld de gevangenen

te laten overplaatsen naar een andere gevangenis en eventueel zelfs een val op te zetten om de talibs

te arresteren, was immers ondanks de dreigementen niet onbestaande. Ook de taliban moet dit hebben

geweten. Dat ze dan toch verzoeker en zijn vader zo in vertrouwen namen, zonder voorgeschiedenis en

zonder het aannemen van een enigszins aftastende houding, is niet geloofwaardig.

Ook zijn onwetendheid over de actuele stand van zijn problemen ondermijnt de geloofwaardigheid van

verzoekers vluchtrelaas. De vaststelling dat verzoeker, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, niet

meer heeft geïnformeerd bij het thuisfront, wijst op een desinteresse in zijn hoofde die niet te rijmen valt

met het voorhanden zijn van de door hem beweerde vrees voor vervolging. Van een verzoeker om

internationale bescherming kan worden verwacht dat hij geregeld pogingen onderneemt om zich te

informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. Actuele informatie is immers van

primordiaal belang om de door verzoeker geschetste vrees in te schatten. Het feit dat verzoeker nalaat

dit te doen, wijst op een gebrek aan interesse en doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de

door hem ingeroepen vrees voor vervolging. Verzoeker herhaalt in het tweede middel dat hij alleen

onregelmatig contact met zijn familie heeft en meestal “via via” nieuws van hen krijgt, doch deze

verklaring is niet afdoende om de voormelde vaststellingen te weerleggen. Feit is dat verzoeker, hetzij

via een kennis, hetzij rechtstreeks (verzoeker verklaarde immers tijdens zijn eerste persoonlijk

onderhoud met het CGVS dat hij twee dagen geleden nog contact had met zijn moeder (NPO 1, p. 6))

nog contact heeft met zijn familie en dat hij aldus wel degelijk de mogelijkheid had om zich verder te

informeren over de stand van zaken. Dat vrouwen en kinderen niet door de taliban geviseerd worden,

doet hieraan geen afbreuk.

Verzoeker voert in het eerste middel, onder verwijzing van het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

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

30 augustus 2018 (hierna: UNHCR Eligibility Guidelines), nog aan dat hij omwille van zijn vaders

werkzaamheden voor de nationale politie en omwille van het feit dat het cliënteel van zijn winkel voor

een groot deel bestaat uit soldaten van het Afghaanse nationale leger (ANA), het risico loopt geviseerd

te worden door de taliban. De Raad herhaalt evenwel dat geen enkel geloof wordt gehecht aan het

profiel van verzoekers vader, noch aan de door verzoeker aangevoerde problemen die hij beweert te

hebben gehad met de taliban. Voorts heeft verzoeker doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen

gewag gemaakt van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben

gekend. Een loutere verwijzing naar zijn profiel volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging moet in concreto
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worden aangetoond. Door louter te volharden in zijn ongeloofwaardig bevonden verklaringen over de

vervolging die hij en zijn familie zouden ervaren hebben, blijft verzoeker hiertoe evenwel in gebreke. Dat

zijn vrees voor vervolging in concreto dient aangetoond te worden, wordt overigens bevestigd in de

UNHCR Eligibility Guidelines waarnaar ook in het verzoekschrift verwezen wordt:

“Based on the preceding analysis, UNHCR considers that, depending on the individual circumstances of

the case, persons associated with, or perceived as supportive of, the Government or the international

community, including the international military forces, may be in need of international refugee protection

on the basis of a well-founded fear of persecution at the hands of non-State actors for reasons of their

(imputed) political opinion or other relevant Convention grounds, combined with a general inability of the

State to provide protection from such persecution.” (p. 48).

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concrete argumentatie voert tegen

de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming ten opzichte van Afghanistan.

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

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet

om aan verzoeker het voordeel van de twijfel toe te staan.

Waar verzoeker nog betoogt dat hij geen bescherming kan verkrijgen van zijn eigen overheden, wijst de

Raad er op dat vermits geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden problemen met

de taliban, een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde beschermingsmogelijkheden in zijn

land van herkomst irrelevant is.

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

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

worden genomen.

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

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

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

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

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot
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bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een

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

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

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

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

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

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

Vooreerst kan de commissaris-generaal worden gevolgd waar hij stelt dat uit de actuele en objectieve

informatie in het administratief dossier blijkt dat Jalalabad via de internationale luchthaven van Kaboel

en de weg tussen Kaboel en Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is. Gelet op het

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

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

veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden, belet niet dat er nog steeds sterk seizoensgebonden

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

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

Kaboel. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste probleem op deze weg 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. Dit wordt door verzoeker niet betwist en vindt tevens

bevestiging in de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van

juni 2019, waarvan de elektronische vindplaats is opgenomen in de door verwerende partij op

23 augustus 2019 neergelegde aanvullende nota. Uit het geheel van de beschikbare informatie kan

verder niet blijken dat er obstakels van juridische, administratieve of praktische aard zouden zijn

waardoor Afghaanse burgers geen toegang zouden hebben tot Jalalabad.

Wat betreft de actuele veiligheidssituatie in Jalalabad oordeelt de commissaris-generaal op basis van de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier 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 in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

Dit besluit vindt steun in de meer recente landeninformatie waaraan verwerende partij in haar

aanvullende nota van 23 augustus 2019 refereert, en in het bijzonder in de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019, waarin EASO specifiek

voor de stad Jalalabad besluit dat het willekeurig geweld er een hoog niveau bereikt zodat een mindere

mate aan individuele elementen is vereist om aan te nemen dat een burger, wanneer hij terugkeert naar

het grondgebied, een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven of vrijheid. Een

‘loutere aanwezigheid’ in het gebied zou volgens EASO evenwel niet voldoende zijn om een reëel risico

op ernstige schade in de zin van artikel 15 (c) van de richtlijn 2011/95/EU, waarvan artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, vast te stellen (p. 110: “In the city of Jalalabad,

indiscriminate violence reaches a high level, and, accordingly, a lower level of individual elements is

required to show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a

real risk of serious harm within the meaning of Article 15(c) QD; however, ’mere presence’ in the area

would not be sufficient to establish a real risk of serious harm under Article 15(c) QD.”).

De informatie die verzoeker in zijn verzoekschrift citeert, heeft betrekking op de veiligheidssituatie in de

provincie Nangarhar of in Afghanistan in het algemeen, is minder recent dan de door verwerende partij

in haar aanvullende nota geciteerde informatie, of ligt in de lijn van de analyse van EASO.

Bijgevolg oordeelt ook de Raad dat de mate van het willekeurig geweld in de stad Jalalabad heden niet

een dermate hoog niveau bereikt dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger

die ernaar terugkeert, louter door zijn aanwezigheid op het grondgebied aldaar, een reëel risico loopt om

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te ondergaan. Wel stelt de Raad vast dat de mate van

het willekeurig geweld in Jalalabad hoog blijft. Bijgevolg is een mindere mate aan individuele elementen

vereist om aan te nemen dat een burger er een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Te dezen toont verzoeker echter geen persoonlijke omstandigheden aan die voor hem het risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet verhogen.
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De Raad is voorts van oordeel dat, niettegenstaande uit de informatie in het rechtsplegingsdossier blijkt

dat een intern vestigingsalternatief in Jalalabad niet evident is, in het geval van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in deze

stad vestigt.

Daarbij neemt de Raad in overweging dat de humanitaire levensomstandigheden in het betreffende

gebied in hun algemeenheid niet zodanig mogen zijn dat dit op zichzelf al aanleiding kan geven tot

blootstelling aan een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling in strijd met artikel 3 van

het EVRM.

Er dient te worden van uitgegaan dat de Afghaanse burger die zich in Afghanistan tracht te vestigen in

een andere regio dan zijn regio van herkomst onvermijdelijk geconfronteerd wordt met een aantal

obstakels en moeilijkheden, zodat de beschikbaarheid van financiële middelen of van een netwerk dat

(al dan niet tijdelijk) ondersteuning kan bieden bepalend is voor de mate waarin de persoon in kwestie in

staat is om te gaan met deze uitdagingen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ten

aanzien van Afghanistan reeds aangegeven dat de humanitaire leefomstandigheden in dat land enkel

aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM in zeer uitzonderlijke

omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM

13 oktober 2011, nr. 10611/09, Husseini v. Zweden, § 94; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367, S.H.H. v.

Verenigd Koninkrijk, § 89; EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd

Koninkrijk, § 114). Hierbij moeten de individuele omstandigheden in overweging worden genomen.

In de UNHCR Eligibility Guidelines, waarvan de referentie is opgenomen in de aanvullende nota van

verwerende partij, is het UNHCR op de pagina’s 105-111 van mening dat het voorgestelde intern

vestigingsalternatief redelijk is wanneer de verzoeker toegang heeft tot (i) onderdak, (ii) essentiële

diensten zoals sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs, en (iii) mogelijkheden voor

levensonderhoud of bewezen en duurzame ondersteuning om de toegang tot een adequate

levensstandaard mogelijk te maken. Bovendien acht UNHCR een intern vestigingsalternatief enkel

redelijk wanneer de betrokkene in het voorgestelde gebied toegang heeft tot een ondersteunend

netwerk van zijn (ruimere) familieleden of van leden van zijn etnische gemeenschap waarvan vaststaat

dat zij aan de betrokkene een daadwerkelijke steun kunnen en willen bieden. De enige uitzondering op

de vereiste van een ondersteunend netwerk zijn volgens UNHCR alleenstaande mannen en getrouwde

koppels die kunnen werken en geen specifieke kwetsbaarheden hebben. In bepaalde omstandigheden

zouden zulke personen zich zonder ondersteuning van familie en de gemeenschap in stedelijke of semi-

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

bestaansmiddelen beschikbaar zijn om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

In de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019

(hierna: Guidance Note) (p. 131-136), waarvan de referentie eveneens is opgenomen in de aanvullende

nota van verwerende partij, wordt gesteld dat de algemene situatie in het betrokken gebied moet worden

onderzocht waarbij de volgende elementen in aanmerking worden genomen:

- de situatie met betrekking tot voedselzekerheid;

- de beschikbaarheid van basisinfrastructuur en -diensten, zoals onderdak en huisvesting,

basisgezondheidszorg, hygiëne, inclusief water en sanitaire voorzieningen;

- de beschikbaarheid van basisonderhoud dat toegang tot voedsel, hygiëne en onderdak waarborgt,

bijvoorbeeld door werkgelegenheid, bestaande financiële middelen, ondersteuning door een netwerk of

humanitaire hulp.

Hoewel een hervestiging kan gepaard gaan met een zekere hardheid, sluit EASO een intern

vestigingsalternatief niet uit. Bepalend zijn bijgevolg de persoonlijke omstandigheden voor de mate

waarin verzoeker in staat is om te gaan met de algemene omstandigheden in het vestigingsalternatief.

In zijn Guidance Note moet bij de beoordeling van een intern vestigingsalternatief, naast de algemene

situatie, rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van de verzoeker, zoals leeftijd,

geslacht, etniciteit, religie, gezondheid, sociale en educatieve achtergrond, familiale en sociale banden

en taal. In de EASO Guidance Note wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande mannen

en getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht.

In casu is de commissaris-generaal in de bestreden beslissing van oordeel dat van verzoeker, rekening

houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich in

Jalalabad vestigt. De bestreden beslissing bevat wat dit betreft de volgende overwegingen:
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“U bent immers een gezonde volwassen man die een zelfstandige fotowinkel uit de grond gestampt

heeft en nadien jarenlang heeft uitgebaat in het districtscentrum van Asmar en die over de vaardigheden

beschikt om te kunnen werken met een computer, printer, kopieermachine en Photoshop (CGVS1 p.9-

10; CGVS2 p.6,19; ingediende documenten nr 5). U spreekt naast Pashtou ook een beetje Dari en uw

gesteld analfabetisme werd eerder reeds in vraag gesteld (CGVS1 p.3). Deze vaardigheden en vooral

het feit dat u een zaak uitbaatte die nog beter in het stedelijke Jalalabad zou passen dan in het iets

meer rurale Asmar zouden u zeker in staat moeten stellen uw leven in Jalalabad te hervatten. Om uw

hervestiging te faciliteren kunt u bovendien een beroep doen op uw oom Sa. (...) die al vijf of zes jaar

lang werkzaam is in de luchthaven van Jalalabad als soldaat bij de special forces. Bovendien verblijft hij

ook in de luchthaven van Jalalabad (Verklaring DVZ punt 30 p.10; CGVS1 p.4-5,7; CGVS2 p.4;

ingediende documenten nr 4). Hierdoor mag er van worden uitgegaan dat uw oom een netwerk heeft

uitgebouwd met mensen die u zeker kunnen helpen bij uw hervestiging in de stad Jalalabad. Te meer

omdat u aanhaalt dat uw cliënteel in Asmar bestond uit soldaten van het nationale leger en

medewerkers van de politie en uit gewone mensen (CGVS1 p.10). Ook uit het feit dat uw oom Sa. (...)

uw vlucht regelde en betaalde (CGVS1 p.8-9), er geen afspraak tot terugbetaling met hem werd

gemaakt en hij u ook nooit heeft gevraagd om het verschuldigde bedrag van 8.000 euro terug te betalen

(CGVS1 p.7-9), blijkt onverminderd dat hij u ter wille is en u beslist zal willen helpen bij uw terugkeer.

Uw financiële draagkracht blijkt verder uit de vaststelling dat uw fotowinkel in Asmar nog steeds bestaat,

en dat er zelfs nog apparatuur in staat met enige waarde (CGVS1 p.10; CGVS2 p.6-7). Daarnaast

beschikt uw familie ook over tien tot vijftien jerib (1 jerib = 2000²m) aan vruchtbare gronden die vandaag

de dag nog worden bewerkt door een externe landbouwer wat doet uitschijnen dat u uit een

kapitaalkrachtigere familie komt (CGVS2 p.15-16). U kan deze eigendommen aanspreken om uw

transitie naar Jalalabad te vergemakkelijken. Ten slotte moet er eveneens op uw zelfredzaamheid

worden gewezen. U die zelfredzaam genoeg bent om een reis te ondernemen naar Europa en er zich te

vestigen, moet op die manier tevens in staat zijn om in de provinciehoofdstad van zijn eigen regio van

herkomst zijn leven terug op te bouwen.

Er moet hierbij aansluitend worden gewezen op de eerder gedane vaststelling dat u geen zicht biedt op

uw werkelijke recente activiteiten en profiel in Afghanistan. Door op dit punt bewust geen helderheid te

scheppen vermoedt het CGVS dat u elders hebt verbleven dan u hebt toegegeven en mogelijks andere

werkervaringen heeft opgedaan die een hervestiging mogelijk maken. Hoe dan ook de vaststelling dat u

over een redelijk intern vluchtalternatief in Jalalabad beschikt blijkt uit voornoemde vaststellingen.

Zoals eerder werd aangetoond kan er ook 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 (CGVS2 p.20). Dat u steeds in

uw dorp woonde, daar de gronden zijn, de steden duur zijn en u er niemand kent, kan zoals hierboven

aangetoond niet weerhouden worden.

Men kan dus concluderen dat u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Jalalabad aan de slag

te gaan en er als zelfstandige man een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over een nodig contact

en ondersteuning beschikt.”

Rekening houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden en de aanwezigheid van familie in

Jalalabad, zoals hiervoor reeds uiteengezet, kan van verzoeker redelijkerwijs verwacht worden dat hij

zich in de stad Jalalabad vestigt.

Behoudens het louter herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de gedane

bevindingen, brengt verzoeker geen concrete elementen noch dwingende argumenten aan die de

aangehaalde pertinente vaststellingen weerleggen of ontkrachten. Waar verzoeker, onder verwijzing van

een rapport van de International Labour Organisation (ILO) over de economische situatie in Afghanistan,

aanvoert dat hij moeilijkheden zal hebben om werk te vinden, wijst de Raad er op dat EASO in zijn

Guidance Note van mening is dat, niettegenstaande interne verhuizing onvermijdelijk bepaalde

ontberingen met zich meebrengt, de moeilijkheden bij het “vinden van goede banen en huisvesting” niet

beslissend zijn als vastgesteld wordt dat de algemene levensomstandigheden voor de verzoeker in het

voorgestelde vestigingsalternatief niet “onredelijk” zouden zijn of op enigerlei wijze neerkomen op een

behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM (p. 131). Verzoeker maakt met zijn algemene,

theoretische betoog niet aannemelijk dat hij bij een vestiging in de stad Jalalabad met socio-

economische moeilijkheden riskeert te worden geconfronteerd die een dermate niveau van hardheid

bereiken dat zij zouden oplopen tot een mensonterende behandeling. In het dossier van verzoeker zijn

er alvast geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in zijn hoofde suggereren. Verzoeker is

immers een volwassen jongeman afkomstig uit een kapitaalkrachtige familie die een zelfstandige

fotowinkel uit de grond gestampt heeft. Verzoeker spreekt naast Pashtou ook een beetje Dari en zijn

voorgehouden analfabetisme werd hoger reeds ongeloofwaardig bevonden. Uit zijn verklaringen blijkt
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tevens dat hij via zijn oom over de nodige ondersteuning en contacten beschikt die hem in de

mogelijkheid moeten stellen om in de stad Jalalabad een bestaan uit te bouwen.

Verzoeker wijst in het tweede middel verder op de lamentabele omstandigheden waarin IDP’s bij

terugkeer terecht komen en dat veel terugkeerders in een gelijkaardige situatie als die van IDP’s

terechtkomen, in het bijzonder wanneer zij niet kunnen terugvallen op een duurzaam steunnetwerk.

Hoewel erkend wordt dat de leefomstandigheden van de vluchtelingen die woonachtig zijn in de

“informal settlements” in grote steden in Afghanistan erbarmelijk zijn, vermag dit betoog geen afbreuk te

doen aan het voorgaande, gezien verzoeker, gelet op zijn persoonlijke situatie, niet aannemelijk maakt

dat hij daar in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen. Er zijn naar het oordeel van de Raad in casu

dan ook geen concrete aanwijzingen dat verzoeker in Jalalabad in mensonwaardige omstandigheden,

eventueel in “een IDP settlement”, zal terechtkomen.

De Raad besluit dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in Jalalabad vestigt.

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

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

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de

bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige

stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin wordt een beoordelingsfout aangetoond.

2.3.8. Waar verzoeker in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat

voorafgaat, toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend

negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


