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nr. 233 528 van 3 maart 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

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 4 januari 2017 heeft

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

30 november 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28

november 2018.

Gezien het schriftelijk verslag van de verwerende partij van 10 december 2018.

Gelet op het arrest nr. X van 24 juli 2019 waarbij de debatten worden heropend en de zaak sine die

wordt uitgesteld.

Gelet op het arrest nr. X van 13 november 2019 waarbij de debatten worden heropend en de partijen

worden opgeroepen om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 23 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. SCHELLEMANS loco

advocaat K. VERSTREPEN en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1 januari

1987.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 7 juni 2015. Op 8 juni 2015 dient de

verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.
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Op 27 juni 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen gehoord.

Op 30 november 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Pasjtoen van etnische origine, hangt u het islamitische geloof aan

en bezit u de Afghaanse nationaliteit. U bent geboren op 1 januari 1987 in het dorp Chawkay, in het

gelijknamige district van de provincie Kunar. U had samen met uw vader een voedingswarenwinkel en

geldwisselkantoor in de bazaar van Chawkay.

Uw vader werd gedood door onbekenden toen hij na het avondgebed van de moskee onderweg was

naar huis. U werd door een aantal dorpelingen en de politie op de hoogte gebracht van zijn overlijden.

Aanvankelijk wisten u en uw familie niet waarom uw vader werd gedood maar ongeveer anderhalve

maand na zijn overlijden vond u tijdens het kuisen van de winkel een brief van de taliban, gericht aan uw

vader. De taliban vroeg in de brief aan uw vader om de moedjahedien te financieren. Ongeveer twee

maanden en een half nadat u de brief had gevonden, liet de taliban nog een brief achter in de winkel.

Deze keer was de brief voor u bestemd. Ditmaal werd er van ú geëist geld te geven aan de groepering

en er werd mee gedreigd dat u net als uw vader zou worden gedood als u zou weigeren de taliban te

steunen.

Daar u niet de financiële middelen had om de taliban geld te geven, besloot u om uw leven en dat van

uw gezin te redden en naar Jalalabad stad te verhuizen. U verkocht uw winkel in Chawkay en huurde

een woning in Majboor Abad. U had te veel schrik om te werken in Jalalabad. Na een jaar was het

huurcontract afgelopen en keerde u terug naar Chawkay met uw gezin. Ondertussen hadden klanten

van de winkel hun schulden afgelost en kon u een smokkelaar betalen om uw reis naar Europa te

regelen. U was nog een tweetal weken in Chawkay waarna u alleen bent vertrokken. Uw gezin bleef in

Afghanistan daar de illegale overtocht te gevaarlijk zou zijn voor hen. Na een zes- à zevental maanden

bereikte u België, waar u op 8 juni 2015 asiel vroeg.

In België vernam u dat uw neef, S. S. (...), werd ontvoerd voor losgeld en later werd vermoord door

onbekenden. Uw vrouw vertelde u eveneens dat de taliban één keer naar uw ouderlijke huis is gekomen

om u te zoeken. Na deze gebeurtenis verhuisden uw vrouw en kinderen naar uw tante die in Shalotai

dorp woont.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u uw taskara neer; twee dreigbrieven van de taliban,

daterende van 30 mei 2013 en 28 juli 2013; de enveloppes waarin deze documenten werden verstuurd;

en medische documenten die in België werden opgemaakt. Na het gehoor maakte uw advocaat een

rapport over van Asylos, research for asylum, Afghanistan: Internal flight alternative in Kabul, Jalalabad

and Mazar-e-Sharif, daterende van mei 2016. B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt. Er kan

immers geen geloof gehecht worden aan uw beweerde problemen met de taliban.

Het Commissariaat-generaal heeft vooreerst verschillende bedenkingen bij het overlijden van uw vader

en de daaropvolgende gebeurtenissen. Zo verklaarde u op 24 juni 2015 op de Dienst

Vreemdelingenzaken (verder DVZ) dat uw vader toen anderhalf jaar geleden was overleden (Verklaring

DVZ, d.d. 24/06/2015, vraag 13), wat betekent dat hij rond januari 2014 om het leven zou zijn gekomen.

Tijdens het gehoor op het CGVS, dat werd georganiseerd op 27 juni 2016, gevraagd wanneer uw vader

is overleden, antwoordde u vooreerst gelijklopend met uw verklaringen op de DVZ, dat hij ongeveer

twee jaar à twee jaar en een half geleden is omgekomen (gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd in welk

jaar uw vader is overleden, moest u het antwoord evenwel schuldig blijven (gehoorverslag CGVS, p.8).

Ter verduidelijking gevraagd hoeveel tijd voor uw vertrek uit Afghanistan uw vader is overleden,

repliceerde u het niet te weten daar uw geheugen niet goed werkt maar voegde u daaraan toe dat het

bijna twee jaar en een half geleden is en de tijd dat u hier in België bent erbij gerekend, stelde u dat het

bijna drie jaar à drie jaar en een half geleden moet zijn (gehoorverslag CGVS, p.8-9). Deze laatste

redenering volgend, zou uw vader tussen januari en juni 2013 zijn gestorven. Op het einde van het

gehoor stelde u dan weer dat uw vader ongeveer twee jaar à twee jaar en een half voor uw vertrek werd

gedood (gehoorverslag CGVS, p.18). U bent in juni 2015 aangekomen in België, u verklaarde ongeveer

zes à zeven maanden onderweg te zijn geweest (gehoorverslag CGVS, p.19). Aldus zou uw vader

volgens deze bewering overleden zijn tussen juni 2012 en januari 2013. Dat u eerst verklaarde dat uw

vader ongeveer anderhalf jaar voor uw aankomst in België werd gedood, om vervolgens uw

verklaringen te wijzigen en te stellen dat hij ongeveer drie jaar à drie jaar en een half geleden is
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overleden, om ten slotte aan te geven dat hij twee à twee jaar en een half vóór uw vertrek uit

Afghanistan werd gedood, roept vragen op bij de geloofwaardigheid van zijn overlijden.

Hierbij dient bovendien nog opgemerkt te worden dat u stelde twee of drie maanden na de dood van uw

vader naar Jalalabad te zijn verhuisd, daar een jaar te hebben gewoond, om vervolgens nog een tweetal

weken terug te zijn gekeerd naar Chawkay en hierna Afghanistan definitief te hebben verlaten

(gehoorverslag CGVS, p.4 en p.18), wat geenszins in overeenstemming is te brengen met uw laatste

verklaring ongeveer twee jaar en een half na de dood van uw vader te zijn vertrokken uit uw land

(gehoorverslag CGVS, p.8-9 en p.18). U hiermee confronterend, kwam u niet verder dan te stellen dat u

na de dood van uw vader nog in Afghanistan was maar dat u niet weet hoelang juist (gehoorverslag

CGVS, p.18). Gevraagd of u langer dan een jaar in Jalalabad heeft gewoond, antwoordde u negatief,

herhaalde u dat u een jaar in Jalalabad was en voegde u daaraan toe dat u niet weet hoelang u nog in

Kunar was voor uw vertrek (gehoorverslag CGVS, p.18). Gevraagd toch een indicatie te geven van de

duur van uw verblijf in Kunar voor uw vertrek, antwoordde u het niet te weten (gehoorverslag CGVS,

p.19). U erop wijzend dat u eerder had gezegd dat u er nog één of twee weken was voor u Afghanistan

heeft verlaten (gehoorverslag CGVS, p.4), stelde u dat u had gezegd dat u van Jalalabad terug naar

Kunar was verhuisd maar dat u niet kon vertellen hoelang u daar nog was voor uw vertrek

(gehoorverslag CGVS, p.19). Gevraagd of u er nog een paar dagen, een paar weken, een paar

maanden, een half jaar, een jaar of langer was, antwoordde u uiteindelijk dat u nog tien à vijftien dagen

in Kunar was (gehoorverslag CGVS, p.19). Ter controle gevraagd of u aldus na de dood van uw vader

nog twee of drie maanden in Kunar was, een jaar in Jalalabad en opnieuw tien à vijftien dagen in Kunar,

kwam u terug op uw eerdere verklaringen en stelde u niet te weten hoeveel tijd na de dood van uw

vader u van Kunar naar Jalalabad bent verhuisd (gehoorverslag CGVS, p.19). Gevraagd toch een

indicatie te geven en te zeggen of het over een paar dagen ging, een paar weken, maanden of langere

tijd na zijn dood, repliceerde u dat u niet wilt liegen en concludeerde u het niet te weten (gehoorverslag

CGVS, p.19). Er mag nochtans verwacht worden dat u enige tijdsindicatie zou kunnen geven. Uw

moeizame en tegenstrijdige verklaringen ondermijnen dan ook verder de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

Voorts heeft het Commissariaat-generaal bedenkingen bij de door u beschreven handelswijze van de

taliban. Zo staat in de dreigbrief die u heeft ontvangen enkel aangegeven dat u twee weken de tijd kreeg

om de moedjahedien financieel te steunen op straffe van de dood (gehoorverslag CGVS, p.13). Er werd

u geenszins uitgelegd hoeveel geld u moest overhandigen, noch op welke manier u de taliban moest

contacteren, dan wel of ze u zouden contacteren. Hiernaar gevraagd, antwoordde u vaagweg dat de

taliban ‘plaatsen’ hebben in de bergen waar je brieven voor hen kan achterlaten (gehoorverslag CGVS,

p.14-15). U verklaarde voorts dat u en uw familie niets meer hebben gehoord van de geldeisers tot drie

à vier maanden voor het gehoor op het Commissariaat-generaal toen u van uw vrouw vernam dat de

taliban één keer was langsgeweest bij uw ouderlijke woning om u te zoeken (gehoorverslag CGVS,

p.15). Als de groepering daadwerkelijk op uw geld uit was, mag het verbazen dat er slechts één

dreigbrief werd gestuurd waarin amper uitleg werd gegeven, dat u vervolgens meer dan twee jaar niets

meer zou hebben vernomen van de taliban en dat de geldeisers dan plots één keer zouden langskomen

om te horen waar u zit. De door u beschreven gang van zaken weet niet te overtuigen.

Voorts dient erop gewezen te worden dat u geen enkel begin van bewijs heeft neergelegd van de dood

van uw vader, noch van het beweerde overlijden van uw neef (gehoorverslag CGVS, p.19).

Verder dient er opgemerkt te worden dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen dat uw

vader H. M. A. S. (...) heet (Verklaring DVZ, d.d. 24/06/2015, vraag 13). Op het CGVS gevraagd hoe uw

vader heet, gaf u dezelfde naam (gehoorverslag CGVS, p.8). In de brief die gericht is aan uw vader,

wordt hij echter aangesproken met M. A. K. (...) (gehoorverslag CGVS, p.13). Tijdens het gehoor

gevraagd of uw vader nog gekend is onder een andere naam behalve H. M. A. S. (...), repliceerde u dat

hij in jullie dorp ook gekend was als K. S. (...)(gehoorverslag CGVS, p.13). U stelde dat hij naast K. S.

(...) geen andere bijnaam had (gehoorverslag CGVS, p.14). Aldus ter verduidelijking gevraagd of uw

vader gekend was als H. M. A. (...) én als K. S. (...), antwoordde u echter negatief en stelde u dat hij H.

M. A. (...) heet (gehoorverslag CGVS, p.14). U erop wijzend dat u eerder heel de tijd sprak over Arif,

repliceerde u dat u het niet goed kan uitspreken (gehoorverslag CGVS, p.14), wat geenszins een

overtuigende uitleg is voor deze plotselinge verandering van naam. Dat u in eerste instantie op de DVZ

en op het CGVS uw vader H. M. A. (...) noemde en geen opmerkingen gaf als de naam ook zo werd

uitgesproken, om vervolgens aan te geven dat uw vader eigenlijk H. M. A. (...) heet, zoals ook wordt

aangegeven in de brief van de taliban, roept verder twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Wat betreft de door u neergelegde dreigbrieven, dient erop gewezen te worden dat uit de objectieve

informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd), blijkt dat in

Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers,

Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na
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gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.

Documenten uit niet-officiële bronnen, zoals dreigbrieven, zijn om voor de hand liggende redenen nog

gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke

documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw relaas te weerleggen. Verder dient hierbij nog opgemerkt te worden dat u

aanvankelijk verklaarde dat de langste van de twee brieven aan uw vader was gericht (gehoorverslag

CGVS, p.9). Uit de vertaling van de twee brieven blijkt evenwel dat net de kortste brief aan uw vader is

gericht (gehoorverslag CGVS, p.13). Wanneer even later opnieuw werd gevraagd of de langste brief

voor uw vader was bestemd, wijzigde u uw verklaringen en gaf u toe het eigenlijk niet te weten

(gehoorverslag CGVS, p.14). Gevraagd waarom u dan eerder zei dat de langste brief die voor uw vader

was, kwam u niet verder dan te stellen dat u had gezegd dat u niet wist welke van de twee brieven eerst

was aangekomen (gehoorverslag CGVS, p.14). U erop wijzend dat u wel degelijk had verklaard dat de

langste brief was opgestuurd vóór de dood van uw vader, repliceerde u dat u had gezegd dat het

misschien die brief was die aan uw vader was gericht maar dat u daar niet zeker van bent

(gehoorverslag CGVS, p.14), wat evenwel niet blijkt uit het gehoorverslag. Het mag hoe dan ook

verbazen dat u de brieven niet zou kunnen onderscheiden van elkaar.

Wat betreft uw uitleg dat u analfabeet zou zijn (gehoorverslag CGVS, p.5 en p.9), dienen volgende

opmerkingen te worden gemaakt. Wanneer u vooreerst werd gevraagd of u naar school bent geweest,

antwoordde u negatief (gehoorverslag CGVS, p.5). Gevraagd om uit te leggen waarom u niet naar

school bent geweest, repliceerde u zeer kort dat ‘jullie’ problemen hadden (gehoorverslag CGVS, p.5).

Gevraagd om concreter te zijn, stelde u dat u niet kon leren en dat het u niet interesseerde

(gehoorverslag CGVS, p.5). Gevraagd waarom u niet kon leren, antwoordde u dan weer dat u wel naar

school bent gegaan tot het 4de jaar maar dat u zelfs niet heeft geleerd hoe u uw naam moet schrijven

en dat u aldus helemaal niets heeft geleerd op school (gehoorverslag CGVS, p.5). Gevraagd waarom u

vooreerst verklaarde dat u niet naar school bent gegaan omwille van problemen als u eigenlijk wel naar

school bent gegaan maar ermee bent gestopt omdat het u niet interesseerde en u niets leerde,

repliceerde u dat u bedoelde dat u problemen had met uzelf, dat u niet in staat was om te studeren

(gehoorverslag CGVS, p.5). Uw moeizame en incoherente verklaringen over uw beweerde gebrek aan

onderwijs, roepen ernstige vragen op. Als u daadwerkelijk analfabeet bent, mag het bovendien verbazen

dat u wel in staat blijkt te zijn om een Facebookprofiel te onderhouden, twee mobiele telefoons te

hanteren en een geldwisselkantoor uit te baten (gehoorverslag CGVS, p.18).

Het geheel van bovenstaande opmerkingen stelt uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht. U bent er niet

in geslaagd uw asielmotieven geloofwaardig uiteen te zetten, zodat u ter zake noch de

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) of b)

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

Uw taskara bevat enkel identiteitsgegevens die in deze beslissing niet ter discussie staan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

in Afghanistan.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie Jalalabad van 3 oktober 2016) blijkt dat het grootste aandeel

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

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

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

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

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

opgemerkt dat bepaalde buitenwijken van de stad in de omliggende districten Behsud, Surkh Rod en

Chaparhar liggen. De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto in een ander

district zijn gelokaliseerd worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken

van de stad Jalalabad in haar geheel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers
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zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel.

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

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

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

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

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

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

provincies ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

beschikt in de stad Jalalabad.

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Er dient opgemerkt te worden dat u verklaarde het jaar voor uw vertrek naar Europa samen met uw

gezin in Majboor Abad in Jalalabad stad te hebben gewoond (gehoorverslag CGVS, p.2, p.4 en p.20). U

huurde er een woning (gehoorverslag CGVS, p.6). Gevraagd wat voor werk u heeft gedaan in

Jalalabad, stelde u dat u er nooit heeft gewerkt (gehoorverslag CGVS, p.6-7). Gevraagd hoe het komt

dat u niet kon werken in Jalalabad, antwoordde u vooreerst naast de kwestie dat u er geen geld had

(gehoorverslag CGVS, p.6). De vraag herhalend, repliceerde u dat u bang was van de taliban en de

mensen die u en uw vader dreigbrieven hadden gestuurd (gehoorverslag CGVS, p.6). U meende dat u

niet kon werken in Jalalabad omdat daar ook veel mensen uit Kunar rondlopen (gehoorverslag CGVS,

p.6). Hierbij dient er evenwel gewezen te worden op het ongeloofwaardig karakter van de door u

beschreven problemen, wat de geloofwaardigheid van uw onvermogen om te werken in Jalalabad stad

eveneens ondermijnt. Aldus heeft het Commissariaat-generaal ernstige bedenkingen bij uw bewering

nooit te hebben gewerkt in de provinciehoofdplaats van Nangarhar. Gevraagd hoe u uw gezin kon

onderhouden toen jullie in Jalalabad woonden, antwoordde u dat u genoeg geld bij had om te overleven

(gehoorverslag CGVS, p.7). Voorts verklaarde u dat drie tantes aan moederszijde in Jalalabad wonen

(gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd wat voor werk hun echtgenoten doen, antwoordde u dat één

van hen leerkracht is, dat de andere een winkel heeft en één van hen eveneens een geldwisselaar is

(gehoorverslag CGVS, p.11). U stelde dat u hen soms opzocht toen u in Jalalabad woonde

(gehoorverslag CGVS, p.11). Verder zei u nog contact te hebben met neven in Afghanistan die in Kunar

en Jalalabad wonen (gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd wat voor werk uw neven in Jalalabad doen,

antwoordde u dat sommigen naar school gaan, dat sommigen kantoorjobs hebben en anderen hun

vader helpen in de winkel (gehoorverslag CGVS, p.12). Daar u in Jalalabad heeft gewoond en er

voordien al regelmatig kwam voor uw werk (gehoorverslag CGVS, p.6), mag er besloten worden dat u

het reilen en zeilen in Jalalabad kent, wat overigens ook blijkt uit uw kennis over de stad (gehoorverslag

CGVS, p.2, p.11 en p.20). Er kan voorts aangenomen worden dat u over de nodige steun en

vaardigheden beschikt om in een stad als Jalalabad aan de slag te gaan en er als zelfstandig jongeman

een bestaan uit te bouwen, gezien uw jarenlange ervaring in de winkel en het geldwisselkantoor van uw
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familie (gehoorverslag CGVS, p.5-6) en uw uitgebreid netwerk in Jalalabad (gehoorverslag CGVS,

p.11). Wat betreft uw verklaring analfabeet te zijn (gehoorverslag CGVS, p.5 en p.9), dient

volledigheidshalve gewezen te worden op bovenstaande bedenkingen hierover.

Voorts dient er nog verwezen te worden naar uw incoherente en moeizame verklaringen over de duur

van uw verblijf in Jalalabad en Chawkay voor uw komst naar België (gehoorverslag CGVS, p.18-19),

wat doet vermoeden dat u langer in Jalalabad heeft gewoond dan u voorhoudt en ernstige twijfels

oproept bij uw bewering samen met uw vrouw en vijf kinderen na een jaar te zijn teruggekeerd naar

Chawkay (gehoorverslag CGVS, p.4).

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

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

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

kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van verschillende internationale hulporganisaties.

Gevraagd naar uw mogelijkheden om zich opnieuw in Jalalabad te vestigen, verwees u vooreerst naar

uw vluchtmotieven (gehoorverslag CGVS, p.21). 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. Daarnaast stelde u dat er in Jalalabad huizen worden

platgebrand en vrouwen en kinderen worden ontvoerd door Daesh, de overheid en/of de taliban

(gehoorverslag CGVS, p.21). Het Commissariaat-generaal verwijst hierbij naar hogervermelde analyse

van de veiligheidssituatie in Jalalabad.

Wat betreft het rapport en het toegevoegde schrijven van uw advocaat aangaande de redenen waarom

u zich niet opnieuw zou kunnen vestigen in Jalalabad, zijnde omwille van uw precaire financiële situatie,

dient gewezen te worden op bovenstaande vaststelling dat uit uw verklaringen juist blijkt dat u bij een

terugkeer beroep kan doen op een netwerk in Jalalabad, dat u de stad kent, dat aangenomen kan

worden dat u er kan werken en dat u en uw gezin er een bestaan kunnen opbouwen.

Wat betreft ten slotte uw verklaring hepatitis B te hebben en uw wens in België te worden behandeld

(gehoorverslag CGVS, p.15), dient vooreerst opgemerkt te worden dat uit de door u neergelegde

medische documenten blijkt dat u een inactieve carrier bent en dat er gezien uw normale transaminase

waarden momenteel geen terugbetaling van medicatie is voorzien. In Jalalabad zou u zich niet hebben

laten behandelen omdat u toen niet ziek was (gehoorverslag CGVS, p.16). Hoe dan ook blijkt noch uit

uw verklaringen noch uit de door u neergelegde medische documenten dat uw gezondheidstoestand u

zou verhinderen om zich opnieuw in Jalalabad te vestigen en er in uw levensonderhoud te voorzien

(gehoorverslag CGVS, p.21). Voor de beoordeling van medische elementen dient u zich overigens te

richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de

Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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.

Dat uw twee neven, S. N. (…) (CGVS (…) en (…)) en S. A. (…), een verblijfsstatuut zouden hebben

gekregen in België (Verklaring DVZ, d.d. 24/06/2015, vraag 20 en gehoorverslag CGVS, p.12), staat los

van uw persoonlijke situatie en wijzigt niets aan de vaststelling dat u zich bij een terugkeer opnieuw in

de stad Jalalabad kan vestigen. Elke asielaanvraag dient op individuele basis en op zijn eigen merites te

worden beoordeeld.

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. Onderzoek van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/3 tot en met 48/7 en

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

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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 juncto 13 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 1 het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28 juli 1951,

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953 (hierna: het Vluchtelingenverddrag), van het

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.
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2.1.1. Het standpunt van de verzoekende partij:

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden met haar

profiel als analfabeet bij het beoordelen van haar verklaringen over tijdsperiodes. In eerste instantie

betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij ten onrechte in twijfel trekt dat ze analfabeet is.

De verzoekende partij erkent op basis van het gehoorverslag dat ze wel degelijk vier jaar naar school

geweest is. Ze verklaart vervolgens dat ze hiermee gestopt is omdat zij met leerproblemen kampte, en

er niet in slaagde om te leren lezen en schrijven. In haar verzoekschrift concludeert de verzoekende

partij dat ze analfabeet is. Uit het feit dat hierover initieel verwarring heerste, maar zij dit onmiddellijk

heeft uitgeklaard, kan men niet afleiden dat verzoekers verklaringen geloofwaardigheid missen. Met

betrekking tot haar Facebookprofiel geeft de verzoekende partij aan dat dit werd aangemaakt door een

vriend (zie gehoorverslag CGVS p. 18). Ze verklaart dat ze Facebook gebruikt om foto's en filmpjes te

bekijken, en aan de hand van bepaalde symbolen kan zij acties uitvoeren. Hiervoor dient men niet

geletterd te zijn. Wat betreft haar twee mobiele telefoons en het geldwisselkantoor, geeft de

verzoekende partij aan dat ze overweg kan met cijfers. Om haar contacten in haar gsm uit elkaar te

houden, onthoudt zij de laatste twee tot vier cijfers van de telefoonnummers. Voor haar werk in het

wisselkantoor, stelt de verzoekende partij dat als zij iemand geld leende, zij diens telefoonnummer

opschreef. Hierna belde de verzoekende partij naar het nummer om te controleren of het werkelijk aan

die persoon toebehoorde. Daarna noteerde ze het geldbedrag naast het telefoonnummer, zodat zij wist

hoeveel geld er verschuldigd was. De verzoekende partij concludeert dat zij niet kan lezen of schrijven,

maar een manier heeft gevonden om zich in het dagdagelijkse leven te behelpen door middel van

cijfers. In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij tijdens het gehoor

heeft nagelaten hiernaar te informeren bij verzoekende partij, waardoor zij niet de kans kreeg om deze

twijfels van verwerende partij weg te werken. In tweede instantie betoogt zij dat het gegeven dat zij

analfabeet is wel van belang is om de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas op een correcte wijze te

kunnen inschatten. De verzoekende partij stelt dat een groot gedeelte van de argumentatie van de

verwerende partij immers betrekking heeft op het feit dat zij heel veel moeite had om de gebeurtenissen

in een tijdskader te plaatsen. In dit verband meent de verzoekende partij dat de verwerende partij over

het hoofd ziet dat analfabetisme een impact heeft op iemand zijn tijdskader. Een analfabeet persoon

heeft het vaak moeilijker om bepaalde gebeurtenissen juist te dateren en om de duur van bepaalde

periodes correct in te schatten. Dit wordt bevestigd door het UNHCR rapport “Beyond Proof, Credibility

Assessment in EU Asylum Systems”. Uit dit rapport van UNHCR blijkt dat details rond tijd, zoals data,

frequenties, de duur van bepaalde zaken en opeenvolging, sowieso al extreem moeilijk te onthouden

zijn. Dit geldt a fortiori voor een analfabeet persoon, die kampt met een beperkt tijdskader: Voorts geeft

de verzoekende partij aan dat het onredelijk is om van een analfabeet iemand te verwachten dat hij

twee verschillende brieven (afkomstig van dezelfde auteur) uit elkaar kan houden. Ze preciseert dat ze

deze brieven niet kan lezen, en heeft geen aanknopingspunt om ze uit elkaar te houden. De

verzoekende partij meent dat haar geloofwaardigheid op dit punt dan ook ten onrechte in twijfel wordt

getrokken. De verzoekende partij vervolgt dat uit voorgaande volgt dat men op basis van de door

tegenpartij aangehaalde elementen onmogelijk kan concluderen dat verzoekers verhaal

geloofwaardigheid mist. Met betrekking tot de eventuele kleine inconsistenties die zich in verzoekers

verhaal bevinden verwijst de verzoekende partij naar een rapport van UNHCR. Ze meent dat de

verwerende partij teveel nadruk legt op deze kleinere en minder belangrijke elementen, terwijl de

richtlijnen van UNHCR duidelijk stellen dat deze elementen niet als doorslaggevende factoren

beschouwd kunnen worden in de beoordeling van een verzoek om internationale bescherming. Ze

concludeert dat op basis van haar verklaringen en de door haar voorgelegde documenten, tegenpartij

dient te erkennen dat ze aan de op haar rustende bewijslast heeft voldaan: zij heeft de feiten die geleid

hebben tot haar vlucht aannemelijk gemaakt aangezien zij een coherent en geloofwaardig asielrelaas

dat niet strijdig is met algemeen gekende gegevens uiteen heeft gezet. Voor de zogenaamde

discrepanties en ongeloofwaardige elementen die tegenpartij aanhaalde in haar motivering, kan immers

ofwel de verzoekende partij een logische verklaring geven, ofwel betroffen het kleinere inconsistenties

die niet als doorslaggevend kunnen worden beschouwd in de beoordeling.

In een volgend onderdeel van haar middel zet de verzoekende partij uiteen dat zij het niet eens is met

de beoordeling van de verwerende partij aangaande het intern vestigingsalternatief in Jalalabad. De

verzoekende partij beklemtoont dat een onderzoek dient te gebeuren naar de redelijkheid van dit

alternatief en dat de bewijslast hiervoor bij de asielinstanties ligt. De verzoekende partij verwijst naar de

UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 en stelt dat er niet enkel met zijn eigen profiel rekening

moet worden gehouden, maar eveneens met dat van haar vrouw en vijf minderjarige kinderen. Er moet

dus beoordeeld worden of Jalalabad een duurzaam intern vestigingsalternatief is voor het kerngezin van

de verzoekende partij. De verzoekende partij meent dat ze in Jalalabad niet in staat zal zijn om er werk
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te vinden, dat ze er geen bron van inkomsten heeft en het loutere feit dat zij hier eerder een jaar

verbleef en toen leefde van haar spaargeld, toont niet aan dat zij zich opnieuw op duurzame wijze in de

stad zou kunnen vestigen. De verzoekende partij wijst erop dat uit de landeninformatie blijkt dat in

Jalalabad een hoge werkloosheid is en “underemployment”. De toegang tot de arbeidsmarkt is bijgevolg

problematisch. De verzoekende partij wijst er ook op dat de situatie sinds 2014, toen zij laatst verbleef in

Jalalabad met haar gezin, erg is verslechterd en er toegenomen moeilijkheden zijn om werk of onderdak

te vinden, mede door de influx van IDPs en de verslechtering van de veiligheidssituatie. Ook het

familiaal netwerk waar de verwerende partij naar verwijst is niet in staat om de verzoekende partij en

haar gezin op te vangen en te ondersteunen. De UNHCR Guidelines stellen duidelijk dat men moet

onderzoeken of er een familiaal steunnetwerk is dat bereid en in staat is om effectieve steun te bieden

aan het individu. Dit is in casu niet gebeurd hoewel dit de plicht is van de verwerende partij. Tot slot stelt

de verzoekende partij dat er rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van

haar gezin, dat een IVA feitelijk leefbaar dient te zijn en dat fundamentele rechten er praktisch

beschikbaar moeten zijn, dat het alternatief duurzaam en voorzienbaar is en dat er behoorlijke socio-

economische levensomstandigheden zijn. De verzoekende partij klaagt de humanitaire noden in

Jalalabad, het gebrek aan toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, betaalbare huisvesting, de

kwetsbare positie van terugkeerders en IDPs aan en wijst erop dat aan deze voorwaarden voor haar

gezin niet is voldaan zodat Jalalabad geen redelijk intern vestigingsalternatief voor hen is.

Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij de volgende documenten toe:

- UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative"

Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the

Status of Refugees, 23 juli 2003, HCR/GIP/03/04, http://www.refworld.org/docid/3f2791 a44.html ;

- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Proof, Credibility Assessment in EU

Asylum Systems : Full Report, May 2013, available at: http://www.refworld.org/docid/ 519b 1

fb54.html;

- ASYLOS, Afghanistan: Internal Flight Alternative in Kabul, Jalalabad and Mzar-e-Sharif, mei 2016,

beschikbaar op www.asvlos.eu;

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

Seekers from Afghanistan, 19 april 2016, HCR/EG/AFG/16/02,

http://www.refworld.org/docid/570f96564.html ;

- BCHV juni 2014, Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de

Belgische asielprocedure;

- UNOCHA, AFGHANISTAN Common Humanitarian Action Plan Mid-Year Re- view 2013, June 2013;

Liza Schuster and Nassim Majidi, What happens post-deportation? The experience of deported

Afghans, Migration Studies, 8 mai 2013,

http://migration.oxfordiournals.org/content/earlv/2013/05/08/migration.mns011.fui;

- ICG, Afghanistan: What Now for Refugees? Asia Report n0175, 31 August 2009,

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/175- afghanistan-what-no w-for-

refugees. aspx ;

- UN Human Rights Council, Compilation: [Universal Periodic Review]: Afghanistan / prepared by the

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15

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

resolution 16/21, 11 November 2013, A/HRC/W G. 6/18/AF G/2,

http://www.refworld.org/docid/52ea4c8a4.html ;

- Nassim Majidi MEIFRS, Urban Returnees and Internally Displaced Persons in Afghanistan, 25

January 2011;

- UNHCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the

High Commissioner for Human Rights' Compilation Report — Universal Periodic Review:

Afghanistan, June 2013, http://www.refw0rld.0rg/d0cid/5 1 b81fa54.html ;

- ILO, Assessment of livelihood opportunities for returnees/internally displaced persons and host

communities in Afghanistan, 20 May 2013, pp. 18-25;

- Afghanistan Analyst Network (AAN) Christine Roehrs, On the Run without Aid: The much delayed

policy on Afghanistan's internally displaced, 20 Octobre 2013, http://www.afghanistan-

analvsts.org/on-the-run-without-aid-the-much-delaved- police-on-afghanistans-internallv-displaced ;

 Aanvullende nota van 27 november 2018

In een eerste nota van 27 november 2018 brengt de verzoekende partij de nieuwe UNHCR Guidelines

van 30 augustus 2018 bij. De verzoekende partij geeft voorts aan welke criteria UNHCR voorop stelt om
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de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief te beoordelen. Ook stelt ze dat uit de informatie van

UNHCR blijkt dat het aantal IDP’s en terugkeerders in Afghanistan sinds 2016 toeneemt. Ze vervolgt dat

uit de informatie van UNHCR blijkt dat de socio-economische omstandigheden in de steden in

Afghanistan niet te vergelijken zijn met het jaar 2014. De absorptiecapaciteit van de provincie- en district

centra staat onder extreme druk door de enorme toename van terugkeerders. Volgens de verzoekende

partij spreekt UNHCR over beperkte jobkansen voor IDP’s, geen sociaal vangnet en slechte

opvangmogelijkheden. Vervolgens gaat de verzoekende partij in de op COI Focus “Afghanistan.

Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018. Ze stelt dat deze COI verder in gaat op de

negatieve gevolgen van deze recentere bevolkingsgroei in Jalalabad. Ze stelt dat er sprake is van

beperkte toegang tot gezondheidszorg, het onderwijs staat onder druk, er is een overaanbod aan

dagloners, de huurprijzen zijn in en rond de stad sterk toegenomen en er is sprake van een groei van de

sloppenwijken. De verzoekende partij analyseert ook het rapport van UNOCHA ‘Humanitarian needs

overview-Afghanistan” van december 2017. De verzoekende partij wijst erop dat in dat rapport

UNOCHA expliciet Jalalabad noemt als een plaats waar humanitaire noden bijzonder uitgesproken zijn,

en waar zowel IDP’s als terugkeerders met elkaar en de lokale bevolking in competitie gaan in hun

zoektocht naar een inkomen en toegang tot basisvoorzieningen. Daarna brengt de verzoekende partij

het IOM “return of undocumentend Afghans – weekly situation” rapport 11 tot 17 november 2018 bij om

aan te tonen dat het aantal terugkeerders uit Pakistan en Iran enkel nog maar toeneemt. Hieruit

concludeert de verzoekende partij dat de overbelasting van de stad zoals blijkt uit de COI Focus van 20

februari 2018 enkel maar zal toenemen. Vervolgens stelt de verzoekende partij dat uit de Famine Early

Warning Systems Network, gelinkt aan USAID, blijkt dat Afghanistan de grootste voedselcrisis sinds het

jaar 2011 meemaakt. Ook brengt de verzoekende partij een medisch document bij van 16 november

2018 waaruit blijkt dat zij voor een chronische hepatitis B medicamenteus wordt behandeld. Dit

document werd opgesteld door een gastro-enterologie/hepatologie van een ZNA ziekenhuis. Deze arts

geeft ook aan dat het een levenslange en noodzakelijke behandeling betreft. Ook geeft de arts aan wat

de mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet. Als repliek op de nota met

opmerkingen brengt de verzoekende partij een studie bij van een Phd student om aan te tonen dat

analfabete personen met Facebook kunnen werken. Ook geeft de verzoekende partij aan dat haar

trajectbegeleider bij Atlas heeft vastgesteld dat de verzoekende partij niet kan lezen en schrijven in haar

moedertaal en daarom een NT2 cursus volgt voor analfabeten. De verschillende rapporten die de

verzoekende partij in haar aanvullende nota bespreekt voegt ze ook als bijlage toe.

 Aanvullende nota van 18 december 2018

In deze aanvullende nota brengt de verzoekende partij het UNOCHA rapport 'Humanitarian needs

overview 2019 - Afghanistan' gepubliceerd op 6 december 2018 bij. De verzoekende partij bespreekt

een aantal van de elementen opgenomen in het rapport. Zo geeft de verzoekende partij aan dat

UNOCHA bevestigt dat de huurprijzen in Nangarhar provincie sinds 2016 zeer sterk zijn gestegen, zelfs

in die mate dat de huurkosten de totale inkomsten overschrijden van maar liefst de helft van de

onderzochte gezinnen. Ook argumenteert de verzoekende partij dat UNOCHA aangeeft dat de beperkte

toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg alle leden van de Afghaanse

bevolking treft, maar in het bijzonder IDP's en terugkeerders zoals de verzoekende partij.

 Aanvullende nota van 19 december 2019

In een aanvullende nota van 19 december 2019 verwijst de verzoekende partij naar het arrest van de

Raad met nummer 227 624 van 21 oktober 2019. Ze meent dat ze zich in een gelijkaardige situatie

bevindt. Vervolgens betoogt de verzoekende partij dat:

“2. UNHCR, Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) relevant for assessing the

availability of an Internal flight, relocation or protection alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul van December

2019 (stuk 2).

De COI die UNHCR verzamelde handelt voornamelijk over Kabul als IVA, maar bevat ook relevante

passages voor voorliggend dossier. Doordat het gezaghebbende UNHCR de volgende COI opnam in

haar selectie, kan de informatie als betrouwbaar worden beschouwd.

Om te beginnen blijkt dat ook in Jalalabad door de influx van IDP's en terugkeerders veel mensen

extreem beperkte toegang tot basisdiensten hebben, terwijl de werkloosheid toeneemt:

[…]

Verder blijkt dat 'skills' niet volstaan voor terugkeerders of IDP's om werk te vinden, aangezien men

ofwel geld moet hebben om te investeren, ofwel over connecties met de Afghaanse elite moet

beschikken:
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"[…]" Also Bilal Zadran, Livelihoods and Food Security Coordinator for the Norwegian Refugee Council

(NRC), notes that "returnees' skills do not match the demands of Afghanistan's labor market. " (p. 13)

Ten derde krijgen terugkeerders af te rekenen met stigma, geweld en vooroordelen, hetgeen hun re-

integratie significant bemoeilijkt. Om onderdak, werk, ... te vinden, hebben terugkeerders immers het

vertrouwen van hun gemeenschap nodig, hetgeen door dit stigma en deze vooroordelen allesbehalve

evident blijkt te zijn: […]

In de voetnoot wordt het volgende voorbeeld gegeven van deze moeilijkheden: "For instance. in order to

find a regular living, returnees must be able to gain the trust of the community, a particular challenge for

returnees. […]

1. EASO, Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis van juni 2019 (stuk 3):

Om te beginnen valt het op dat EASO wel de steden Kabul, Herat en Mazar-I-Sharlf voorstelt als

eventueel intern vestigingsalternatief, maar niet de stad Jalalabad.

Verder blijkt uit de analyse van EASO dat een intern vestigingsalternatief voor families met kinderen

(verzoeker dient bij terugkeer naar Afghanistan immers zorg te dragen voor zijn vrouw en 5 kinderen,

die momenteel in de provincie Kunar wonen) over het algemeen niet redelijk wordt geacht:

[…]

4. UNOCHA, Humanitarian needs overview Afghanistan, december 2019 (stuk 4);

Uit dit zeer recente rapport van UNOCHA blijkt dat de socio-economische situatie in Afghanistan er nog

verder op achteruit is gegaan, en de humanitaire noden nog zijn toegenomen ten opzichte van de jaren

daarvoor.

UNOCHA geeft aan dat de grootste veranderingen in de noden sinds begin 2019 de volgende zijn:

[…]

Uit de analyse van UNOCHA blijkt dat in 2019 de armoede is toegenomen, de werkloosheid gestegen,

dat de veerkracht en mogelijkheden van mensen om crisissen op te vangen elk jaar afneemt, en dat de

situatie voor ontheemden in het bijzonder (zoals verzoeker en zijn gezin, indien ze zich In Jalalabad

zouden moeten vestigen) zeer ernstig is. Zo is het aantal IDP gezinnen met schulden in 2019 significant

toegenomen.

Het Humanitarian needs overview van UNOCHA van december 2017 sprak reeds over een

achteruitgang van de socio-economische situatie. Het Humanitarian needs overview van december

2018 sprak over een verdubbeling van de noden ten opzichte van het vorige jaar. Desalniettemin geeft

UNOCHA In haar meest recente rapport van december 2019 aan dat er nog sprake is van een

significante toename van het aantal mensen in nood in het jaar 2019. (p. 4)

Het rapport en de omvang van de noden zijn te omvangrijk om hier samen te vatten, maar verzoeker

wenst hierna enkele vaststellingen van UNOCHA uit te lichten die specifiek van toepassing zijn op zijn

situatie:

[…]

Uit dit rapport blijkt dat de socio-economische omstandigheden in Jalalabad (toegang tot werk,

onderwijs, gezondheidszorg, onderdak,...) onvergelijkbaar zijn met 5 jaar geleden. Het aantal mensen In

nood In Afghanistan Is enorm toegenomen de laatste jaren. Men kan dan ook niet redelijkerwijze van

verzoeker verwachten dat hij zich met zijn kerngezin (in totaal 7 personen) na een afwezigheid van 5

jaar uit het land, In Jalalabad vestigt.”

2.1.2. Het standpunt van de verwerende partij

De verwerende partij repliceert dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging (of risico op

ernstige schade) op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees (risico) reëel is. Deze

vrees (of risico) dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en de

verzoekende partij dient in dit verband de vrees (risico) concreet aannemelijk te maken. De verwerende

partij verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State waarin wordt gesteld dat de commissaris-

generaal zijn beslissing neemt op grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de

asielzoeker. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr.

134.545). De verwerende partij merkt op dat de commissaris-generaal heeft vastgesteld dat de

verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat er wat hem betreft sprake zou zijn van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève (of van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming). De verwerende partij benadrukt

dat de commissaris-generaal over een bepaalde appreciatiemarge beschikt om te oordelen of de

asielzoeker in kwestie gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève (of van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming). De verzoekende partij toont in

haar verzoekschrift weliswaar aan dat zij het niet eens is met de appreciatie door de commissaris-

generaal, maar zij toont geenszins aan dat de commissaris-generaal zijn appreciatiebevoegdheid heeft
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overschreden door te oordelen dat verzoekers asielaanvraag ongegrond is. Volgens de verwerende

partij brengt de verzoekende partij geen afdoende argumenten aan die hier alsnog een ander licht op

werpen, doch beperkt zich tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen

van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal. Als

dusdanig wordt er echter geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. In casu

werd er besloten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas gezien: i) verzoekers

onsamenhangende verklaringen over de tijdsperiode waarin zijn vader zou zijn overleden; ii) de

moeizame en tegenstrijdige verklaringen over de tijdsperiode in Jalalabad en Kunar; iii) de

ongeloofwaardige verklaringen over de handelwijze van de taliban; iv) het ontbreken van enig bewijs

van de dood van verzoekers vader en neef; v) de tegenstrijdige verklaringen over de naam van de vader

van de verzoekende partij vi) de tegenstrijdige verklaringen over de dreigbrieven; vii) de twijfel over

verzoekers profiel als analfabeet. Hierdoor maakte hij niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft

om te vrezen voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin en er evenmin zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstig schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Gelet op

bovenstaande vaststellingen, meent de verwerende partij dat de commissaris-generaal terecht aan

verzoeker de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigerde.

Vervolgens stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij zelf aangeeft in haar verzoekschrift dat

zij vier jaar naar school is geweest, maar dat zij hiermee stopte omwille van leerproblemen. Deze

leerproblemen worden echter niet aangetoond, en hiermee wordt niet verklaard waarom de

verzoekende partij eerst vertelde dat zij niet naar school is geweest en dan plots haar verklaringen

aanpaste. De verzoekende partij geeft ook zelf aan dat zij goed overweg kan met cijfers en op

succesvolle wijze een voedingswarenwinkel en wisselkantoor uitbaatte. De verwerende partij wijst erop

dat aan verzoekers profiel als analfabeet door de verwerende partij getwijfeld wordt om voorgaande

redenen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat de verzoekende partij niet in staat zou zijn om coherente

en samenhangende verklaringen af te leggen over het verloop van de tijdsperiode sinds haar vader

stierf. Het feit dat verzoekende partij zichzelf echter verschillende keren tegenspreekt tijdens het gehoor

over dergelijke belangrijke gebeurtenis in haar leven trekt haar geloofwaardigheid danig in twijfel. Dit

geldt eveneens voor het onvermogen van verzoekende partij om eenduidige en coherente verklaringen

af te leggen over de tijdsspanne die zij in Kunar, Jalalabad en daarna opnieuw in Kunar doorbracht. De

verzoekende partij toont voorts niet aan dat analfabetisme de verstandelijke vermogens aantast en zij

hierdoor niet in staat is haar eigen leefwereld in tijd en ruimte te situeren. Uit de gehoorverslagen blijkt

dat de dossierbehandelaar eenvoudige duidelijke vragen stelde en dat de verzoekende partij kennelijk

kan volgen en zij de logica en de inhoud van de vragen correct begrijpt. Daarenboven werd de

verzoekende partij tijdens het gehoor bijgestaan door haar advocaat zodat haar eventuele beperkingen

konden aangeduid worden, wat niet is gebeurd (RvV 2 september 2009, nr. 30 966; RvV 13 juni 2013,

nr. 104 967). Wat de twee brieven betreft, haalt de verwerende partij aan dat de verzoekende partij zelf

een onderscheid maakte tussen de twee brieven (CGVS gehoorverslag p. 9) op basis van hun lengte,

en zij dus wel degelijk een verschil tussen de twee brieven opmerkte. De verzoekende partij haalt ook

aan dat zij vlot in staat is cijfers te gebruiken. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom de

verzoekende partij geen verschil tussen de brieven zou kunnen opmerken, nu deze beide van een

andere datum in cijfers zijn voorzien. Haar tegenstrijdige en wisselende verklaringen over welke brief

aan haar vader zou zijn gericht werden dan ook terecht door de verwerende partij beoordeeld als

opmerkelijk, waardoor de geloofwaardigheid van haar asielrelaas en haar profiel in twijfel worden

getrokken.

De verwerende partij is van mening dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij bij terugkeer naar de

stad met haar gezin in de precaire situatie geschetst in deze rapporten zou terechtkomen. Er werd in de

bestreden beslissing immers uitgebreid gemotiveerd dat de verzoekende partij beschikt over een

familiaal netwerk in Jalalabad, dat zij de stad goed kent en er eerder al woonde en mogelijk werkte, en

dat zij in staat zou moeten zijn om werk te vinden in de stad. De verwerende partij volhardt dan ook in

de motivering van de bestreden beslissing aangaande de geschiktheid van Jalalabad als intern

vestigingsalternatief. Hierop herhaalt de verwerende partij de motieven van de bestreden beslissing.

Waar de verzoekende partij stelt dat zij niet in staat zal zijn werk te vinden, werpt de verzoekende partij

op dat de verzoekende partij reeds verschillende jaren samen met haar vader een voedingswarenwinkel

en geldwisselkantoor uitbaatte in de bazaar van Chawkay en dus blijk geeft van zelfstandigheid en een

ondernemende geest, waardoor verwacht kan worden dat zij bij terugkeer naar Jalalabad een zaak zou

kunnen openen of op andere wijze werk zou kunnen vinden. Er werd in de bestreden beslissing reeds

getwijfeld aan verzoekers verklaringen over het niet in staat zijn te werken in Jalalabad toen hij er eerder
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een jaar verbleef. De verzoekende partij geeft nu zelf aan in haar verzoekschrift dat een aantal

personen haar nog geld verschuldigd zijn in Afghanistan. De verzoekende partij heeft dus reeds

inkomsten in Afghanistan waarmee zij haar gezin zou kunnen ondersteunen en kan dus geacht worden

financieel in staat te zijn het verblijf van haar familie in Jalalabad opnieuw op te nemen en uit te bouwen.

De verwerende partij stelt dat hoewel de verzoekende partij wijst op de hoge werkloosheidsgraad en

“underemployment”, toont zij geenszins aan dat zij zelf in deze situatie zou terechtkomen. Het louter

verwijzen naar algemene rapporten doet dan ook geen afbreuk aan de motieven in de bestreden

beslissing. Voorts werpt de verwerende partij op dat de rapporten waar verzoekende partij naar verwijst,

met uitzondering van het rapport van ASYLOS en de UNHCR Guidelines, allen dateren van 2013-2014

of eerder, zodat deze informatie bezwaarlijk als recent kan worden beschouwd.

De verwerende partij meent dat de verzoekende partij eveneens niet kan gevolgd worden waar zij stelt

dat er in de bestreden beslissing niet werd nagegaan of zij effectieve bestaande sociale relaties heeft in

Jalalabad die haar steun kunnen en willen geven. Er werd immers op gewezen dat uit de UNHCR

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

Afghanistan van 19 april 2016 blijkt dat gezinnen kunnen leven in stedelijke en semi-stedelijke gebieden

die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur aanwezig is om te kunnen

voorzien in de elementaire levensbehoeften. De verwerende partij heeft ook gemotiveerd in de

beslissing over het bestaan van een effectief sociaal netwerk, namelijk drie tantes langs moederszijde,

hun echtgenoten en neven die allen in Jalalabad werken of studeren en waarmee de verzoekende partij

ook contact had toen zij zelf in de stad verbleef. Verder is er geen enkele rechtsregel die bepaalt dat de

verwerende partij een mogelijke verblijfplaats dient te identificeren, noch wordt hierop allusie gemaakt

door UNHCR. Verder kan worden opgemerkt dat overwegingen van sociaal-economische aard niet

bepalend zijn voor de vaststelling van het bestaan van een redelijk en veilig intern vestigingsalternatief

in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij volhardt dan ook in de

conclusie van de bestreden beslissing dat Jalalabad een redelijk en veilig intern vestigingsalternatief is

voor de verzoekende partij en haar familie.

In bijlage voert de verwerende partij de COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 14

december 2016 toe die een update van de veiligheidssituatie in Jalalabad bevat.

 Aanvullende nota van 21 november 2018

In een aanvullende nota blijft de verwerende partij bij haar standpunt dat de verzoekende partij zich aan

de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar regio van herkomst

kan onttrekken door zich in agglomeratie Jalalabad te vestigen, waar zij over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt. Ze brengt de volgende rapporten bij:

- COI focus Afghanistan veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018

- EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation van December 2017

- EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation-Update van mei 2018

- EASO Country Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis mei 2018.

 Schriftelijk verslag van 10 december 2018

De verwerende partij stelt dat zelfs indien aangenomen zou worden dat de verzoekende partij inderdaad

analfabeet is, dit niet zonder meer betekent dat de vaststellingen in de bestreden beslissing niet langer

overeind blijven. De verzoekende partij toont immers nog steeds niet aan dat van een analfabeet

persoon in geen enkel geval verwacht mag worden dat deze, zelfs niet bij benadering, de

kernelementen van zijn asielrelaas in de tijd kan situeren. De verwerende partij herhaalt dat de

verzoekende partij op succesvolle wijze een voedingswarenwinkel uitbaatte en tevens

geldwisselactiviteiten uitoefende, zaken die een zeker niveau van intellectuele capaciteiten en

vaardigheden vereisen. Ongeacht verzoekers voorgehouden gebrek aan schoolse vaardigheden zoals

het kunnen lezen en schrijven, was het niet onredelijk van de commissaris-generaal om verzoekers

inconsistente situering in de tijd van het overlijden van haar vader, haar verblijf in Jalalabad en haar

terugkeer naar Kunar te beschouwen als elementen die de aannemelijkheid van haar relaas

ondermijnen, noch was het onredelijk te verwachten dat de verzoekende partij de dreigbrieven gericht

aan haar en haar vader zou kunnen onderscheiden. Zij heeft er tenslotte nogmaals op gewezen dat in

de verweernota reeds werd opgemerkt dat de geloofwaardigheid van verzoekers relaas werd

ondermijnd door een geheel van verschillende vaststellingen.
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Aangaande verzoekers citaat uit de UNHCR eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 30 augustus 2018 met betrekking tot de

beoordeling van de redelijkheid van het vooropgestelde intern vluchtalternatief, erkent de verwerende

partij dat UNHCR hierbij de aandacht vraagt voor de gevolgen van de influx van IDP's en terugkeerders

in de Afghaanse steden. De verwerende partij stelt anderzijds vast dat UNHCR, ondanks deze

problematiek, de toepassing van een intern vluchtalternatief naar alle of bepaalde Afghaanse steden

niet bij voorbaat uitsluit omwille van dit fenomeen. Een individuele beoordeling van de redelijkheid van

het voorgestelde vluchtalternatief is bijgevolg nog steeds noodzakelijk. De verwerende partij vervolgt dat

zij in de bestreden beslissing omstandig uiteengezet heeft waarom zij van oordeel is dat de

verzoekende partij over een redelijk vestigingsalternatief beschikt in de stad Jalalabad, en werd er in de

verweernota van 25 januari 2017 reeds ingegaan op verzoekers bezwaren hiertegen. In haar

aanvullende nota brengt de verzoekende partij voornamelijk algemene rapporten aan ter staving van

haar stelling dat sinds de periode van haar verblijf in de stad Jalalabad de socio-economische situatie

sterk achteruit is gegaan, voornamelijk omwille van de influx van IDP's en terugkeerders, en deze

evolutie zich doorzet tot op heden. Reeds in de voormelde verweernota werd vastgesteld dat de

verzoekende partij weliswaar algemene rapporten aangaande de precaire socio-economische en

humanitaire situatie in Jalalabad aanbracht doch niet in concreto aantoonde dat zij en haar gezin in een

dergelijke situatie terecht zouden komen. Gelet op de bijlagen aan de aanvullende nota van de

verzoekende partij stelt de verwerende partij vast dat deze conclusie tot op heden overeind blijft. De

verwerende partij herhaalt dat de loutere verwijzing naar algemene landenrapporten niet voldoende is

om in casu aan te tonen dat een vestiging in de stad Jalalabad onredelijk is. Indien de verzoekende

partij van oordeel is dat zij er niet in zal slagen om adequate huisvesting te vinden, zij geen toegang zal

hebben tot basisvoorzieningen in de grootstad Jalalabad, en/of niet in haar levensonderhoud zal kunnen

voorzien, is zij ertoe gehouden om dit met concrete, op haar persoon betrekking hebbende, elementen

aan te tonen (naar analogie met RvV nr.205.360 van 15 juni 2018). Noch uit het rapport Humanitarian

Needs Overview 2018 van UNOCHA, het wekelijks rapport van IOM aangaande de terugkeer van niet-

gedocumenteerde Afghanen (uit Iran en Pakistan), of het stuk van het Famine Early Warning Systems

Network blijkt dat de situatie in de stad Jalalabad van die aard is dat een intern vestigingsalternatief

zonder meer onredelijk is. Zij heeft hierbij bovendien opgemerkt dat deze rapporten zeer algemeen zijn

van aard en hoofdzakelijk op nationaal of provinciaal niveau geaggregeerde gegevens bevatten. Een

dergelijke situatie blijkt evenmin uit de door de verwerende partij per aanvullende nota d.d. 19/11/2018

toegevoegde COI Focus Afghanistan: veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018. De

verzoekende partij toont bijgevolg nog steeds niet met concrete elementen aan dat zij (en bij uitbreiding

haar gezin) bij een terugkeer naar Afghanistan aan haar lot zal worden overgelaten, in precaire

humanitaire omstandigheden terecht zal komen of een mensonwaardige behandeling zal ondergaan.

Aangaande verzoekers stelling, ten slotte, dat zij aan hepatitis B lijdt en rekening diende te worden

gehouden met de toegang tot en de kostprijs van de nodige medicijnen bij de beoordeling van de

redelijkheid van het vooropgestelde vestigingsalternatief, stelt de verwerende partij vooreerst vast dat de

verzoekende partij weliswaar aantoont dat zij aan deze ziekte lijdt, doch voor het overige geenszins in

concreto duidt op welke wijze dit in casu een hervestiging in Jalalabad, een van de grootste steden in

Afghanistan en provinciehoofdplaats, in de weg zou staan of onredelijk zou maken. Het loutere gegeven

dat men medicijnen nodig heeft, dewelke een niet nader bepaalde kostprijs hebben, volstaat hiertoe

niet. Er wordt immers nergens vermeld, laat staan aangetoond, dat deze medische problemen dermate

het leven van de verzoekende partij beheersen dat zij niet in staat zal zijn om een leven in Jalalabad op

te bouwen. Bijgevolg kan het CGVS dan ook niet met rede oordelen dat de medische problemen van

verzoeker een beletsel zullen vormen voor zijn vestiging in Jalalabad. Dient tot slot nog opgemerkt te

worden dat de verzoekende partij, indien zij van mening is dat zij geen toegang heeft tot een adequate

behandeling zij hiervoor de geëigende procedure dient te volgen. De beoordeling van deze problematiek

is immers een exclusieve bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken, zodat het enkel aan de

Dienst Vreemdelingenzaken toekomt om te oordelen of de medische problemen van verzoeker

aanleiding kunnen geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

Als bijlage voegt de verwerende partij volgend document toe: UNHCR eligibility guidelines for assessing

the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 30 augustus 2018, hoofdstuk

III.C.

 Aanvullende nota van 16 december 2019

In een aanvullende nota blijft de verwerende partij bij haar standpunt dat de verzoekende partij zich aan

de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar regio van herkomst
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kan onttrekken door zich in agglomeratie Jalalabad te vestigen, waar zij over een veilig en redelijk

vestigingsalternatief beschikt. Ze brengt de volgende rapporten bij:

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

from Afghanistan van 30 augustus 2018; https: //www. refworld.org/docid/5b89Q0109. html \

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

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_veiligheidssituatie_in_jalala

bad_behsud_en_surkhrod_20190318_1.pdf

- EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation, december 2017, p. 1-

68; 195-201; https://www.refworld.org/docid/5ac6Q3924.html

- EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation- Update, mei 2018, p. 1-

24; 111-118; https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html

- EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation - juni 2019, p. 1-66; 211-

218; https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afqhanistan security situation 2019.pdf

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

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Countrv Guidance Afghanistan 2019.pdf.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 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 daarbij niet

noodzakelijk op alle aangevoerde argumenten in te gaan.

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

bescherming 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 dient daarbij een gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.2. De bewijslast

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

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

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen te

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 bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze
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instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

materiële voorwaarden, 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 verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3. Onderzoek van de aanvraag tot internationale bescherming

2.3.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij stelt dat zij niet terug kan naar Afghanistan omdat zij de taliban vreest. De

verzoekende partij stelt dat haar vader door onbekenden gedood werd toen hij na het avondgebed van

de moskee onderweg was naar huis. De verzoekende partij stelt dat zij door een aantal dorpelingen en

de politie op de hoogte werd gebracht van het overlijden van haar vader. Ze stelt dat ze aanvankelijk

niet wisten wie haar vader gedood had. Ongeveer anderhalve maand na het overlijden van haar vader

vond ze tijdens het kuisen een brief in de winkel. Die brief was gericht aan haar vader en was afkomstig

van de taliban. De taliban vroeg aan verzoekers vader om hen te financieren. Ongeveer tweeëneenhalf

maand nadat zij de brief had gevonden, liet de taliban een tweede brief achter in de winkel. In deze brief

eisten ze van de verzoekende partij dat zij zelf geld gaf aan de taliban. Er werd gedreigd dat de

verzoekende partij net als haar vader gedood zou worden indien ze hen niet steunde. Omdat de

verzoekende partij de financiële middelen niet had om de taliban geld te geven, besloot de verzoekende

partij samen met haar gezin naar Jalalabad te vluchten. De verzoekende partij verkocht daarom haar

winkel. De verzoekende partij stelt dat ze na een jaar terugkeerde naar haar dorp van herkomst omdat

het huurcontract afgelopen was en ze te veel schrik had in Jalalabad. De verzoekende partij verklaart

dat ondertussen klanten van haar hun schulden hadden afgelost en ze zo een smokkelaar kon betalen

om naar Europa te vluchten. De verzoekende partij stelt dat ze in België vernam dat een neef ontvoerd

was voor losgeld en later vermoord werd.
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Ter ondersteuning van haar vluchtrelaas legt de verzoekende partij de volgende documenten neer: haar

taskara; twee dreigbrieven van de taliban van 30 mei 2013 en 28 juli 2013; de enveloppes waarin deze

documenten werden verstuurd en medische documenten.

De taskara bevat identiteitsgegevens die niet betwist worden. De omslagen waarin de documenten

verstuurd werden, geven enkel aan dat de verzoekende partij briefwisseling uit Afghanistan ontvangt,

doch heeft geen betrekking op de kern van verzoekers vluchtrelaas.

Wat de dreigbrieven van de taliban betreft, wordt in de bestreden beslissing terecht geargumenteerd dat

de bewijswaarde van een dergelijk document bijzonder relatief is omdat uit de objectieve informatie

aanwezig in het administratief dossier blijkt dat in Afghanistan een erg hoog niveau van corruptie heerst

en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van

de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat.

Hetzelfde geldt ook voor de dreigbrief die de verzoekende partij neergelegd heeft.

Gelet op de inhoud van de documenten en de relatieve bewijswaarde van dreigbrieven, dient de Raad

vast te stellen dat de voormelde documenten in deze stand van zaken op zich niet volstaan om een

gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Bijgevolg moet worden nagegaan of de

verklaringen van de verzoekende partij tijdens haar gehoren voldoende coherent, volledig, doorleefd,

specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van haar vluchtrelaas, in het licht van de

relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde

documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij geen geloof hecht aan

verzoekers vluchtrelaas omwille van i) verzoekers onsamenhangende verklaringen over de tijdsperiode

waarin zijn vader zou zijn overleden; ii) de moeizame en tegenstrijdige verklaringen over de tijdsperiode

in Jalalabad en Kunar; iii) de ongeloofwaardige verklaringen over de handelwijze van de taliban; iv) het

ontbreken van enig bewijs van de dood van verzoekers vader en neef; v) de tegenstrijdige verklaringen

over de naam van de vader van verzoeker vi) de tegenstrijdige verklaringen over de dreigbrieven; vii) de

twijfel over verzoekers profiel als analfabeet.

In het verzoekschrift benadrukt de verzoekende partij dat zij analfabeet is en wat de gevolgen hiervan

zijn, zoals onder punt 2.1.1. weergegeven. Ter staving van haar betoog in het verzoekschrift brengt de

verzoekende partij de volgende documenten bij: een studie van een Phd student om aan te tonen dat

analfabete personen met Facebook kunnen werken en dat zij een NT2 cursus voor analfabeten volgt

daar haar trajectbegeleider bij Atlas heeft vastgesteld dat zij niet kan lezen en schrijven in haar

moedertaal.

Op basis van de stukken bijgebracht door de verzoekende partij kan inderdaad aangenomen worden dat

alhoewel zij vier jaar naar school geweest is en Facebook kan gebruiken, niet over de vaardigheden van

lezen en schrijven beschikt. Bijgevolg kan niet redelijkerwijze van de verzoekende partij verwacht

worden dat ze weet welke brief op haar en op haar vader betrekking heeft. In het rapport “Beyond proof,

Credibility assesment in EU Asylum system” geeft UNHCR inderdaad aan dat het kan voorkomen dat

een persoon die niet geletterd is ook niet heeft geleerd om zich uit te drukken in tijd, data en afstand. In

casu kan geen abstractie gemaakt worden van het profiel van de verzoekende partij, namelijk dat zij een

winkel met voedingswaren en een geldwisselactiviteiten met haar vader uitbaatte. Hieruit blijkt dat de

verzoekende partij wel met cijfers en geld kan omgaan, maar ook dat ze een bepaald intellectueel

vermogen heeft. Noch gedurende het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken, noch gedurende het

gehoor bij de commissaris-generaal heeft de verzoekende partij aangegeven dat ze geen tijdsbesef

heeft. Evenmin heeft haar advocaat dit gedaan. Gelet op deze elementen maakt de verzoekende partij

niet aannemelijk dat in geen enkel geval van haar verwacht mag worden dat ze de dood van haar vader

en haar verblijf in Jalalabad en terugkeer naar Kunar, zelfs niet bij benadering, in de tijd kan situeren.

Ongeacht verzoekers voorgehouden gebrek aan schoolse vaardigheden zoals het kunnen lezen en

schrijven, was het niet onredelijk van de commissaris-generaal om verzoekers inconsistente situering in

de tijd van het overlijden van zijn vader, zijn verblijf in Jalalabad en zijn terugkeer naar Kunar te

beschouwen als elementen die de aannemelijkheid van zijn relaas ondermijnen.

Voorts wordt verzoekers geloofwaardigheid ook ondermijnd door andere elementen, namelijk “Voorts

heeft het Commissariaat-generaal bedenkingen bij de door u beschreven handelswijze van de taliban.

Zo staat in de dreigbrief die u heeft ontvangen enkel aangegeven dat u twee weken de tijd kreeg om de

moedjahedien financieel te steunen op straffe van de dood (gehoorverslag CGVS, p.13). Er werd u
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geenszins uitgelegd hoeveel geld u moest overhandigen, noch op welke manier u de taliban moest

contacteren, dan wel of ze u zouden contacteren. Hiernaar gevraagd, antwoordde u vaagweg dat de

taliban ‘plaatsen’ hebben in de bergen waar je brieven voor hen kan achterlaten (gehoorverslag CGVS,

p.14-15). U verklaarde voorts dat u en uw familie niets meer hebben gehoord van de geldeisers tot drie

à vier maanden voor het gehoor op het Commissariaat-generaal toen u van uw vrouw vernam dat de

taliban één keer was langsgeweest bij uw ouderlijke woning om u te zoeken (gehoorverslag CGVS,

p.15). Als de groepering daadwerkelijk op uw geld uit was, mag het verbazen dat er slechts één

dreigbrief werd gestuurd waarin amper uitleg werd gegeven, dat u vervolgens meer dan twee jaar niets

meer zou hebben vernomen van de taliban en dat de geldeisers dan plots één keer zouden langskomen

om te horen waar u zit. De door u beschreven gang van zaken weet niet te overtuigen.

Voorts dient erop gewezen te worden dat u geen enkel begin van bewijs heeft neergelegd van de dood

van uw vader, noch van het beweerde overlijden van uw neef (gehoorverslag CGVS, p.19).

Verder dient er opgemerkt te worden dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen dat uw

vader H. M. A. S. (...) heet (Verklaring DVZ, d.d. 24/06/2015, vraag 13). Op het CGVS gevraagd hoe uw

vader heet, gaf u dezelfde naam (gehoorverslag CGVS, p.8). In de brief die gericht is aan uw vader,

wordt hij echter aangesproken met M. A. K. (...) (gehoorverslag CGVS, p.13). Tijdens het gehoor

gevraagd of uw vader nog gekend is onder een andere naam behalve H. M. A. S. (...), repliceerde u dat

hij in jullie dorp ook gekend was als K. S. (...)(gehoorverslag CGVS, p.13). U stelde dat hij naast K. S.

(...)geen andere bijnaam had (gehoorverslag CGVS, p.14). Aldus ter verduidelijking gevraagd of uw

vader gekend was als H. M. A. (...) én als K. S. (...), antwoordde u echter negatief en stelde u dat hij H.

M. A. (...) heet (gehoorverslag CGVS, p.14). U erop wijzend dat u eerder heel de tijd sprak over Arif,

repliceerde u dat u het niet goed kan uitspreken (gehoorverslag CGVS, p.14), wat geenszins een

overtuigende uitleg is voor deze plotselinge verandering van naam. Dat u in eerste instantie op de DVZ

en op het CGVS uw vader H. M. A. (...) noemde en geen opmerkingen gaf als de naam ook zo werd

uitgesproken, om vervolgens aan te geven dat uw vader eigenlijk H. M. A. (...) heet, zoals ook wordt

aangegeven in de brief van de taliban, roept verder twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.” De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en

terecht en worden door de Raad overgenomen. De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat

het kleine en minder belangrijke inconsistenties zijn.

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

acht de Raad het vluchtrelaas van de verzoekende partij en haar vrees voor vervolging door de taliban

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.

2.3.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.2.1. Juridisch kader

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,
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c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Uit dit artikel volgt dat verzoeker, opdat hij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het begrip “reëel risico” wijst op de mate

van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet

echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

2.3.2.2. Beoordeling

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

rechtsplegingsdossier, 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.

De focus moet worden gericht op de regio waar de verzoekende partij 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.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat in de gegeven omstandigheden een onderzoek

naar een intern vluchtalternatief zich opdringt. In casu stelt de verwerende partij dat de verzoekende

partij zich aan de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in haar

regio van herkomst kan onttrekken door zich in de stad Jalalabad, gelegen in de provincie Nangarhar te

vestigen, waar zij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt. Hieruit kan worden

afgeleid dat de verwerende partij op impliciete wijze een negatieve beoordeling heeft gemaakt van de

veiligheidssituatie van het dorp Chawkay, gelegen in het gelijknamige district van de provincie Kunar,

waaruit verzoeker voorhoudt afkomstig te zijn. Ook in de aanvullende nota van 17 december 2019

maakt de verwerende partij nog steeds op impliciete wijze een negatieve beoordeling van de

veiligheidssituatie van verzoekers regio van herkomst, daar de verwerende partij stelt dat de

verzoekende partij in de agglomeratie Jalalabad over een intern vestigingsalternatief beschikt.

Bijgevolg dringt zich een onderzoek naar het intern vestigingsalternatief in de stad Jalalabad op.
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Uit artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt immers 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 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 vestigingsalternatief 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.

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 voor 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 houden 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 redelijk is 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 onvoorspelbaar. 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 om als redelijk beschouwd te worden de verzoeker

toelaat om aldaar zijn mensenrechten uit te oefenen en 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 voorgestelde 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

teruggevonden 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 kader

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

voedselzekerheid, onderdak en huisvesting, hygiëne zoals drinkbaar water en sanitair. 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
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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 30 november 2016 gewag wordt gemaakt van een

veilig en redelijk intern vestigingsalternatief in de stad Jalalabad.

Wat betreft de veiligheidsvoorwaarde, merkt de Raad op dat de verzoekende partij, gelet op de

ongeloofwaardigheid van haar vluchtrelaas, een vrees voor vervolging in de stad Jalalabad niet

aannemelijk maakt en dat bijgevolg evenmin blijkt dat de verzoekende partij om deze redenen een reëel

risico op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, in de

stad Jalalabad zou lopen. Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere

concrete persoonlijke kenmerken en elementen aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op de

doodstraf of executie of op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de

stad Jalalabad. De verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij in

Afghanistan zou hebben gekend.

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

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad dateert reeds van 30 november 2016. Gelet op de recente

landeninformatie is deze beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad achterhaald.

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 (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 de

provincie Nangarhar, 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 worden 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. 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 de verzoekende partij geen dergelijke

minimale elementen bij. Evenmin blijkt uit de stukken van het rechtsplegingsdossier dat de persoonlijke

omstandigheden van de verzoekende partij van die aard zijn dat zij 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 de verzoekende partij redelijkerwijze kan

worden verwacht dat zij zich aldaar hervestigt, aangezien de veiligheidssituatie is verslechterd. 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
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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.

Er wordt niet betwist dat de stad Jalalabad en de agglomeratie errond onder controle staat van de

regering.

In casu betreft het een man wiens vrouw en vijf kinderen nog in het dorp van herkomst verblijven. De

verzoekende partij heeft drie tantes van moederzijde die in Jalalabad wonen en sommige van hun

kinderen werken in Jalalabad. De verzoekende partij brengt ook verschillende medische attesten bij. In

het medisch attest van 16 november 2018 blijkt dat de verzoekende partij voor een chronische hepatitis

B medicamenteus wordt behandeld. Dit document werd opgesteld door een gastro-enterologie/

hepatologie van een ZNA ziekenhuis. Deze arts geeft ook aan dat het een levenslange en noodzakelijke

behandeling betreft. De arts meldt eveneens wat de complicaties zijn indien de behandeling wordt

stopgezet, namelijk cirrose en leverkanker.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de gezondheidstoestand van de verzoekende partij in aanmerking moet

worden genomen bij de toepassing van het intern vluchtalternatief.

De verwerende partij betwist de gezondheidstoestand van de verzoekende partij niet. De verwerende

partij betoogt wel dat het loutere gegeven dat men medicijnen nodig heeft, dewelke een niet nader

bepaalde kostprijs hebben, de verzoekende partij niet verhindert om zich in Jalalabad te hervestigen. Er

wordt immers nergens vermeld, laat staan aangetoond, dat deze medische problemen dermate het

leven van de verzoekende partij beheersen dat zij niet in staat zal zijn om een leven in Jalalabad op te

bouwen. De verwerende partij merkt nog op dat de verzoekende partij, indien zij van mening is dat zij

geen toegang heeft tot een adequate behandeling zij hiervoor de geëigende procedure dient te volgen.

De beoordeling van deze problematiek is immers een exclusieve bevoegdheid van de Dienst

Vreemdelingenzaken, zodat het enkel aan de Dienst Vreemdelingenzaken toekomt om te oordelen of de

medische problemen van de verzoekende partij op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet

aanleiding kunnen geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

Op basis van de motieven van de bestreden beslissing en de verschillende aanvullende nota’s stelt de

Raad vast dat in casu de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij slechts gedeeltelijk in

aanmerking zijn genomen en dat met name de gezondheidstoestand van de verzoekende partij niet in

overweging werd genomen bij de toepassing van het intern vluchtalternatief.

Waar de bestreden beslissing en de aanvullende nota’s stellen dat de beoordeling van de medische

problemen en het gebrek aan medicatie de exclusieve bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken

is en stellen dat verzoeker een beroep moet doen op de geëigende procedure van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, lijkt dit te impliceren dat met de nood aan permanente medicatie voor de hepatitis B

van de verzoekende partij geen rekening is gehouden bij de beoordeling van de redelijkheid van het

intern beschermingsalternatief.

De Raad wijst er evenwel op dat de procedure in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet specifiek

bedoeld is voor de derdelander die louter lijdt aan een ernstige ziekte en het risico loopt dat zijn

gezondheidstoestand verslechtert omdat in zijn land van herkomst geen adequate behandeling

voorhanden is. Dergelijke situaties vallen inderdaad niet onder het toepassingsgebied van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet. In het arrest M’Bodj heeft het Hof van Justitie bevestigd dat “de toekenning

door een lidstaat van die nationale beschermingsstatus om andere redenen dan de behoefte aan

internationale bescherming in de zin van artikel 2, sub a, van de richtlijn, namelijk op discretionaire

basis, uit mededogen of op humanitaire gronden, valt overigens niet binnen de werkingssfeer van de

richtlijn, zoals punt 9 van de considerans van die richtlijn duidelijk maakt.” (overweging 46, HvJ 18

december 2014, C-542/13). In casu bevindt de verzoekende partij zich evenwel niet in een dergelijke

situatie nu de beoordeling van de toegankelijkheid van medicatie voor de verzoekende partij integraal

deel uitmaakt van de beoordeling van de redelijkheid van het intern vluchtalternatief dat blijkens de

bestreden beslissing werd toegepast.

De verzoekende partij heeft medische attesten van een specialist bijgebracht waaruit blijkt dat zij een

medicamenteuze behandeling krijgt en wat de negatieve gevolgen zijn indien deze behandeling wordt

stopgezet. Het is inderdaad zo dat uit de medische attesten die heden worden bijgebracht blijkt dat de

verzoekende partij niet ernstig ziek is, maar zij dient wel een medicamenteuze behandeling te volgen.
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In de COI Focus van 18 maart 2019 die door de verwerende partij wordt bijgebracht blijkt dat

terugkeerders in Nangarhar slechts een beperkte toegang hebben tot gezondheidszorg en dat “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.

[…]

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 EASO guidance note juni 2019 bevat een link naar EASO COI “Afghanistan Key socio-economic

indicators Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City” van april 2019. Uit dit rapport blijkt dat

de gezondheidszorg in Afghanistan sinds 2001 aanzienlijk verbeterd is. Immers onder het taliban-regime

werd de gezondheidszorg verwaarloosd. Ook in de provincie Nangarhar is de situatie verbeterd.

Ondanks deze verbeteringen blijft het Afghaanse gezondheidszorgsysteem geconfronteerd met

aanzienlijke uitdagingen (p.44-45). Volgens een factsheet van het Duitse Federale Bureau voor Migratie

en Vluchtelingen (BAMF), IOM en ZIRF Counselling van 2017 zijn geneesmiddelen nu beschikbaar op

de Afghaanse markten, maar de kosten variëren op basis van kwaliteit, bedrijfsnamen en fabrikanten.

De meeste medicijnen werden particulier verkocht. Het Afghaans Ministerie van Volksgezondheid heeft

de ‘Nationale Noodzakelijke Geneesmiddelenlijst’ van Afghanistan opgesteld met alle geneesmiddelen

die worden aanbevolen voor gebruik in BPHS en EPHS. Deze noodzakelijke geneesmiddelen vormen

een grote uitdaging voor de gezondheidszorg, zowel in termen van kwaliteit als van kwantiteit. De

beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische apparatuur is beperkt door de onveiligheid, de

ontoegankelijkheid van de wegen en de verstoring van de bevoorradingsketens. Volgens de WHO

worden de noodzakelijke geneesmiddelen meestal uit de buurlanden geïmporteerd, soms op illegale

wijze. Het hele proces van de invoer van geneesmiddelen is kwetsbaar voor corruptie met

onregelmatigheden in de registratie van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de invoer. Naar

schatting wordt ongeveer 70% van de in Afghanistan ingevoerde geneesmiddelen in de buurlanden

geproduceerd, met name voor de Afghaanse markt. Veel van deze farmaceutische leveranciers mogen

hun producten niet op hun eigen markt verkopen, maar exporteren ze wel naar Afghanistan. Volgens
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een artikel in de Guardian worden de markten in Afghanistan overspoeld met kwalitatief slechte en

vervalste medicijnen. Een arts en provinciaal raadslid voor Nangarhar verduidelijkt dat de illegale

medicijnen in twee soorten zijn. De eerste is volledig nep. De tweede bevat een kleine dosis, zeg 20%,

van het genoemde medicijn, en dit type kan het schadelijkst zijn. Een te kleine hoeveelheid van een

antibioticum bijvoorbeeld zal niet alleen een infectie niet effectief behandelen, maar dreigt de bacterie

resistent te maken tegen medicijnen. De Medicine Importers Union verklaarde dat ten minste 40 % van

de medicijnen en medische apparatuur illegaal op de Afghaanse markt komt en dat veel van de

farmaceutische producten van lage kwaliteit zijn. Specifiek voor terugkeerders wordt in voormeld rapport

aangegeven dat de toegang tot de gezondheidszorg 'aanzienlijk hoger' was in door de regering

gecontroleerde gebieden in vergelijking met betwiste gebieden voor zowel binnenlandse ontheemden

als terugkeerders. De belangrijkste redenen om geen toegang te krijgen tot de gezondheidszorg voor

beide groepen waren de kosten en de lage kwaliteit van de beschikbare gezondheidszorg (p.50).

Met betrekking tot de toegang tot de gezondheidszorg blijkt uit de informatie die de verzoekende partij

bijbrengt eveneens dat de toegang tot de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van geneesmiddelen

problematisch is. De bestaande gezondheidsdiensten zijn niet in staat om het hoofd te bieden aan de

aanhoudende stijging van de vraag naar ondersteuning. Het komt regelmatig voor dat essentiële

geneesmiddelen herhaaldelijk onvoldoende beschikbaar zijn en dat er onderbrekingen zijn in de toevoer

van geneesmiddelen (Humanitarian needs overview 2020, p.61.) Reeds in het Humanitarian needs

overview 2019 werd uiteengezet dat de personen die in Afghanistan een arts hebben geconsulteerd ook

vaak geconfronteerd worden met een tekort aan noodzakelijke medicijnen (p.39). In voormeld rapport

werd specifiek met betrekking tot de provincie Nangarhar, waar een op de drie personen ontheemd of

gerepatrieerd is, aangegeven dat het Ministerie van Volksgezondheid een toename van 135 % aan

raadplegingen heeft gemeld en dat in 2017 reeds chronische tekorten aan medicijnen en de

bevoorrading ervan was (p.15). Voorts werd in dit rapport ook aangegeven dat in Nangarhar de toegang

tot diensten voor alle segmenten van de samenleving beperkt is omdat de gemeenschap er overbelast

is door IDP’s in navolging van het conflict en terugkeerders (p.26). Zowel in het rapport Humanitarian

needs overview 2019 als 2020 wordt aangegeven dat de meeste gezondheidsbehoeften in Afghanistan

onder meer in Nangarhar geclusterd zijn (Humanitarian needs overview 2019, p.38 en Humanitarian

needs overview 2020, p.62). In het rapport Humanitarian needs overview 2020 wordt ook aangegeven

dat het er niet uitziet dat in 2020 de situatie zal verbeteren (p.17).

In de landeninformatie die door beide partijen neergelegd worden, zijn er onvoldoende elementen om

aan te nemen dat de toegang tot gezondheidszorg en noodzakelijke geneesmiddelen in de agglomeratie

Jalalabad aanzienlijk beter is dan in andere delen van de provincie Nangarhar. In het rapport van

ASYLOS van mei 2016 (p.52-53) werd ook reeds aangegeven dat er in Jalalabad slechts één openbaar

hospitaal aanwezig is, en dat dit ziekenhuis overbevraagd is en kan de vraag niet aan. Er zijn weliswaar

private ziekenhuizen, maar deze ziekenhuizen zijn duur en de service is niet goed waardoor de

inwoners van Jalalabad voor medische behandelingen vaak naar Peshawar reizen. Voorts wordt ook

aangegeven dat de grootste afzetmarket voor valse medicijnen in Jalalabad is. Hierdoor reizen de

mensen naar Pakistan om betere medicijnen te kopen. In tegenstelling tot wat de verwerende partij in

haar schriftelijk verslag stelt betreft het niet enkel de kostprijs van het geneesmiddel, maar ook de

effectieve toegankelijkheid ervan.

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 de

verzoekende partij toelaten te besluiten dat redelijkerwijze van haar verwacht kan worden dat zij zich

vestigt in Jalalabad. De Raad vindt onvoldoende elementen terug in de bestreden beslissing en in het

administratief dossier om de conclusie van de verwerende partij, met name dat de verzoekende partij in

Jalalabad beschikt over een redelijk intern vestigingsalternatief, bij te treden.

Bijgevolg, gelet op de algemene omstandigheden die Jalalabad kenmerken met inbegrip van de

veiligheidssituatie zoals hoger beschreven, en de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende

partij, acht de Raad het gegeven dat de verzoekende partij drie tantes en neven heeft in Jalalabad en er

zelf een jaar gewoond heeft, op zich onvoldoende om aan te nemen dat de verzoekende partij in de

agglomeratie Jalalabad heden over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt gelet op haar

gezondheidstoestand.

Gelet op hetgeen dat voorafgaat maakt de verwerende partij niet aannemelijk dat de verzoekende partij

zich redelijkerwijze kan vestigen in Jalalabad en zich alzo aan het willekeurig geweld in haar regio van

herkomst kan onttrekken.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend twintig door:

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


