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nr. 232 975 van 21 februari 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE

Brusselsesteenweg 55a

9090 MELLE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 september 2017

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

staatlozen van 25 augustus 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 januari

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. LECOMPTE en van attaché

C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker dient op 27 november 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

Verzoeker wordt op 1 februari 2017 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: het CGVS).

Op 25 augustus 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger van Tadjiekse afkomst. U heeft heel uw

leven in het dorp Sultanpoor Ulya (district Surkhrod, provincie Nangarhar) gewoond. U bent nooit naar

school geweest.

Uw vader was kapitein in het Afghaans leger en gaf religieuze en sportopleidingen in Ghazni. De taliban

wilde dat hij stopte met zijn werk bij het leger en zich aansloot bij hen. Hij kreeg telefoontjes van hen en

werd ook door hen persoonlijk aangesproken. Op een dag kwamen vier talibanstrijders bij u thuis langs.

Ze vroegen naar uw vader maar deze was niet thuis. U belde nadien uw vader. Deze zei u dat u zich

geen zorgen hoefde te maken. Twee weken later kwamen ze opnieuw langs. Uw vader was opnieuw

niet thuis. De talibs waarschuwden u dat dit hun laatste waarschuwing was en dat indien ze een derde

keer moesten terugkomen ze u zouden meenemen. U kreeg de opdracht ervoor te zorgen dat ze niet

moesten terugkomen. U belde uw vader, die u aangaf hun bezoek te negeren. Hij stelde u gerust dat ze

niets zouden doen, en dat ze enkel waarschuwingen geven. U bleef thuis. Een maand later klopten zes

gewapende mannen ’s nachts aan op de deur. Uw moeder had hen gezien vanop het dak. Via de muur

bent u gevlucht naar het huis van uw buren. Uw moeder werd door hen geslagen. U heeft zich een week

schuil gehouden in het huis van uw oom, waarop deze zei dat u niet langer kon blijven omdat hij zelf in

gevaar werd gebracht. Uw oom regelde uw vlucht naar het buitenland. Twintig dagen na uw vertrek

kwam uw vader naar huis. Hij werd tegengehouden door de taliban en vermoord op weg naar huis.

U bent in de 7e maand van 1394 volgens de Afghaanse kalender (AK), oktober 2015 volgens de

Gregoriaanse kalender (GK), uit Afghanistan vertrokken. Na een reis van ongeveer tweeënhalve maand

vroeg u op 27 november 2015 in België asiel aan.

Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u meegenomen te worden door de taliban.

Ter ondersteuning van uw identiteit en/of asielaanvraag, legt u een kopie van een dreigbrief van de

taliban en van de legerkaart van uw vader neer, alsook volgende originele documenten: uw taskara, een

brief van de dorpsoudsten, een foto van uw vader, de identiteitskaart van uw vader uitgegeven door het

leger en de briefomslag waarin deze documenten naar u werden opgestuurd.

B. Motivering

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde leeftijd.

Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend op datum van 23/12/2015 door de dienst Voogdij

betreffende de medische test tot vaststelling van de leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ;

7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de

Programmawet van 24 december 2002 gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en 27

december 2004, tonen de resultaten van de medische test aan dat u op 7 december 2015 20,6 jaar oud

bent, met een standaarddeviatie van twee jaar. Daarom kunt u niet worden beschouwd als minderjarige.

Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast.

Uit het feit dat u bij uw asielaanvraag op 27 november 2015 verklaarde 16 jaar oud te zijn, blijkt dat u de

Belgische asielinstanties op intentionele wijze heeft pogen te misleiden. Deze conclusie tast de

algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen op ernstige wijze aan.

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen feiten en alle elementen aanwezig in het administratief

dossier dient te worden besloten dat u er niet in slaagt het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen ervan te overtuigen dat u uw land heeft verlaten uit een gegronde vrees

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève, noch dat u bij terugkeer naar

uw land een dergelijke vrees heeft. U maakt evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals voorzien

in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aannemelijk.

Eerst en vooral wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ondermijnd doordat u er niet in slaagt het

profiel van uw vader als soldaat bij het Afghaans leger aannemelijk te maken. U legt immers incoherente

en oppervlakkige verklaringen af over de job van uw vader. Zo vertelt u aanvankelijk dat uw

vader religieuze lessen gaf in het leger en antwoordt u dat u niet weet of hij nog over andere

onderwerpen lesgaf (CGVS, p. 18-19). Enkele ogenblikken later verklaart u dan opeens dat uw vader

ook lessen sport gaf (CGVS, p. 19). Gevraagd alles te vertellen dat u zich maar kunt herinneren over

zijn job zegt u dat hij tewerkgesteld was als lesgever ‘religie’ in het Afghaans leger en dat hij
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gestationeerd was in Ghazni. Aangespoord om verder te vertellen, stelt u dat u verder niets weet over

de job de van uw vader. U weet zelfs niet of hij naast zijn taken als lesgever ook aan gevechten

deelnam (CGVS, p. 17-18). Wanneer u wordt uitgenodigd meer te vertellen over de religieuze lessen die

hij gaf, vraagt u zich af wat u daar nog meer over zou kunnen vertellen en stelt u dat u niets meer

weet over de lessen die hij gaf omdat u niet toekeek hoe hij zijn werk deed (CGVS, p. 18). U weet niet

waarover zijn lessen gingen. U zegt heel algemeen dat religieuze lessen betekent dat hij zijn studenten

leerde over de koran maar kunt evenmin uitweiden wat uw vader zijn studenten precies aanleerde

(CGVS, p. 19). Gevraagd waar in Ghazni uw vader tewerkgesteld was, verklaart u dat u dat niet weet

omdat u nog nooit in Ghazni geweest bent. U weet niet in welke stad of dorp zijn basis in Ghazni

gesitueerd is (CGVS, p. 18). Gevraagd in welk district in Ghazni deze basis gesitueerd is, antwoordt u

eerst dat u dat niet weet en voegt u onmiddellijk daarna toe dat deze in het district Ghazni gesitueerd is.

Het is daarnaast opvallend dat u vermeldt dat uw vader de rang van kapitein had, maar dat u daar

onmiddellijk aan toevoegt dat u niet weet wat dat wil zeggen (CGVS, p. 17-18). Gevraagd of uw vader

altijd kapitein geweest is, moet u het antwoord schuldig blijven omdat men naar Afghaanse

traditie oudere mensen geen vragen mag stellen over hun werk (CGVS, p. 18). Op de vraag of uw vader

ooit aan examens heeft moeten meedoen, antwoordt u dan weer weinigzeggend ‘misschien’ (CGVS, p.

19). Uw vader zou u evenmin ooit verteld hebben over zijn studenten (CGVS, p. 18) of over zijn

collega’s (CGVS, p. 20), noch zou uw vader ooit een anekdote of verhaal over zijn werk verteld hebben.

U zou zelf nooit een vraag gesteld hebben over zijn werk uit angst om hem per ongeluk kwaad te maken

(CGVS, p. 20). Het is verwonderlijk dat u, een twintigjarige man, die als oudste zoon de gasten ontving,

geen oprechte interesse zou durven tonen in het werk van uw vader (CGVS, p. 9). Hoe dan ook, het

spreekt voor zich dat uit dergelijke korte, vage en algemene antwoorden weinig overtuigingskracht

spreekt. Uw zeer rudimentaire en algemene bewoordingen geven uw verklaringen over het profiel van

uw vader dan ook een weinig doorleefd karakter, waardoor weinig geloof gehecht kan worden aan het

profiel van uw vader.

De geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas wordt verder fundamenteel ondermijnd door tegenstrijdig-

heden tussen uw opeenvolgende verklaringen.

Zo legt u tegenstrijdige verklaringen af over het tijdstip waarop uw vader vermoord werd door de taliban.

U verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat uw vader minstens een maand vóór uw

vertrek uit Afghanistan vermoord werd (vragenlijst CGVS, dd. 07.03.2016, vraag 5). U situeert het

overlijden van uw vader in uw verklaringen van maart 2016 als ‘± zeven maanden geleden’ (verklaring

DVZ, dd. 07.03.2016, vraag 13A), m.a.w. rond augustus 2015. Tijdens uw gehoor op het CGVS

verklaart u echter dat uw vader tien à twintig dagen na uw vlucht uit Afghanistan vermoord is en dat u

reeds in België was toen u dat te weten kwam (gehoorverslag CGVS, dd. 01.02.2017, p. 4-5). In uw

verklaringen die u op 27 november 2015 aflegde bij het indienen van uw asielaanvraag situeerde u het

overlijden van uw vader dan weer ‘acht à negen maanden’ geleden (fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling MINTEH, dd. 27/11/2015, p. 2), m.a.w. rond februari-maart 2015. Geconfronteerd met uw

tegenstrijdige verklaringen, probeert u deze te wijten aan een probleem met de vertaling door de tolk

(CGVS, p. 23). Deze verklaring kan echter niet weerhouden worden. De vaststelling dat u maar

liefst drie verschillende verklaringen aflegt over het tijdstip waarop uw vader gedood zou zijn door de

taliban haalt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze onderuit. U koppelt immers

de dreiging van de taliban ten opzichte van uw persoon aan het profiel van uw vader.

U legt eveneens tegenstrijdige verklaringen af over de ontmoetingen die uw vader met de taliban gehad

zou hebben. Zo verklaarde u aanvankelijk dat uw vader de taliban beloofd zou hebben u aan hen over

te dragen maar dat hij zijn belofte niet nakwam en hij er verder geen aandacht aan besteedde

(vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens uw gehoor verklaart u dan weer dat uw vader de taliban beloofd

zou hebben zijn werk neer te leggen en zich bij hen te zullen aansluiten. Met de smoes eerst nog naar

huis te gaan om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen zou uw vader de taliban van zich

afgeschud hebben waarop hij terugkeerde naar zijn werk. U verklaart dat uw vader de taliban niets

anders beloofd zou hebben en niets over u beloofd zou hebben (CGVS, p. 22). Geconfronteerd met uw

tegenstrijdige verklaringen over de beloftes die uw vader al dan niet aan de taliban gemaakt zou

hebben, verklaart u plots dat uw vader wel aan de taliban beloofd zou hebben dat indien hij niet kwam

opdagen, zijn zoon dat wel in zijn plaats zou doen (CGVS, p. 23). U geeft aan dat u dit vergeten was

te zeggen toen u enkele ogenblikken eerder gevraagd werd of uw vader de taliban ooit iets beloofd had

over u (CGVS, p. 23). Het is weinig ernstig dat u zich niet herinnerd zou hebben dat uw vader u aan de

taliban beloofd had indien hij niet kwam opdagen. Het feit dat u uw antwoorden aanpast aan de

vraagstelling schaadt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder. Bovendien dient opgemerkt

te worden dat het weinig geloofwaardig is dat een vader zijn nietsvermoedende zoon als bliksemafleider
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zou gebruiken voor de taliban net voor hij het hazenpad neemt. Verder legt u tegenstrijdige verklaringen

af over de dreiging van de taliban ten opzichte van uw persoon. Zo verklaarde u aanvankelijk dat u een

maand na de moord op uw vader door de taliban te weten kwam dat de taliban op zoek was naar u

(vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaart u dan weer dat de taliban u

tijdens hun tweede gesprek met u duidelijk maakte dat het uw taak was ervoor te zorgen dat uw

vader met hen contact nam. Indien ze een derde keer moesten langskomen zonder dat uw vader gevolg

had gegeven aan hun eisen, zouden ze u meenemen waarop hun leider zou beslissen over uw lot

(CGVS, p. 20). Verwacht mag worden dat iemand die asiel aanvraagt in een ander land telkens

coherente en eenduidige verklaringen aflegt telkens hij gevraagd wordt over de gebeurtenissen te

praten die hebben geleid tot zijn vlucht uit zijn thuisland. De vaststelling dat u nalaat dit te doen

ondermijnt eens te meer uw geloofwaardigheid.

Tot slot zijn uw verklaringen over de reactie van uw vader op de verschillende contacten met de

taliban en op hun eisen en bedreigingen weinig aannemelijk. Zo verklaart u dat uw vader u zei de taliban

te negeren en u er geen zorgen over te maken toen u hem contacteerde naar aanleiding van uw eerste

gesprek met hen, ook al kreeg hij zelf telefoontjes van hen en was hij zelf reeds meerdere keren door

hen tegengehouden geweest (CGVS, p. 20-21). Toen ze twee weken later opnieuw langskwamen en

erbij zeiden dat dit hun laatste waarschuwing was en dat ze u zouden meenemen indien uw vader niet

op hun eisen inging, zou uw vader u opnieuw gezegd hebben hen te negeren en verder te gaan met uw

leven. Volgens uw vader zou de taliban niets doen en zou de taliban enkel waarschuwingen geven

(CGVS, p. 20). Het is allerminst ernstig dat uw vader als officier in het Afghaans leger de aanhoudende

persoonlijke bedreigingen van de taliban zomaar naast zich neer zou leggen.

Alles bij elkaar genomen kunnen uw verklaringen niet overtuigen. De door u ingeroepen feiten worden

niet aannemelijk bevonden en kunnen aldus geen basis vormen voor de toekenning van het

vluchtelingenstatuut of de subsidiaire beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vestigingsalternatief beschikt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in
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2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke

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

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

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

indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood

aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

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

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

vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supranationale aanwezigheid geviseerd worden. De meeste incidenten vallen nog steeds onder de

categorie security enforcements. Deze omvatten vooral arrestaties, het oprollen van wapenopslag-

plaatsen, en het onschadelijk maken van IED’s. Hoewel dit inherent een groot potentieel inhoudt op
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gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de Afghaanse veiligheidsdiensten om

geweld te voorkomen.

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

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

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

infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal burgerslachtoffers bij

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

laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens niet van dien aard dat het

inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad blijft bovendien nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

vluchtalternatief bestaat.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

zich in de stad Jalalabad vestigt.

Zo beschikt u over een familiaal netwerk in de stad Jalalabad. U verklaart dat u twee ooms en één tante

langs vaderszijde heeft die in de stad Jalalabad wonen (CGVS, p. 5). Uw oom langs moederszijde werkt

in de stad Jalalabad als vertegenwoordiger van een keukenvetbedrijf. Daarnaast bent u ook vertrouwd

met de stad Jalalabad gezien u er een jaar gewerkt heeft als lasser (CGVS, p. 8). Vervolgens dient

vastgesteld te worden dat de financiële situatie van uw familie als goed beschouwd kan worden. Uw

eigen familie stelt twee landbouwers tewerk op haar land (CGVS, p. 9). Zelf hoefde u niet mee te helpen

op het land. Uw werk als lasser legde u na één jaar neer omdat het vermoeiend was voor u om u naar

uw plek van tewerkstelling te begeven (CGVS, p. 8-9). Zulke verklaringen doen vermoeden dat uw

familie financieel voldoende draagkrachtig is. U stelt daarnaast dat uw oom langs moederszijde een

goede financiële situatie en veel land heeft waarop hij landbouwers tewerkstelt (CGVS, p. 13). Uit uw

verklaringen blijkt dat uw oom langs moederszijde u ter wille is. Hij hielp u aan uw job in

Jalalabad (CGVS, p. 9), zond u de gevraagde documenten toe voor uw asielaanvraag (CGVS, p. 10) en

financierde uw reis naar Europa ter waarde van 9.000 dollar (verklaring DVZ, vraag 30; fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling MINTEH, p. 3). U heeft regelmatig contact met uw oom sinds u in

België verblijft (CGVS, p. 6). Tot slot beheerst u beide landstalen, Dari en Pashtou (CGVS, p. 7;

verklaring DVZ, p. 11).

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

omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de Jalalabad stad zoeken in gehuurde
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woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen, vrienden of verwanten. De IDP’s

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst te hervestigen stelde u dat u deze

mogelijkheid niet had omdat u overal in Afghanistan in het vizier van de taliban zou lopen (CGVS, p.24).

Zoals eerder in deze beslissing werd aangetoond kan er echter geen geloof gehecht worden aan uw

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

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

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

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

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

tegendeel aan.

De documenten die u heeft neergelegd, vermogen de appreciatie van het CGVS niet te veranderen. Uw

taskara bevestigt enkel uw identiteit en zegt niets over uw asielmotieven. De briefomslag toont enkel

aan dat u post ontving uit Afghanistan maar zegt evenmin iets over uw asielmotieven. Betreffende de

foto van uw vader en de documenten gerelateerd aan zijn tewerkstelling bij het Afghaans leger, de brief

van de taliban en de verklaring van de dorpsoudsten over uw asielrelaas moet worden opgemerkt dat

dergelijke documenten enkel het vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel

en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, hetgeen hier niet het geval is. De verklaring van de

dorpsoudsten werd op uw vraag opgesteld na uw aankomst in België (CGVS, p. 12). Deze verklaring

werd duidelijk opgemaakt om te dienen als bewijsstuk in uw asielaanvraag. Het gesolliciteerd karakter

ontneemt het stuk zijn objectieve bewijswaarde. Daarenboven dient er op gewezen te worden dat uit de

informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is

toegevoegd) blijkt dat 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 verklaringen van

een Afghaanse asielzoeker.

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

Verzoeker voert in een eerste middel, aangaande de vluchtelingenstatus, het volgende aan:

“SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING DOOR EEN GEBREK, ONDUIDELIJKHEID EN

DUBBELZINNIGHEID IN DE MOTIVERING VAN DE BESLISSING evenals verzoek tot het opnieuw

onderzoeken van de aanvraag Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet Schending van

artikel 3 van de wet de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen”

Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft geantwoord op zijn

verzoek om internationale bescherming, waaruit blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging had in

de zin van het Vluchtelingenverdrag, terwijl de formele en de materiële motiveringsplicht vervat in artikel

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen een uitdrukkelijke en vooral

afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereist. Verzoeker stelt niet akkoord te gaan met het

feit dat de commissaris-generaal besluit om zijn verzoek om internationale bescherming af te wijzen

omdat hij geen nood aan internationale bescherming aannemelijk maakt.

Hij benadrukt dat hij een volledig beeld heeft willen verschaffen van zijn leven en zijn problemen en dat

als men de moeite neemt om het geheel te analyseren, men dan zal vaststellen dat het relaas geen

tegenstrijdigheden bevat. Verzoeker stelt dat, hoewel een algemene sfeer van bedreiging en onveilig-
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heid in het land van herkomst niet steeds geldt als een voldoende voorwaarde om als vluchteling te

worden erkend, in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een gegronde vrees voor vervolging. Hij wijst

er verder op dat vervolging niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat de overheid een politiek van actieve

vervolging voert of steunt, maar ook kan verwijzen naar de onwil of de onbekwaamheid van de overheid

om bescherming te bieden en maatschappelijke dreigingen te bestrijden. Verzoeker wijst verder op de

moeilijkheden om een gegronde vrees voor vervolging te bewijzen en op het wantrouwen van

verzoekers om internationale bescherming tegenover de instanties belast met het onderzoek naar dit

verzoek, dat voortvloeit uit de situatie in hun land van herkomst. Verzoeker meent dat hij veel en

gedetailleerde informatie heeft gegeven en heeft geantwoord op alle vragen en opmerkingen van de

commissaris-generaal. Hij benadrukt dat de commissaris-generaal de plicht heeft om verzoeken om

internationale bescherming ten gronde te onderzoeken, niet enkel met het oog op de weigering van dit

verzoek maar, net zoals een onderzoeksrechter, met de plicht de waarheid aan het licht te brengen.

Verzoeker heeft echter sterk de indruk dat de commissaris-generaal niet dit doel voor ogen had bij de

behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming. Dit blijkt zeer sterk uit het feit dat het

CGVS in eerste instantie verwijst naar de leeftijdsbepaling van verzoeker. Verzoeker gaf heel duidelijk

aan dat de leeftijd die hij aangaf niet kan worden gestaafd met geboorteakte, maar zo werd vermeld

door zijn ouders maar dat hij dat natuurlijk niet kan weten. De commissaris-generaal denkt, leest en

beslist volgens verzoeker in zwart-wit, zonder rekening te houden met de context waarbinnen verzoeker

opgroeide, met zijn algemene kennis, zijn opleidingsniveau en de algemene situatie in het land van

herkomst. Verzoeker argumenteert verder:

“VOORAF: Tijdens het verhoor is duidelijk komen vast te staan dat er problemen waren met de kwaliteit

van de tolk en diens tussenkomsten. Bepaalde elementen werden niet of niet correct vertaald. Dit werd

geakteerd.

Verzoeker moet vaststellen dat het CGVS zeer denigrerend te werk gaat en absoluut geen rekening

wenst te houden met de tradities, leefwereld en gebruiken in Afghanistan.

Verzoeker toonde duidelijk aan, met stukken dat zijn vader in het leger actief was. Verzoeker voegt aan

huidig verzoekschrift ook kopij van de badge van de vader van verzoeker. Het CGVS heeft de

mogelijkheid en de plicht te onderzoeken of deze gegevens correct zijn. Zij kan op eenvoudige wijze

navraag doen bij de afghaanse overheid nopens de echtheid van de kaart, de achtergrondgegevens van

de vader van verzoeker (en diens familie).

Het CGVS verkiest echter om geen onderzoek te doen en zich louter te beperken tot algemene

beweringen al zou verzoeker te weinig informatie hebben over zijn vader. Verzoeker gaf de rang van zijn

vader weer, gaf aan waar deze tewerkgesteld was, hoe en wanneer hij contact had met zijn vader, het

gegeven dat zijn vader maar zeldzaam naar huis kwam etc.

Verzoeker gaf dan ook alle informatie welke hij ter beschikking had. Het CGVS heeft geen rekening

gehouden met het feit dat verzoeker slechts zeer zelden contact had met zijn vader, weinig aanwezig

was én dat in Afghanistan het niet toekomt aan de zoon om zijn vader te verhoren.

De elementen die het CGVS als ‘normaal’ aanneemt als zijnde kennis van het werk van de vader van

verzoeker, is absoluut niet gebruikelijk in Afghanistan. Verzoeker gaf duidelijk aan dat hij zijn vader maar

zeer af en toe zag, nooit naar Gazni geweest was en dan ook onmogelijk iets zinnigs hierover kan

vertellen.

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat door de situatie (geopolitiek) van de regio het niet

gebruikelijk of aangewezen is veel te vertellen over iemands verbondenheid met het centrale Afghaanse

gezag.

Niet enkele de kennis van de regio, de structuren etc zijn zeer accuraat bevonden, door het CGVS, er is

ook geen enkele reden om te twijfelen aan de verbondenheid van de vader van verzoeker met het

Afghaanse leger.

Verzoeker ziet geen tegenstrijdigheden maar eerder aanvullingen en verduidelijkingen. Tijdens het

verhoor van DVZ werd uitdrukkelijk bepaald dat verzoeker meer en juistere informatie zou kunnen

geven tijdens het verhoor ten gronde Zodoende diende niet alle elementen te worden hernomen én kon

(werd verplicht) verzoeker zich beperken tot de kernelementen.

Zo ook met betrekking tot het tijdstip van de dood van de vader van verzoeker. Door de slechte kwaliteit

van de vertaler (welke werd gemeld) zouden er onduidelijkheden kunnen voorgevallen zijn. Het is echter

door de vraagstelling zelf en dit ten aanzien van het referentiepunt van de vraag dat de onduidelijkheid

is opgetreden.

De vader werd vermoord toen verzoeker onderweg was naar België. Het is echter pas na aankomst dat

verzoeker dit vernomen heeft. Er is dan ook geen tegenstrijdigheid in het tijdstip van overlijden zelf,

maar wel in de interpretatie van de vraagstelling – en dit door et CGVS zelf.
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Zoals eerder aangegeven, tijdens DVZ verhoor diende verzoeker kort te zijn en kon hij niet alle nuances

bijbrengen.

Verzoeker gaf verder toe dat hij (het luik mbt zenden van zoon) ‘vergeten’ was toen er achter gevraagd

werd. Dit erkennen en bijstellen, kan op zich niet als een fout worden aanzien, maar eerder het gevolg

zijn van een lapsus in het geheugen ten gevolge van de stressvolle situatie op het ogenblik van het

verhoor. Er mag niet uit het oog verloren worden dat verzoeker vrij jong is.

Het hebben van een ‘taak’ of de zinsnede ‘jij moet zorgen dat je vader komt’ is niet tegenstrijdig met de

meling dat ‘de taliban is op zoek’.

Deze elementen zijn niet tegenstrijdig. De vraagstelling en de antwoorden zijn duidelijk. Het is de

interpretatie van het CGVS welke zorgt voor verwarring.

De vader van verzoeker werd verschillende keren door de Taliban gevraagd (via familie) om zich aan te

beiden. Als militair wist deze waarschijnlijk zeer goed dat het hem niet mogelijk was zich aan te bieden.

Dat de vader de situatie naar zijn familie minimaliseert is achteraf natuurlijk duidelijk, maar verzoeker

kon op dat ogenblik natuurlijk niet beter weten. Verzoeker diende naar zijn vader te luisteren. Het is

perfect mogelijk dat de vader van verzoeker ervan overtuigd was dat de Taliban zijn familie (die

onschuldig is) met rust zou laten.

Het CGVS laat na rekening te houden met alle andere elementen die wel – en niet betwist worden –

draagkrachtig zijn. Het CGVS dient ook deze elementen in rekening te brengen, maar laat manifest na

dit te doen.”

Verzoeker besluit dat, wanneer alle elementen in hun context worden gezien, geen van de argumenten

van de commissaris-generaal volstaat om te besluiten dat hij geen gegronde vrees voor vervolging heeft

en meent dat er geen ernstig onderzoek werd gevoerd. Verzoeker verwijst naar hetgeen hij reeds in het

gehoor heeft uiteengezet en meent dat de argumentatie van de commissaris-generaal slechts diens

onwil aantoont om zich een waarheidsgetrouw beeld te vormen van de concrete situatie waar hij zich in

bevond. Hij wijst erop dat rechtspraak van de Raad duidelijk stelt dat, zo er twijfel bestaat over bepaalde

feiten of er onduidelijkheden ontstaan bij het nalezen van het asielrelaas, de commissaris-generaal de

plicht heeft te onderzoeken of er een vrees voor vervolging bestaat, minstens de geloofwaardigheid van

de verklaringen verder uit te diepen. Verzoeker is van mening dat men dient rekening te houden met de

feitelijke situatie in zijn land van herkomst en zijn persoonlijke situatie. Hij heeft een manifeste angst om

te worden teruggestuurd en te worden onderworpen aan mensenrechtenschendingen. De beslissing

werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.

In een tweede middel, aangaande de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoeker een schending

aan van “het recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de

motivering van de beslissing”.

Verzoeker wijst erop dat blijkens de “Europese Richtlijn 2004/83/EG” een tijdelijke maar verlengbare

verblijfstitel dient te worden toegekend aan vreemdelingen die aantonen dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico lopen op ernstig schade bij een terugkeer naar hun

land van herkomst. Verzoeker betoogt dat de subsidiaire bescherming en de mogelijkheid tot toekenning

hiervan moeten worden beoordeeld, niet in individuele gevallen maar in globo, daar waar bepaalde

personen die van eenzelfde regio afkomstig zijn aan dezelfde risico’s zijn onderworpen. De

commissaris-generaal moet zich hiervoor baseren op recente, accurate informatie die wordt gedragen

door internationale bevindingen en rapporten. Verzoeker betoogt verder:

“Het Commissariaat-Generaal maakt zich er te gemakkelijk van af daar waar zij geen enkele recente

analyse van de veiligheidssituatie uitvoert ten aanzien van de specifieke doelgroep van teruggekeerde

Afghaanse asielzoekers.

Het CGVS oordeelde dat verzoeker niet correct zou geïnformeerd hebben over zijn recente verblijfplaats

en dat Het CGVS erkende dat de regio van verzoeker onder de toepassing van de subsidiaire

bescherming valt, doch meent dat verzoeker een netwerk heeft binnen de stad Jalalabad waarop hij zich

kan steunen over om een intern alternatief te beschikken.

Verzoeker betwist dit. Verzoeker kan zich niet beroepen op dergelijk netwerk.
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De appreciatiemarge van het CGVS moet in geval van twijfel steeds in het voordeel van de aanvrager

gelden, hetgeen hier niet werd nageleefd.

De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.”

2.2. Nieuwe stukken

2.2.1. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een kopie van een militaire kaart toe.

2.2.2. Op 17 januari 2019 maakt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van

de Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met volgende recente informatie over Afghanistan:

- UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

Afghanistan, 30 augustus 2018;

- EASO COI Report: Afghanistan – Security Situation, december 2017;

- EASO COI Report: Afghanistan – Security Situation, mei 2018;

- EASO Country Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2018;

- Cedoca, COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018.

2.2.3. Op 7 januari 2020 maakt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met volgende recente informatie over Afghanistan:

- UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

Afghanistan, 30 augustus 2018;

- EASO COI Report: Afghanistan – Security Situation, december 2017;

- EASO COI Report: Afghanistan – Security Situation, mei 2018;

- EASO COI Report: Afghanistan – Security Situation, juni 2019;

- EASO Country Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2019;

- Cedoca, COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 18 maart 2019;

- Cedoca, COI Focus Afghanistan: Jalalabad, Behsud, Surkhrod (addendum) van 26 augustus 2019;

- Kaart Jalalabad City Region, 27 november 2019.

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

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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 2005-2006, nr. 2479/001, p.

95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen. In

toepassing van de 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. 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 worden de verzoeken om internationale bescher-

ming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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.
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2.3.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en de samenwerkingsplicht 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, lid 1 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, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 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 bewijs-

materiaal. 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).

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.”
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2.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

2.4.1. De kern van verzoekers verklaringen en vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat.

Verzoeker heeft de Afghaanse nationaliteit en is een Tadzjiek, afkomstig van het dorp Sultanpoor Ulya

in het district Surkhrod, gelegen in de provincie Nangarhar. Verzoeker verklaart nooit naar school te zijn

geweest. Zijn vader was kapitein in het Afghaans leger en gaf religieuze en sportopleidingen in Ghazni.

De taliban wilden dat zijn vader stopte met zijn werk bij het leger en zich bij hen aansloot. Verzoekers

vader kreeg telefoontjes en werd persoonlijk aangesproken. De taliban kwamen ook twee keer bij hen

thuis en dreigden ermee verzoeker mee te nemen indien zijn vader geen gehoor gaf aan hun oproep. Bij

het volgende bezoek, vluchtte verzoeker het huis uit en vertrok daarna uit Afghanistan. Zijn vader werd

daarna vermoord. Verzoeker vreest bij terugkeer naar Afghanistan te worden meegenomen door de

taliban.

2.4.2. Verzoeker heeft ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming een aantal

documenten voorgelegd (AD CGVS, stuk 16, map met ‘documenten’).

De voorgelegde taskara bevestigt enkel verzoekers identiteit die niet wordt betwist. De briefomslag toont

enkel aan dat verzoeker post ontving uit Afghanistan.

Waar een militaire identiteitskaart, een militaire kaart (geldig van 22/09/2010 tot 22/09/2013) en een foto

van verzoekers vader worden neergelegd om diens tewerkstelling te staven, merkt de Raad vooreerst

op dat het beoordelen van de authenticiteit en bewijswaarde van neergelegde stukken behoort tot de

soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal en de Raad. Het is niet de taak van

de commissaris-generaal noch de Raad om lacunes in de bewijsvoering van de verzoeker om

internationale bescherming op te vullen. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad mogen de

voorgelegde stukken absolute bewijswaarde ontzeggen wanneer deze onvoldoende garanties op het

vlak van authenticiteit bieden (zie RvS 27 februari 2001, nr. X). Bij verwerping van de aange-brachte

stukken, dient de commissaris-generaal noch de Raad aan te tonen dat ze vals zijn, maar volstaat het

duidelijk aan te geven waarom deze stukken naar hun oordeel geen of onvoldoende bewijswaarde

bezitten (RvS 18 juni 2004, nr. X; RvS 7 oktober 2003, nr. X; RvS 18 juni 2003, nr. X).

De bestreden beslissing verwijst terecht naar de objectieve landeninformatie in het administratief dossier

waaruit blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten

(kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die uitgaan van de overheid als voor

documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat (AD CGVS, stuk 17, map met

‘landeninformatie’). Hierdoor hebben Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde.

Dezelfde opmerking kan worden gemaakt voor de dreigbrief van de taliban en de verklaring van de

dorpsoudsten.

Deze laatste verklaring werd overigens op verzoekers vraag opgesteld na zijn aankomst in België (AD

CGVS, stuk p. 12). Dit stuk heeft dan ook een gesolliciteerd karakter en bijgevolg weinig objectieve

bewijswaarde. In zover enkel kopieën van documenten worden voorgelegd, bemerkt de Raad dat de

authenticiteit en de herkomst van deze documenten dan ook niet kan worden nagegaan daar kopieën

gemakkelijk met allerhande knip- en plakwerk kunnen worden gefabriceerd, gemakkelijk manipuleerbaar

zijn en bovendien door om het even wie, waar en wanneer kunnen zijn opgemaakt (zie vaste

rechtspraak RvS 25 juni 2004, nr. X en RvS 24 maart 2005, nr. X).

Waar verzoeker bij zijn verzoekschrift opnieuw een kopie van de militaire kaart van zijn vader voegt,

stelt de Raad vast dat deze militaire kaart dezelfde geldigheidsduur (22/09/2010 tot 22/09/2013)

vermeldt als de originele militaire kaart die hij eerder op het CGVS voorlegde. Beide militaire kaarten

zien er geheel hetzelfde uit, met dit verschil dat de kopie van de militaire kaart die hij bij het

verzoekschrift voegt, voorzien is van een kaartnummer “61C037”, terwijl de originele militaire kaart die

aan het CGVS werd overhandigd geen kaartnummer heeft. Deze incoherentie doet de bewijswaarde

van de militaire kaarten verder in twijfel trekken.

Hoewel verzoeker zich heeft ingespannen om documentaire bewijzen voor te leggen ter staving van zijn

beschermingsverzoek, moet de Raad vaststellen dat de voormelde documenten omwille van hun inhoud

en hun relatieve bewijswaarde op zich niet volstaan om in deze stand van zaken de relevante

elementen van zijn vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende coherent, precies,

volledig en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht van de
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relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde

documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

2.4.4. De tewerkstelling van verzoekers vader bij het Afghaanse leger ligt aan de basis van verzoekers

vluchtrelaas.

De UNHCR Guidelines van 2018 (p. 37 en 48-49) en de EASO Guidance nota van 2019 (p. 49) stellen

dat familieleden van personen die werkzaam zijn bij de Afghaanse veiligheidsdiensten een zeker profiel

hebben. Objectieve landeninformatie geeft aan dat zij omwille van hun familieband met leden van de

Afghaanse veiligheidsdiensten kunnen worden geviseerd door de taliban. Tevens kunnen zij door de

taliban onder druk worden gezet om hun familieleden te overtuigen hun tewerkstelling bij de Afghaanse

veiligheidsdiensten te beëindigen. Het loutere gegeven dat er een familieband is met een lid van de

Afghaanse veiligheidsdiensten, volstaat echter niet. Uit voormelde rapporten van EASO en UNHCR

blijkt dat zij een individualiseringsvereiste hanteren voor voormelde profielen. Het is aan de verzoeker

om met concrete aanwijzingen aan te tonen dat hij omwille van een bepaald profiel dreigt te worden

geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst. In de beoordeling of er een

redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de verzoeker zal worden blootgesteld aan vervolging of

ernstige schade bij terugkeer naar zijn land van herkomst, moet rekening worden gehouden met de

persoonlijke en concrete omstandigheden. Het risico moet individueel en dus in concreto aannemelijk

worden gemaakt.

In casu wordt een dergelijk risico niet aannemelijk gemaakt. Na lezing van het administratief dossier is

de Raad immers, in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, van

oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers vluchtmotieven.

2.4.5. Vooreerst slaagt verzoeker er niet in het profiel van zijn vader als lid van het Afghaanse leger

aannemelijk te maken. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker uitgebreid werd gehoord over zijn

vader (AD CGVS, stuk 6, p. 17-20). Het gegeven dat verzoeker een aantal zaken kan vertellen over de

werkzaamheden van zijn vader, neemt niet weg dat hij in wezen zeer weinig afweet over diens

activiteiten bij het Afghaanse leger en slechts algemene, vage en oppervlakkige verklaringen hierover

aflegt. In de bestreden beslissing wordt in dit kader terecht gesteld: “Zo vertelt u aanvankelijk dat uw

vader religieuze lessen gaf in het leger en antwoordt u dat u niet weet of hij nog over andere

onderwerpen lesgaf (CGVS, p. 18-19). Enkele ogenblikken later verklaart u dan opeens dat uw vader

ook lessen sport gaf (CGVS, p. 19). Gevraagd alles te vertellen dat u zich maar kunt herinneren over

zijn job zegt u dat hij tewerkgesteld was als lesgever ‘religie’ in het Afghaans leger en dat hij

gestationeerd was in Ghazni. Aangespoord om verder te vertellen, stelt u dat u verder niets weet over

de job de van uw vader. U weet zelfs niet of hij naast zijn taken als lesgever ook aan gevechten

deelnam (CGVS, p. 17-18). Wanneer u wordt uitgenodigd meer te vertellen over de religieuze lessen die

hij gaf, vraagt u zich af wat u daar nog meer over zou kunnen vertellen en stelt u dat u niets meer

weet over de lessen die hij gaf omdat u niet toekeek hoe hij zijn werk deed (CGVS, p. 18). U weet niet

waarover zijn lessen gingen. U zegt heel algemeen dat religieuze lessen betekent dat hij zijn studenten

leerde over de koran maar kunt evenmin uitweiden wat uw vader zijn studenten precies aanleerde

(CGVS, p. 19). Gevraagd waar in Ghazni uw vader tewerkgesteld was, verklaart u dat u dat niet weet

omdat u nog nooit in Ghazni geweest bent. U weet niet in welke stad of dorp zijn basis in Ghazni

gesitueerd is (CGVS, p. 18). Gevraagd in welk district in Ghazni deze basis gesitueerd is, antwoordt u

eerst dat u dat niet weet en voegt u onmiddellijk daarna toe dat deze in het district Ghazni gesitueerd is.

Het is daarnaast opvallend dat u vermeldt dat uw vader de rang van kapitein had, maar dat u daar

onmiddellijk aan toevoegt dat u niet weet wat dat wil zeggen (CGVS, p. 17-18). Gevraagd of uw vader

altijd kapitein geweest is, moet u het antwoord schuldig blijven omdat men naar Afghaanse

traditie oudere mensen geen vragen mag stellen over hun werk (CGVS, p. 18). Op de vraag of uw vader

ooit aan examens heeft moeten meedoen, antwoordt u dan weer weinigzeggend ‘misschien’ (CGVS, p.

19). Uw vader zou u evenmin ooit verteld hebben over zijn studenten (CGVS, p. 18) of over zijn

collega’s (CGVS, p. 20), noch zou uw vader ooit een anekdote of verhaal over zijn werk verteld hebben.

U zou zelf nooit een vraag gesteld hebben over zijn werk uit angst om hem per ongeluk kwaad te maken

(CGVS, p. 20).”

In zijn verzoekschrift betwist verzoeker zijn gebrek aan kennis niet, maar tracht hij dit gebrek te

verschonen. Dit betoog kan echter niet overtuigen. Gelet op het feit dat de tewerkstelling van zijn vader

bij het Afghaanse leger aan de grondslag ligt van verzoekers vrees voor vervolging en dus behoort tot

de kern van zijn vluchtrelaas, kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij een betere kennis zou hebben

over een aantal basiszaken die betrekking hebben op de tewerkstelling van zijn vader, dan enkel diens

rang en plaats van tewerkstelling of zich hierover, minstens na zijn vlucht, zou hebben geïnformeerd.
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Verzoeker tracht zijn onwetendheid hierover te verklaren door te wijzen op de Afghaanse cultuur en de

geopolitieke situatie in de regio waardoor niet naar dergelijke zaken wordt gevraagd. Dit is evenwel

enkel een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van

bewijs. Bovendien verklaarde verzoeker dat hij als oudste zoon de gasten ontving (ibid., p. 9). Het is dan

ook niet overtuigend dat verzoeker geen oprechte interesse zou durven tonen in het werk van zijn vader.

Verzoeker biedt met zijn betoog geen enkel ernstig element aan dat zijn gebrek aan kennis hierover kan

verschonen. De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij in het besluit: “Hoe dan ook, het

spreekt voor zich dat uit dergelijke korte, vage en algemene antwoorden weinig overtuigingskracht

spreekt. Uw zeer rudimentaire en algemene bewoordingen geven uw verklaringen over het profiel van

uw vader dan ook een weinig doorleefd karakter, waardoor weinig geloof gehecht kan worden aan het

profiel van uw vader.”

Vervolgens stelt de Raad vast dat de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas verder fundamen-

teel wordt ondermijnd door tegenstrijdigheden in zijn opeenvolgende verklaringen.

Zo legde verzoeker tot drie verschillende en tegenstrijdige verklaringen af over het tijdstip waarop zijn

vader werd vermoord door de taliban. Verzoeker poneert in zijn verzoekschrift dat er onduidelijkheden

kunnen zijn voorgevallen door de slechte kwaliteit van de vertaling die werd gemeld, door de vraag-

stelling zelf en dit ten aanzien van het referentiepunt van de vraag. Er is volgens verzoeker geen

tegenstrijdigheid in het tijdstip van het overlijden zelf, wel in de interpretatie van de vraagstelling.

Verzoekers betoog kan niet worden gevolgd. Hij werd tijdens zijn gehoor geconfronteerd met zijn

tegenstrijdige verklaringen die hij ook toen trachtte te wijten aan een probleem met de vertaling door de

tolk. De commissaris-generaal oordeelde terecht dat deze verklaring geen verschoning vormde voor de

vastgestelde tegenstrijdigheden. In het administratief dossier kan immers worden gelezen dat verzoeker

op 27 november 2015 het overlijden van zijn vader op “acht à negen maanden” geleden situeerde, dit is

rond februari-maart 2015 (AD CGVS, stuk 19, fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling MINTEH,

dd. 27/11/2015, p. 2). Bij zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde verzoeker

op 7 maart 2016 dan weer dat zijn vader sinds “+/- 7 maanden” was overleden, dit is rond augustus

2015 (AD CGVS, stuk 18, vragenlijst CGVS, p. 5). Tijdens zijn gehoor op het CGVS op 1 februari 2017

verklaarde verzoeker ten slotte dat zijn vader tien à twintig dagen na zijn vlucht uit Afghanistan

vermoord is en dat hij reeds in België was toen hij dat te weten kwam (AD CGVS, stuk 5, gehoorverslag,

p. 4-5). Verzoeker verklaarde dat hij de 7de maand van 1394 volgens de Afghaanse kalender is

vertrokken, hetgeen volgens de commissaris-generaal overeenkomt met oktober 2015 volgens de

Gregoriaanse kalender.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op eenduidige wijze werd gevraagd wanneer zijn vader

is overleden. Verzoeker situeerde het overlijden twee keer ten opzichte van de datum van de vraag-

stelling en één keer ten opzichte van de datum van zijn vertrek uit Afghanistan. Met deze referentie-

punten rekening houdend, situeert verzoeker de dood van zijn vader dus achtereenvolgens rond

februari-maart 2015, augustus 2015 en oktober/november 2015.

Het is weinig waarschijnlijk dat de drie verschillende tolken op drie verschillende momenten een fout

maken over het tijdstip waarop verzoekers vader is gedood. Tijdens het gehoor bij het CGVS is aan

verzoeker uitdrukkelijk gevraagd of hoe zijn eerdere interviews waren gegaan of hij iets wilde

veranderen of toevoegen. Verzoeker antwoordde dat alles goed was verlopen en dat hij niets wilde

veranderen. Vervolgens werd gevraagd of hij de tolk goed begreep en is er ook aangegeven dat

eventuele problemen moeten worden gemeld (AD CGVS stuk 6, gehoorverslag, p. 2-3). Op het einde

van het gehoor werd nogmaals gevraagd of verzoeker alles goed begrepen heeft, wat hij bevestigend

beantwoordde (ibid., p. 24). Verzoeker kreeg aldus de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken

maar hij heeft naar aanleiding van de verschillende gehoren geen enkele opmerking gemaakt met

betrekking tot het verloop van de verschillende interviews en de uitwisseling tussen de tolken en

hemzelf. Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen noemenswaardig tolkproblemen naar

voren te komen. Verzoekers raadsman verklaarde op het einde van het gehoor bij het CGVS enkel dat

het mogelijk was dat verzoeker zich vergist heeft of dat er iets misgelopen is in de vertaling, maar hij

toonde niet concreet aan welke verklaringen van verzoeker niet of foutief werden geregistreerd. Ook nu

doet verzoeker geen enkele poging om in dit verband een concrete uitleg te geven. Hij beperkt zich tot

het algemene en loutere betoog dat tijdens het verhoor duidelijk is komen vast te staan dat er

problemen waren met de kwaliteit van de tolk en diens tussenkomst, dat bepaalde elementen niet of niet

correct werden vertaald en dat dit werd geakteerd. Gelet op wat voorafgaat, vindt dit betoog als zodanig

geen feitelijke grondslag in de stukken van het administratief dossier en betreft het niet meer dan een

loutere bewering en een post factum verklaring die aan de vastgestelde tegenstrijdigheden geen afbreuk

doet.

De Raad schaart zich dan ook achter volgend standpunt van de commissaris-generaal: “De vaststelling

dat u maar liefst drie verschillende verklaringen aflegt over het tijdstip waarop uw vader gedood zou zijn
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door de taliban haalt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze onderuit. U

koppelt immers de dreiging van de taliban ten opzichte van uw persoon aan het profiel van uw vader.”

Tevens legde verzoeker tegenstrijdige verklaringen af over de ontmoetingen die zijn vader met de

taliban zou hebben gehad en de beloftes die zijn vader ten aanzien van hen zou hebben gemaakt.

Verzoekers betoog dat hij op de DVZ kort diende te zijn, dat hij gestresseerd was tijdens het gehoor en

dat hij jong is, kan deze tegenstrijdigheid niet in een ander daglicht stellen.

De Raad merkt op dat elk gehoorgesprek stress en emoties met zich meebrengt en de protection officer

hiermee rekening houdt, maar een zekere mate van stress verhindert op zich niet dat een verzoeker

duidelijke, correcte en consistente verklaringen kan afleggen noch doet dit afbreuk aan de plicht om het

vluchtrelaas zo volledig mogelijk uiteen te zetten. Er zijn in casu, buiten verzoekers blote beweringen,

geen gegevens voorhanden die erop duiden dat stress of emoties verzoeker zouden hebben verhinderd

concrete en consistente verklaringen af te leggen. Ook verzoekers jonge leeftijd vormt geen afdoende

verklaring die deze tegenstrijdigheden kan rechtvaardigen.

Deze tegenstrijdigheden hebben betrekking op substantiële elementen van verzoekers vluchtrelaas en

behoren tot de kern ervan. Bij de DVZ verklaarde verzoeker dat zijn vader aan de taliban beloofd zou

hebben hem aan hen over te dragen maar dat hij zijn belofte niet nakwam en hij er verder geen

aandacht aan besteedde (AD CGVS, stuk 18, vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens zijn gehoor op het

CGVS verklaarde verzoeker dan weer dat zijn vader de taliban beloofd zou hebben zijn werk neer te

leggen en zich bij hen te zullen aansluiten. Verzoeker verklaarde dat zijn vader de taliban niets anders

beloofd zou hebben en niets over hem beloofd zou hebben (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 22).

De stelling dat hij op de DVZ kort moest zijn, verklaart geheel niet waarom verzoekers verklaringen op

het CGVS op een essentieel punt afwijken van wat hij verklaarde op de DVZ, met name dat zijn vader

aan de taliban had beloofd om hem aan hen over te dragen. Dit betreft immers een kernelement van zijn

vluchtrelaas.

Verzoeker werd op het CGVS geconfronteerd met deze tegenstijdige verklaringen over de beloftes die

zijn vader al dan niet aan de taliban gemaakt zou hebben, waarna hij plots verklaarde dat zijn vader wel

aan de taliban beloofd zou hebben dat indien hij niet kwam opdagen zijn zoon dat wel in zijn plaats zou

doen en dat hij dit vergeten te zeggen was (ibid., p. 23). De Raad treedt de commissaris-generaal bij in

het standpunt: “Het is weinig ernstig dat u zich niet herinnerd zou hebben dat uw vader u aan de taliban

beloofd had indien hij niet kwam opdagen. Het feit dat u uw antwoorden aanpast aan de vraagstelling

schaadt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder. Bovendien dient opgemerkt te worden dat

het weinig geloofwaardig is dat een vader zijn nietsvermoedende zoon als bliksemafleider zou gebruiken

voor de taliban net voor hij het hazenpad neemt.”

Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoekers verklaringen over de reactie van zijn vader op de

verschillende contacten met de taliban en op hun eisen en bedreigingen weinig aannemelijk zijn (ibid., p.

20-21), zoals in de bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld.

Waar verzoeker verklaart dat zijn vader een officier is in het Afghaanse leger, is het allerminst

geloofwaardig dat zijn vader de aanhoudende persoonlijke bedreigingen van de taliban zomaar naast

zich zou neerleggen, noch is het geloofwaardig dat zijn vader ervan uit zou gaan dat de taliban niets

zouden doen en enkel waarschuwingen zouden geven. Uit de hierboven aangehaalde landeninformatie

blijkt immers dat familieleden van personen die werkzaam zijn bij de Afghaanse veiligheidsdiensten

omwille van hun familieband kunnen worden geviseerd door de taliban. Deze informatie moet de vader

van verzoeker bekend zijn geweest. Verzoeker overtuigt dan ook niet in zijn betoog dat het ‘perfect

mogelijk’ is dat zijn vader ervan overtuigd was dat de taliban zijn familie met rust zouden laten en de

situatie naar zijn familie zou minimaliseren.

2.4.5. De Raad acht hetgeen voorafgaat voldoende om, in navolging van de verwerende partij, te

besluiten dat verzoekers verklaringen niet overtuigen, gelet op de vastgestelde vaagheden, tegen-

strijdigheden en onaannemelijkheden.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog ingaat op de vaststelling dat hij tegenstrijdige verklaringen

aflegt over de dreiging van de taliban ten opzichte van zijn persoon en de bedenkingen van de

commissaris-generaal bij zijn beweerde leeftijd, merkt de Raad op dat deze motieven overtollige

motieven betreffen die door de Raad niet worden weerhouden als pertinente vaststellingen. Verzoekers

kritiek hierop kan dan ook geen aanleiding kan geven tot de toekenning van de vluchtelingenstatus.

De voormelde bevindingen zijn voldoende determinerend om de vaststelling dat verzoekers verklaringen

niet overtuigen te schragen. Deze bevindingen blijven onverminderd overeind daar verzoeker er niet

slaagt deze te ontkrachten of te weerleggen middels zijn verzoekschrift.
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Voor het overige komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan het louter volharden in zijn

vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten

van blote beweringen, het poneren van een vrees voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken

van de gevolgtrekking door de verwerende partij en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht.

Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge samenhang,

acht de Raad het vluchtrelaas van verzoeker en zijn vrees voor vervolging bijgevolg niet geloofwaardig.

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

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

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen

2.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.5.1. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas komt verzoeker niet in aanmerking voor de

erkenning als vluchteling. Hij kan zich bijgevolg ook niet langer steunen op de elementen aan de basis

van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van

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

de Vreemdelingenwet.

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

elementen aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op de doodstraf of executie of op foltering

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Verzoeker maakt geen gewag van andere

persoonlijke problemen die hij in Afghanistan zou hebben gekend.

2.5.2. Opdat aan een verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van

het leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §

35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

De Raad herinnert er aan dat hij in casu met volheid van rechtsmacht oordeelt, hetgeen een volledig en

ex nunc onderzoek omvat, zowel van de juridische als van de feitelijke gronden. De Raad stipt aan dat

hij bij de beoordeling van ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, een alomvattende benadering hanteert waarbij in de risicoanalyse rekening wordt

gehouden met alle vormen van geweld en andere indicatoren die in deze van belang kunnen zijn. Gelet

op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt.

Een evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan op basis van de stukken uit het rechts-

plegingsdossier, leidt tot de vaststelling dat het geweldsniveau, de omvang van het willekeurig geweld

en de impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn.

Bijgevolg kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse nationaliteit niet volstaan.
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De focus moet worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (in casu de regio van bestemming)

en op de beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet.

Verzoeker verklaart afkomstig te zijn van de provincie Nangarhar, hetgeen door de verwerende partij

niet wordt betwist.

Met inachtneming van alle objectieve en actuele landeninformatie die door de partijen wordt voorgelegd,

zoals beschikbaar in het rechtsplegingsdossier, kan de Raad zich aansluiten bij de beoordeling van het

Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (hierna: EASO) over de veiligheidssituatie en de mate

van het willekeurig geweld in de provincie Nangarhar (EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance

note and common analysis van juni 2019, p.110).

De Raad meent aldus dat, in beginsel, de mate van willekeurig geweld dat het gewapende conflict in de

provincie Nangarhar kenmerkt, zodanig hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen

dat een burger, wanneer deze terugkeert naar deze provincie, louter op basis van zijn aanwezigheid op

het grondgebied van deze provincie een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven

of vrijheid.

Een uitzondering moet daarbij wordt gemaakt voor de stad Jalalabad en de agglomeratie errond

aangezien de beschikbare landeninformatie erop wijst dat de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad en

de agglomeratie errond zich onderscheidt van deze in de rest van de provincie Nangarhar. Alles in acht

genomen oordeelt de Raad dat de mate van het willekeurig geweld in de stad Jalalabad en de

agglomeratie errond heden niet een dermate hoog niveau bereikt dat er zwaarwegende gronden zijn om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de betrokken regio, 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 de stad Jalalabad en de

agglomeratie een hoog niveau bereikt zodat een mindere mate aan individuele elementen (‘a lower level

of individual elements’) 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.

Het is in deze van belang te weten of verzoekers dorp, in casu Sultanpoor Ulya, deel uitmaakt van de

agglomeratie rond de stad Jalalabad.

De verwerende partij heeft daartoe bij haar aanvullende nota van 7 januari 2020 een kaart gevoegd van

de zgn. Jalalabad City Region van 27 november 2019.

In het proces-verbaal van de terechtzitting werd genoteerd: “De voorzitter schorst de terechtzitting van 9

uur 40 tot 9 uur 55, dit om de elektronische link naar de landkaart (‘Jalalabad city region’) die de

verwerende partij heeft opgenomen in haar aanvullende nota te kunnen verifiëren. Na deze opzoeking

bevestigt de verwerende partij dat de ‘agglomeratie Jalalabad’ moet worden begrepen als ‘greater

Jalalabad’, zoals aangeduid op de afgedrukte kaart. De voorzitter stelt samen met de partijen vast dat

het dorp waaruit de verzoekende partij afkomstig is zich buiten de agglomeratie Jalalabad bevindt.”

Aldus staat vast dat wat op de voormelde interactieve kaart wordt aangeduid als “greater Jalalabad”

overeenkomt met wat de verwerende partij in haar aanvullende nota aanmerkt als de “agglomeratie

Jalalabad”. Verder wordt niet betwist dat het dorp Sultanpoor Ulya waarvan verzoeker afkomstig is, zich

niet in “greater Jalalabad” en dus niet in de agglomeratie Jalalabad bevindt. Het uitgangspunt in de

aanvullende nota dat “Gezien [verzoekers] verklaringen met betrekking tot [zijn] herkomst uit

Afghanistan, […] in casu de veiligheidssituatie in de agglomeratie Jalalabad [dient] te worden

beoordeeld” is dus onjuist, wat de verwerende partij ook erkent ter terechtzitting.

Gelet op verzoekers regio van herkomst, het dorp Sultanpoor Ulya in de provincie Nangarhar, dat niet

behoort tot de agglomeratie rond de stad Jalalabad, moet worden besloten dat verzoeker afkomstig is

uit een gebied waar de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat hij louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon.

2.5.3. Uit artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt evenwel dat er geen behoefte is aan

bescherming indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of

geen reëel risico op ernstige schade bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden
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verwacht dat hij zich in dat deel van het land vestigt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker om

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

verschaffen tot dat deel van het land. Uit artikel 8 van richtlijn 2011/95/EU, waarvan artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet de omzetting vormt, blijkt duidelijk dat de bewijslast van het intern vestigings-

alternatief bij de verwerende partij ligt. Voor verzoeker blijft de samenwerkingsplicht gelden met dien

verstande dat hij in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn opmerkingen te laten gelden met betrekking

tot het voorgestelde vestigingsalternatief.

Ter terechtzitting verklaren beide partijen zich akkoord met de conclusie van de Raad dat in de gegeven

omstandigheden een onderzoek naar een intern vluchtalternatief zich opdringt.

Dit intern vluchtalternatief moet zowel veilig als redelijk zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met

de algemene situatie in het vestigingsalternatief en met de persoonlijke omstandigheden eigen aan de

verzoeker.

Hoewel de richtlijnen van UNHCR (“Eligibility guidelines for assessing the international protection needs

of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018) en EASO (“EASO Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2019) inzake een intern vluchtalternatief

niet bindend zijn, is het nuttig om bij het beoordelen van een intern vluchtalternatief deze richtlijnen,

waarnaar de verwerende partij in haar aanvullende nota’s zelf verwijst, in overweging te nemen.

Wat betreft de voorwaarde van veiligheid, overwegen EASO (p. 127) en UNHCR (p. 106-107) dat aan

deze voorwaarde is voldaan wanneer de verzoeker in het voorgestelde hervestigingsgebied geen

(nieuw) risico loopt op vervolging of ernstige schade.

Wat betreft de redelijkheidsvoorwaarde schuift UNHCR in zijn richtlijnen van 30 augustus 2018 drie

maatstaven naar voren om de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief te beoordelen (p. 107-

110).

UNHCR meent, in de eerste plaats, dat de vraag of een intern vestigingsalternatief redelijk is, geval per

geval moet worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele omstandigheden van de

betrokken verzoeker, met name zijn leeftijd, geslacht, gezondheid, handicap, familiale situatie en relaties

alsook zijn scholing en professionele achtergrond.

In de tweede plaats benadrukt UNHCR dat een intern vestigingsalternatief maar redelijk kan zijn als de

verzoeker in staat is in veiligheid te leven in het voorgestelde gebied (“in safety and security, free from

danger and risk of injury”). Deze veiligheidsvoorwaarde moet duurzaam zijn en niet illusoir of onvoor-

spelbaar. UNHCR preciseert dat het volatiele karakter van het gewapend conflict in Afghanistan in

overweging moet worden genomen. Betrouwbare en actuele informatie over de veiligheidssituatie in het

voorgestelde gebied van hervestiging zijn belangrijke elementen in het beoordelen van de redelijkheid

van het voorgestelde intern vestigingsalternatief.

Ten derde meent UNHCR dat een vestigingsalternatief enkel redelijk kan zijn indien de verzoeker in

staat is aldaar zijn mensenrechten uit te oefenen en mogelijkheden heeft om te voorzien in zijn

levensonderhoud in menswaardige omstandigheden. In het bijzonder moet de verzoeker toegang

hebben tot (i) onderdak; (ii) basisdiensten zoals drinkbaar water en sanitair, gezondheidszorg en

onderwijs; en (iii) mogelijkheden om te voorzien in levensonderhoud dan wel bewezen en duurzame

steun inzake levensonderhoud. Verder meent UNHCR dat een intern vestigingsalternatief enkel redelijk

is waar de verzoeker toegang heeft tot een sociaal netwerk bestaande uit leden van zijn (ruimere)

familie of etnische groep in het voorgesteld hervestigingsgebied, die bereid en in staat zijn om

daadwerkelijke steun in de praktijk te verlenen. De enige uitzondering op deze vereiste van een sociaal

netwerk vormen alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen die geen specifieke

kwetsbaarheden hebben. In bepaalde omstandigheden kunnen zulke personen overleven zonder familie

of gemeenschapssteun in stedelijke en semi-stedelijke gebieden, voor zover deze gebieden onder

daadwerkelijke overheidscontrole staan en deze gebieden beschikken over de nodige infrastructuur en

mogelijkheden tot levensonderhoud om in elementaire levensbehoeften te kunnen voorzien.

In de Guidance nota van juni 2019, wijst EASO erop dat artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU, waarvan

artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, geen criteria aanreikt om de redelijkheid

van een intern vestigingsalternatief te beoordelen. Evenmin kunnen zulke criteria worden terugge-

vonden in de rechtspraak van het Hof van Justitie. EASO put inspiratie uit relevante rechtspraak van het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens en concludeert, in lijn met UNHCR, dat in het kader van de

redelijkheidstest moet worden vastgesteld dat is voldaan aan de basisnoden, zoals voedsel en

voedselzekerheid, onderdak en huisvesting alsook hygiëne, zoals drinkbaar water en sanitair.
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Daarenboven moet gepaste aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden om te voorzien in

levensonderhoud en de beschikbaarheid van basisgezondheidszorg (p. 34 en 131-132). Ook EASO

benadrukt dat in deze rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden van de

betrokken verzoeker, zoals leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, scholing, gezondheid, tewerkstelling,

familiale en sociale banden, enz. Deze individuele omstandigheden zijn bepalend voor de mate waarin

een verzoeker in staat is om te gaan met de algemene omstandigheden in het vestigingsalternatief (p.

135-136).

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing van 25 augustus 2017 gewag wordt gemaakt van een

veilig en redelijk intern vestigingsalternatief in de stad Jalalabad.

Wat betreft de veiligheidsvoorwaarde, merkt de Raad op dat verzoeker, gelet op de ongeloofwaardig-

heid van zijn vluchtrelaas, een vrees voor vervolging in de stad Jalalabad niet aannemelijk maakt en dat

bijgevolg evenmin blijkt dat verzoeker om deze redenen in de stad Jalalabad een reëel risico op ernstige

schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, zou lopen. Voorts dient te

worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en elementen

aantoont waaruit volgt dat hij een reëel risico loopt op de doodstraf of executie of op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de stad Jalalabad. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Afghanistan zou hebben gekend.

De beoordeling die de commissaris-generaal in de bestreden beslissing maakte van de veiligheids-

situatie in de stad Jalalabad dateert reeds van 25 augustus 2017 en is inmiddels, gelet op de recente

landeninformatie, achterhaald daar de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad sinds 2017 gewijzigd is.

Zoals hierboven reeds gesteld, treedt de Raad de analyse van EASO bij dat de mate van het willekeurig

geweld in de stad Jalalabad en de agglomeratie daarrond heden niet een dermate hoog niveau bereikt

dat moet worden besloten dat elke burger die ernaar toe wordt gestuurd, louter door zijn aanwezigheid

aldaar, een reëel risico loopt om een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te ondergaan. Wél

stelt de Raad vast dat de mate van het willekeurig geweld in de stad Jalalabad en de agglomeratie

errond hoog blijft zodat een mindere mate aan individuele elementen is vereist om aan te nemen dat

een burger aldaar 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.

In casu brengt verzoeker geen dergelijke minimale elementen bij. Evenmin blijkt uit de stukken van het

rechtsplegingsdossier dat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker van die aard zijn dat hij een

groter risico loopt dan andere burgers in de stad Jalalabad om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

Dit besluit neemt niet weg dat in het kader van een beoordeling van de redelijkheid van het voorgestelde

intern hervestigingsalternatief rekening moet worden gehouden met de algemene (veiligheids)situatie in

de stad Jalalabad en de agglomeratie errond. Deze beoordeling mag niet worden verward met de

beoordeling in het kader van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De vraag is hier niet of

verzoeker een risico loopt op ernstige schade in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond, hetgeen

hierboven al negatief werd beantwoord, maar wel of van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht

dat hij zich aldaar hervestigt, aangezien de veiligheidssituatie is gewijzigd sinds 2017. In dit kader merkt

de Raad op dat het district Jalalabad in de ‘conflict severity map’ van UNOCHA op niveau 2 wordt

ingeschaald (EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2019, p.

85-86). Ten slotte moet ook worden gewezen op het feit dat het conflict in Afghanistan zeer volatiel blijft.

De Raad houdt dus, onder meer, rekening met de graad van geweld in de stad Jalalabad en de

agglomeratie errond om de redelijkheid van een intern vestgingsalternatief te beoordelen.

Zoals reeds vermeld, meent UNHCR in zijn richtlijnen dat het bestaan van een sociaal netwerk een

voorwaarde is om een intern vestigingsalternatief als redelijk te beschouwen. De enige uitzondering

hierop vormen alleenstaande mannen en getrouwde koppels zonder kinderen die geen specifieke

kwetsbaarheden hebben. UNHCR meent dat zulke personen overleven zonder ondersteuning van hun

familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke en semi-stedelijke gebieden. Deze enige

uitzondering moet restrictief worden gelezen en is afhankelijk van: (i) de aanwezigheid van “bepaalde

omstandigheden”, niet nader gedefinieerd, (ii) het gegeven dat het betrokken gebied onder controle valt

van de regering en (iii) het gegeven dat de nodige infrastructuur en mogelijkheden tot levensonderhoud

beschikbaar zijn zodat ontheemden in hun elementaire levensbehoeften kunnen voorzien (p. 110). De

Raad kan zich voegen naar deze analyse van het UNHCR waarnaar de commissaris-generaal

overigens ook in de bestreden beslissing verwijst.
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In casu wordt niet betwist dat de stad Jalalabad en de agglomeratie errond onder controle staat van de

regering.

Wat betreft de beschikbaarheid van de nodige infrastructuur en mogelijkheden tot levensonderhoud om

in elementaire levensbehoeften te kunnen voorzien, oordeelde de commissaris-generaal in de

bestreden beslissing die reeds dateert van 25 augustus 2017 dat: “(…) uit informatie waarover het

CGVS beschikt, blijkt dat personen die omwille van het geweld in Afghanistan hun toevlucht tot de

Jalalabad stad zoeken in gehuurde woningen verblijven, of onderdak kregen bij gastgemeenschappen,

vrienden of verwanten. De IDP’s kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende

internationale hulporganisaties.”

Daargelaten de vaststelling dat de commissaris-generaal niet aanduidt op welke precieze informatie hij

zich in 2017 baseerde, stelt de Raad vast dat uit de meest recente landeninformatie volgt dat personen

die omwille van het geweld hun toevlucht zoeken in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond heden

worden geconfronteerd met verschillende moeilijkheden.

In de COI Focus van 18 maart 2019, wordt de situatie van intern ontheemden immers beschreven als

volgt:

“Meer dan de helft van de IDP’s in Afghanistan wonen in en rond de grote steden, meestal in informele

nederzettingen aan de rand. Dat is ook het geval in de omgeving van de stad Jalalabad en de

omliggende districten, zoals onderstaande kaarten ook aantonen. Een rapport van Oxfam van mei 2017

stelt dat 59 % van de bevolking in de stad Jalalabad bestaat uit IDP’s en/of uit terugkeerders.

[…]

REACH, een humanitaire organisatie, onderzoekt in januari 2017 de situatie van IDP’s en terugkeerders

in verschillende IDP-nederzettingen in de provincie Nangarhar waaronder ook Jalalabad, Surkhrod en

Behsud. Dit onderzoek toont aan dat de ontheemde families in Nangarhar slechts een beperkte toegang

hebben tot gezondheidszorg en geconfronteerd worden met een tekort aan voedsel, drinkwater en

bestaansmiddelen. In het Humanitarian Needs Overview van december 2017 beschrijft UNOCHA dat

tussen februari en juli 2017 het aantal informele nederzettingen bijna verdubbeld is in de provincie

Nangarhar (van 29 naar 53) met twee derde geconcentreerd in de drie districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod. Veel IDP’s uit de omringende districten hebben zich in de stad Jalalabad gevestigd. UNOCHA

heeft hierover geen recentere informatie gepubliceerd.

Door de aanzienlijke groei van de populatie in Nangarhar zijn de lokale middelen en basisvoorzieningen,

vooral in Jalalabad, volgens verschillende rapporten overbelast. Onder meer de voorzieningen in de

gezondheidszorg en het onderwijs staan onder druk. De komst van terugkeerders uit Pakistan en Iran

heeft ook gezorgd voor een overaanbod aan dagloners in Jalalabad wat problemen creëert op de

arbeidsmarkt. Veel terugkeerders proberen iets te verdienen door mensen te vervoeren met een riksja

of trekken naar de stad met handkarren om groenten en fruit te verkopen, wat leidt tot grote

verkeersopstoppingen. De werkgelegenheid voor IDP’s in Jalalabad is schaars. Ook de huur- en

vastgoedprijzen zijn sterk gestegen. Doordat de meeste terugkeerders bij voorkeur zo dicht mogelijk bij

Jalalabad willen wonen, zijn de huurprijzen in en rond de stad sterk toegenomen. Een rapport van

Oxfam van januari 2018 stelt dat de meerderheid van de terugkeerders het voornemen heeft om in de

provincie Nangarhar te blijven. Dat betekent meer stedelijke groei en verdere druk op de lokale

middelen, basisvoorzieningen en infrastructuur. De stadsinfrastructuur van Jalalabad is verouderd en is

ontworpen voor veel minder mensen: het grote aantal terugkeerders en ontheemden leidt tot

overbevolking, files en de groei van sloppenwijken.

Om het tekort aan onderdak in Nangarhar op te vangen, kondigen de Afghaanse autoriteiten

verschillende projecten aan. In december 2016 kondigt de viceminister van het ministerie van

Vluchtelingen en Terugkeerders de bouw aan van een township in het district Behsud, meer bepaald in

de regio Qasim Abad, waar 30.000 gezinnen onderdak zouden krijgen. Daarnaast zijn er ook plannen

voor de bouw van twee andere townships in het district Behsud en één in het district Rodat. Die

projecten zitten nog in de ontwikkelingsfase. Om de nationale en internationale acties rond

terugkeerders en IDP’s beter op elkaar af te stemmen, richt de Afghaanse regering in november 2016

het Displacement and Returnees Executive Committee (DiREC) op. In maart 2017 wordt een actieplan

goedgekeurd dat focust op de volgende thema’s: humanitaire bijstand, identiteitspapieren, toegang tot

basisvoorzieningen, adequate huisvesting en de verdeling van stukken land. Een kostenanalyse wordt

uitgevoerd en mogelijk zou er ook nog een wetswijziging komen over de verdeling van land aan IDP’s

en terugkeerders. Binnen het afgesproken tijdsbestek heeft Cedoca geen informatie gevonden over

eventuele gemaakte vorderingen.

[…]
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Samuel Hall publiceert in 2014 een studie over armoede, voedselonzekerheid en veerkracht in de grote

Afghaanse steden. Dit onderzoek plaatst Jalalabad, naast Kandahar, bovenaan de lijst van Afghaanse

steden met het hoogste niveau van voedselonzekerheid. De toegang tot basisvoorzieningen en -

diensten (in het bijzonder toegang tot stromend water) blijkt in Jalalabad minder problematisch te zijn

dan in andere steden. De toegang tot elektriciteit blijkt wel een probleem te zijn. De studie van Samuel

Hall geeft aan dat veel voedsel in Jalalabad geïmporteerd wordt aan lagere prijzen vanuit Pakistan.

Vooral de IDP’s in Jalalabad hebben te kampen met voedselonzekerheid.”

De Raad hecht bijzonder belang aan deze analyse van de algemene situatie voor intern ontheemden in

de stad Jalalabad aangezien ze afkomstig is van de verwerende partij.

De Raad meent dat, gelet op bovenstaande analyse, het aan de commissaris-generaal toekomt om aan

te tonen dat, niettegenstaande deze algemene omstandigheden, de individuele omstandigheden van

verzoeker toelaten te besluiten dat redelijkerwijze van hem kan worden verwacht dat hij zich hervestigt

in de stad Jalalabad.

Voor wat betreft de persoonlijke situatie van verzoeker, wordt in de bestreden beslissing gesteld:

“Zo beschikt u over een familiaal netwerk in de stad Jalalabad. U verklaart dat u twee ooms en één tante

langs vaderszijde heeft die in de stad Jalalabad wonen (CGVS, p. 5). Uw oom langs moederszijde werkt

in de stad Jalalabad als vertegenwoordiger van een keukenvetbedrijf. Daarnaast bent u ook vertrouwd

met de stad Jalalabad gezien u er een jaar gewerkt heeft als lasser (CGVS, p. 8). Vervolgens dient

vastgesteld te worden dat de financiële situatie van uw familie als goed beschouwd kan worden. Uw

eigen familie stelt twee landbouwers tewerk op haar land (CGVS, p. 9). Zelf hoefde u niet mee te helpen

op het land. Uw werk als lasser legde u na één jaar neer omdat het vermoeiend was voor u om u naar

uw plek van tewerkstelling te begeven (CGVS, p. 8-9). Zulke verklaringen doen vermoeden dat uw

familie financieel voldoende draagkrachtig is. U stelt daarnaast dat uw oom langs moederszijde een

goede financiële situatie en veel land heeft waarop hij landbouwers tewerkstelt (CGVS, p. 13). Uit uw

verklaringen blijkt dat uw oom langs moederszijde u ter wille is. Hij hielp u aan uw job in

Jalalabad (CGVS, p. 9), zond u de gevraagde documenten toe voor uw asielaanvraag (CGVS, p. 10) en

financierde uw reis naar Europa ter waarde van 9.000 dollar (verklaring DVZ, vraag 30; fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling MINTEH, p. 3). U heeft regelmatig contact met uw oom sinds u in

België verblijft (CGVS, p. 6). Tot slot beheerst u beide landstalen, Dari en Pashtou (CGVS, p. 7;

verklaring DVZ, p. 11).”

De Raad merkt in deze op dat de beoordeling van verzoekers persoonlijke situatie in het kader van een

voorgesteld intern vestigingsalternatief dateert van 25 augustus 2017. Het houdt geen rekening met

gewijzigde omstandigheden in verzoekers huidige persoonlijke situatie, zoals het gegeven dat verzoeker

sinds november 2015 in België verblijft. Verzoeker is al geruime tijd niet meer in Afghanistan geweest

waardoor het niet langer zeker is dat hij daar heden nog “over een familiaal netwerk” beschikt, dat

commissaris-generaal – gelet op de motieven van de bestreden beslissing – bepalend acht voor de

redelijkheid van het voorgestelde vestigingsalternatief voor verzoeker in de stad Jalalabad.

De Raad besluit dat een geactualiseerde beoordeling van de redelijkheid van het voorgesteld intern

vestigingsalternatief in de stad Jalalabad en de agglomeratie errond zich opdringt, waarbij rekening

wordt gehouden met de huidige veiligheidssituatie en de huidige algemene omstandigheden voor intern

ontheemden aldaar en alsook met verzoekers huidige individuele omstandigheden. In dit opzicht,

herinnert de Raad eraan dat de bewijslast bij de commissaris-generaal ligt en dat verzoeker de

mogelijkheid moet hebben, in het kader van een geactualiseerde beoordeling, zijn opmerkingen te laten

gelden met betrekking tot het voorgestelde vestigingsalternatief. In casu blijkt uit het gehoorverslag niet

dat de commissaris-generaal verzoeker concreet heeft gevraagd naar de mogelijkheid van een intern

vestigingsalternatief in de stad Jalalabad.

Gelet op de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting, ontbreekt het de Raad in deze stand van

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

Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 25

augustus 2017 wordt vernietigd.

Artikel 2

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend twintig

door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


