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nr. 240 046 van 26 augustus 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 20 april 2020 heeft

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

30 maart 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 augustus 2020.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat N. AHMADZADAH en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

11 april 2018 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 13 april 2018 om

internationale bescherming. Op 30 januari 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

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

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

1.2. Op 14 maart 2019 dient verzoeker een volgende verzoek in om internationale bescherming. Op

30 maart 2020 beslist de commissaris-generaal opnieuw tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op

1 april 2020 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.
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Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een 24-jarige soennitische Afghaan van Pashtounse origine te zijn, geboren in het dorp

Samarkhel, district Behsud, provincie Nangarhar. U was zo’n anderhalf tot twee jaar werkzaam als lader

en losser in Khumrok nabij de luchthaven stad Jalalabad. Uw vader is overleden. Uw moeder, jongere

broer en uw echtgenote verblijven in uw ouderlijk huis te Samarkhel. Uw drie zussen zijn gehuwd en

wonen in Behsud.

Volgens uw verklaringen hielden de taliban in de ramadanperiode van 2017 (26 mei tot 24 juni 2017)

preken bij de moskee waarin ze opriepen tot het voeren van de jihad. In de laatste dagen van de

ramadan haalden de taliban u thuis op en brachten u naar de moskee. Aldaar hielden zij een preek over

de jihad. U raakte direct overtuigd, wilde zich aansluiten bij de taliban en wilde een zelfmoordaanslag

voor hen uitvoeren. Bij thuiskomst reageerde uw vader negatief op uw plannen en hij stuurde u naar uw

zus N. (...), die op vijf wandelminuten van uw ouderlijk huis woonde. Een of twee dagen na uw vrijwillige

aanmelding kwamen de taliban naar uw ouderlijk huis, maar ze troffen u er niet aan. Een dag later

kwamen de taliban opnieuw langs, doorzochten ze uw ouderlijk huis en sloegen ze uw vader. De

volgende dag kwamen de taliban opnieuw langs. U verbleef echter al die tijd bij uw zus N. (...). Kort na

het vierde bezoek van de taliban vertrok u vanaf haar woonst uit Afghanistan. U reisde in zo’n elf

maanden via Iran, Turkije en Bulgarije naar België. U kwam op 11 april 2018 aan in België en diende op

13 april 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreesde u gedwongen rekrutering door de taliban met de dood als

mogelijk gevolg en dat u door hen zou worden beschouwd als ongelovige wegens uw verblijf in Europa.

Ook stelde u dat u het onaanvaardbaar vond om van het Belgische ‘goede leven’ te moeten terugkeren

naar Afghanistan.

Op 30 januari 2019 werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Er werd geen geloof gehecht aan uw voorgehouden geplande vrijwillige

aansluiting bij de taliban, noch aan de daaruit voortvloeiende problemen. Evenmin werd er geloof

gehecht aan uw voorgehouden toekomstige problemen met de taliban omwille van uw verblijf in Europa.

De veiligheidssituatie in uw regio van herkomst noopte niet tot het toekennen van subsidiaire

bescherming zoals in bedoeld in art.48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U diende geen beroep in

tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Op 14 maart 2019 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in. Op

19 november 2019 werd uw verzoek ontvankelijk verklaard. Op 21 januari 2020 werd u in het kader van

uw tweede verzoek gehoord door een medewerker van het CGVS.

In uw huidige, tweede verzoek geeft u aan dat u werd geboren in Pakistan, meer bepaald in Jamrod,

provincie Subasarhad. In 2012 trok u van Pakistan naar Samarkhel, district Behsud, provincie

Nangarhar. U woonde in Samarkhel tot uw vertrek in november 2015. Slechts één broer woont nog in

Pakistan, de rest van uw siblings woont in Samarkhel. U houdt vast aan uw werkzaamheden in

Afghanistan als lader en losser in Khumrok nabij de luchthaven van de stad Jalalabad. Wat betreft uw

problemen in Afghanistan stelt u dat de problemen met de taliban zoals u uitlegde in uw eerste verzoek

niet kloppen. In uw huidige, tweede verzoek stelt u dat u terugkeerde naar Afghanistan omdat jullie vaak

werden lastig gevallen door de Pakistaanse politie, waarop uw vader uiteindelijk besloot terug te keren

naar jullie thuisdorp. In Afghanistan werd u voorts door uw mede-Afghanen aanzien als Pakistaan en

werd u door hen niet aanvaard. Nog stelt u dat er weinig werk beschikbaar was. Uiteindelijk besloot u

omwille van de algemene veiligheidssituatie te vertrekken uit Afghanistan.

Ter staving van uw identiteit en/of verzoek om internationale bescherming legde u de volgende

documenten neer: uw Afghaans paspoort, de Pakistaanse verblijfskaarten (Proof of Registration cards –

PoR kaarten) van uzelf, uw ouders en jongere broer; een brief van UNHCR Pakistan; de taskara van uw

vader; een Afghaanse verkiezingskaart van uw vader; negen foto’s van uw leven in Pakistan en in

Afghanistan; en een envelop.
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B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient voorts

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat er afbreuk wordt gedaan aan uw algemene geloofwaardigheid.

Zo stelde u in uw eerste verzoek te zijn geboren en getogen in Samarkhel, district Behsud, provincie

Nangarhar. In uw tweede verzoek geeft u plots aan te zijn geboren in het Pakistaanse Jamrod, gelegen

in de provincie Subasarhad (CGVS, p. 3). Daarnaast stelde u initieel dat u drie zussen en een broer

heeft, maar in uw tweede verzoek blijkt u vijf broers en twee zussen te hebben (CGVS, p. 3). U geeft

aan dat u in uw eerste verzoek gelogen heeft om dat u door derden werd geadviseerd uw leven in

Pakistan niet te vermelden (Verklaring volgend verzoek, 24 oktober 2019, vraag 15), wat u evenwel niet

ontslaat van uw plicht de waarheid aan te brengen. Bovendien klaart dit advies van derden over het

verbergen van uw verblijf in Pakistan geenszins uit waarom u ook andere verklaringen over uw

familiesamenstelling zou hebben afgelegd. Dat u kernelementen van uw identiteit heeft veranderd,

namelijk uw geboorteplaats en familiesamenstelling, doet afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid.

Daarnaast oordeelde het CGVS in het kader van uw eerste verzoek niet alleen dat de door u geschetste

problemen met de taliban in Samarkhel ongeloofwaardig waren, wat u overigens ook zelf bevestigd

(CGVS, p. 4). Hierdoor komt uw algemene geloofwaardigheid eveneens op de helling te staan.

Uw aangetaste geloofwaardigheid heeft tot gevolg dat ook aan uw overige verklaringen niet zomaar

geloof kan worden gehecht. Los daarvan zijn er elementen in uw verklaringen die de geloofwaardigheid

ervan ernstig aantasten.

Vooreerst verklaart u dat u werd geboren in Pakistan en dat u er tot 2012 legaal, met een PoR-kaart,

woonachtig was. U legt deze PoR-kaart, evenals een brief van UHNCR Pakistan en enkele foto’s van

uw leven in Pakistan voor ter staving van uw verblijf in Pakistan. Met betrekking tot uw problemen in

Pakistan – meer bepaald pesterijen door de Pakistaanse politie (CGVS, pp. 6, 9) – dient te worden

aangestipt dat deze voor uw verzoek om internationale bescherming op zich niet relevant zijn gezien

deze feiten geen betrekking hebben op het land van nationaliteit. Uw vrees voor vervolging of risico op

ernstige schade wordt immers beoordeeld ten opzichte van uw land van nationaliteit, in casu

Afghanistan. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat, omwille van deze gebeurtenissen in Pakistan, u in

Afghanistan vervolging zou moeten vrezen of ernstige schade zou lopen.

Daarnaast keerde u in 2012 samen met vrijwel uw hele familie terug naar jullie geboortedorp Samarkhel,

gelegen in het district Behsud van de provincie Nangarhar (CGVS, pp. 3, 6, 9). U stelt dat u door uw

mede-Afghanen aanzien werd als Pakistaan en dat u door hen niet aanvaard of eervol werd behandeld

(CGVS, p. 10). Nog stelt u dat er weinig werk beschikbaar was (CGVS, p. 10). Uiteindelijk besloot u

omwille van de algemene veiligheidssituatie en het lastige leven te vertrekken uit Afghanistan (CGVS,

p. 10). Toen u in Pakistan woonde, hadden jullie nog contact met uw familie van moederskant, die in

Khanabad Jangal Bashi nabij de stad Kunduz woonden (CGVS, p. 9). Bovendien ging u toen u klein

was al eens naar Afghanistan terug, maar herinnert u zich hier niet veel van (CGVS, p. 9). De band van

uw familie met Afghanistan blijkt eveneens uit de door u voorgelegde verkiezingskaart van uw vader uit

2003-2004. Bij terugkeer naar Samarkhel in 2012 konden jullie daarenboven terugvallen op uw vaders

drie jerib land – 6000 vierkante meter – waar een van uw in Afghanistan achtergebleven paternale ooms

op werkte. Jullie bouwden er voorts een tent en daarna een compound van in dit deel van ruraal
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Afghanistan kenmerkende modderhuizen (CGVS, p. 9). Daarnaast kon u probleemloos een Afghaans

paspoort aanvragen en ophalen in 2015 (CGVS, p. 5). Nog startte u vier of vijf maanden na terugkeer

uit Pakistan met uw job bij douane als lader en losser. U legt uit dat u via-via vernam dat er daar werk

was, haalde de noodzakelijke taskara en kon door uw contacten in het dorp beginnen bij de douane

(CGVS, pp. 10-11). Daarnaast werkten er nog andere dorpelingen op de douane (CGVS, p. 11). U stelt

dat u scheef werd bekeken omwille van uw lange verblijf in Pakistan en dat u werd lastig gevallen

wanneer u naar uw werk ging (CGVS, p. 10). Dit alles kan – hoe verwerpelijk ook – echter bezwaarlijk

beschouwd kunnen worden als daden van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch als

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van de subsidiaire bescherming. Voorts dient te worden

aangestipt dat u niet alleen een bestaan kon opbouwen in uw native dorp Samarkhel, maar dat u zelfs

dankzij uw dorpsconnecties werk vond bij de douane. Dit alles wijst allerminst op een continue

discriminatoire behandeling van uw dorpelingen uwentwege. Bovendien is uw familie nog steeds

woonachtig in Samarkhel. Nergens uit uw verklaringen blijkt aldus dat er een vervolging gaande is

uwentwege, en evenmin kan uit deze verklaringen afgeleid worden dat u een reëel risico op ernstige

schade loopt.

Voorts benoemt u enkele – naar eigen zeggen kleine incidenten – op de nabijgelegen luchthaven van

Jalalabad (CGVS, pp. 11-12), maar behalve een evacuatie omwille van een – wat later bleek – loos

alarm is er nooit iets gebeurd op uw werkplek bij de douane (CGVS, p. 12). U maakt geen gewag van

andere problemen op uw werkplek. Voorts stopte u zo’n maand of anderhalve maand voor uw vertrek

met uw werk bij de douane louter en alleen omdat u plannen had om naar Europa af te reizen (CGVS,

p. 13). Bijgevolg maakt u ook hiermee geen nood aan internationale bescherming aannemelijk.

Nog geeft u aan dat u problemen had met de taliban en met Daesh in uw regio (CGVS, p. 4). U haalt

evenwel geen concrete, persoonlijke problemen aan met de taliban (CGVS, pp. 16-17). Ook wat betreft

Daesh herinnert u zich geen aanwezigheid en vertelt u enkel over een incident in het district Bati Kot

(CGVS, p. 17).Wanneer u wordt gevraagd naar een specifieke gebeurtenis als directe aanleiding voor

uw vertrek, verwijst u voorts naar de algemene veiligheidssituatie, stelt u dat er geen werk was – terwijl

u wel degelijk jarenlang werkzaam was bij de douane (cf. supra) – en stelt u dat leven was lastig

(CGVS, p. 10). Een dergelijke verwijzing van algemene aard is echter op zich niet voldoende om aan te

tonen dat u nood heeft aan internationale bescherming. U dient immers uw vrees voor vervolging of het

bestaan van een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in concreto aan te tonen. U blijft desbetreffend evenwel in gebreke.

Tot slot stelt u dat in de zomer van 2019 uw jongere broer problemen kreeg met de familie van

M. M. H. (...). U geeft aan dat uw broer ruzie kreeg tijdens het cricket, iemand een wapen trok, het

magazijn echter op de grond viel en dat uw broer het magazijn meenam. Uw vader weigerde daarna het

magazijn aan de familie terug te geven. Sindsdien wordt er volgens uw verklaringen niet meer tussen

beide groepen gesproken en is er nog geen jirga gepland om het probleem op te lossen (CGVS, p. 15).

Wat dit betreft dient te worden vermeld dat dit een louter interpersoonlijk conflict betreft dat niet

ressorteert onder de Geneefse Vluchtelingenconventie, noch wijst op een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast hebben deze problemen

geen betrekking op uzelf, maar op uw broer. U maakt voorts geen gewag van een persoonlijke

(toekomstige) vrees of risico omwille van dit interpersoonlijk conflict. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk

dat u gegronde redenen heeft om in deze context te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin, noch dat u bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Rekening houdend met alle bovenstaande opmerkingen hebt u geen vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Het door

u voorgelegde paspoort alsook de taskara van uw vader leveren hoogstens een indicatie op van uw

identiteit en nationaliteit en herkomst. De envelop wijst er dan weer enkel op dat u post ontving uit

Afghanistan. Er kan uit deze documenten geen enkele informatie worden afgeleid met betrekking tot de

feiten die tot uw vlucht uit uw land van herkomst zouden hebben geleid of de elementen waarover u stelt

dat ze uw terugkeer zouden beletten.

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

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

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



RvV X - Pagina 5

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

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

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

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

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

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

refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 beschikbaar op https://

www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of https://www.easo.

europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

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

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

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

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

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

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

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

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het

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

conflict in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.
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Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in de

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het 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 agglomeratie Jalalabad te vestigen, waar u over een veilig en

redelijk vestigingsalternatief beschikt.

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

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

relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan men doorreizen naar de delen van de stad

gelegen in de omliggende districten Behsud en Surkhrod, ten noorden en ten westen van het district

Jalalabad. Gelet op het strategische belang van deze weg, worden gerichte veiligheidsoperaties door de

autoriteiten op deze weg uitgevoerd en is controle over de weg van groot belang voor de autoriteiten.

Het gegeven dat veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden belet niet dat er nog steeds sterk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; het EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 211-218, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf); de COI

Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2019,

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

situatie_in_jalalabad_behsud_en_surkhrod.pdf of https://www.cgvs.be/nl); en de COI Focus

Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum) van 26 augustus 2019,

beschikbaar op https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/veiligheidssituatie-jalalabad-behsud-ensurkhrod-

addendum blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te

situeren is in het Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke

regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat gewapende militante groeperingen zoals

de taliban en Islamitische Staat (ISKP) actief zijn in de meer afgelegen delen van de provincie. Zo is

ISKP hoofdzakelijk openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke districten van de provincie Nangarhar

die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk aanwezig in de westelijke

districten van de provincie. De taliban en ISKP bestrijden elkaar voor de controle over territoria en de

aanwezige mijnen, in het bijzonder in het Tora Bora gebied van waaruit diverse goederen van en naar

Pakistan gesmokkeld worden. De zuidelijke en zuidwestelijke districten worden het meest getroffen door

deze gewapende strijd. Het CGVS benadrukt dat aan verzoekers afkomstig uit grote delen van

Nangarhar de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van de algemene

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

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

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

vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Provinciale hoofdplaatsen

en belangrijkste bevolkingscentra staan over het algemeen onder controle van de Afghaanse overheid

en steden kennen een betere infrastructuur, dienstverlening en mogelijkheden tot levensonderhoud, en

Dit geldt eveneens voor de stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart

district vormt maar zich verder uitstrekt dan deze districtsgrenzen. Bepaalde buitenwijken van de stad

Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud en Surkhrod, respectievelijke ten noorden en ten

westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie,

plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflictgerelateerde ontheemden, heeft de

omliggende dorpen doen opgaan in een verstedelijkt gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De

wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de jure in een ander district zijn

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

stad Jalalabad in haar geheel.

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

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

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

veiligheidsmaatregelen genomen in het voorbije jaar, zoals een overdracht van de controle over de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bewaakte locaties. Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van

het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. De

impact van de hierboven beschreven aanslagen is echter niet van dien aard dat het inwoners dwingt

hun woonplaats te verlaten, zoals blijkt uit het aantal intern ontheemden (IDP’s). Jalalabad blijkt

daarentegen een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere regio’s ontvluchten

Niettegenstaande er zich in Jalalabad en de ruimere stadsregio met enige regelmaat terreuraanslagen

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

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

appreciatiemarge en houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de

typologie van het geweld in de regio in vergelijking met de provincie Nangarhar, de controle van de

veiligheidsdiensten over de regio, het relatief beperkte aantal conflict gerelateerde incidenten, waarbij de

tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield,

de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het

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

geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal

slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit

geweld op het leven van de burgers, en de vaststelling dat de regio een toevluchtsoord is voor burgers

die het geweld in andere regio’s ontvluchten. Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de

Commissaris-generaal tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in de agglomeratie Jalalabad

actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun

leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict in de zin

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

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

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

van uw leven of persoon.
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in de agglomeratie Jalalabad actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te

agglomeratie Jalalabad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te

worden van willekeurig geweld.

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

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

30 augustus 2018 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in

bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in

stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige

infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

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

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

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

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien. De Guidance Note stelt voorts dat bij de

beoordeling van de redelijkheid de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker van belang zijn,

zoals: de leeftijd van de verzoeker, de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te begeven, het gebrek

aan bijkomende kwetsbaarheden omwille van gender, het instaan voor het onderhoud van een gezin, de

afwezigheid van gezondheidsproblemen, lokale kennis o.a. van de normen in de samenleving en kennis

van de stad, de professionele, scholings- en economische achtergrond van de verzoeker, het bestaan

van een ondersteunend netwerk etc.

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.

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

zich in Jalalabad vestigt.

U bent immers een gezonde, alleenstaande man die, gelet op uw leeftijd en professionele achtergrond

over ruime mogelijkheden om u op de diverse arbeidsmarkt in de stad te begeven. Zo kon u vier of vijf

maanden na uw terugkeer in Afghanistan – op voorspraak van uw dorpelingen – aan de slag als lader

en losser bij de Afghaanse douane, op steenworp afstand van de luchthaven van Jalalabad (CGVS,

pp. 10-11). Uw jongere broer werkt voorts in het nabij uw werk gelegen douanehuis (CVGV pp. 10, 12).

Bovendien kent u vlot uw weg van en naar uw werk alsook in de omgeving van het grootstedelijk gebied

Jalalabad. Zo deed u in en rond de stad Jalalabad uw boodschappen en situeert u vlot kleding- en

schoenenzaken (CGVS, pp. 13-14). Daarenboven bouwde uw familie na terugkeer naar jullie dorp

Samarkhel in Afghanistan eigenhandig een eigen woonst (CGVS, p. 9). Uw vindingrijkheid en

zelfstandigheid blijkt ook uit uw verklaringen over uw verblijf in Pakistan. Zo deden u, uw vader en uw

broers diverse jobs in Pakistan (CGVS, p. 7). Daarnaast beheerst u niet alleen het Pashtou, maar ook

het Dari, Urdu en het Turks (Verklaring betreffende procedure 18/12993Z, 24 oktober 2019, vraag 2).

Gelet op de nabijheid van uw dorp bij de stad heeft u bovendien de nodige lokale kennis van de

heersende normen in de samenleving en kon en kan u rekenen op een ondersteunend netwerk van

familie-, stam- en/of clanleden in de regio. U was verder in staat uw reis naar Europa te financieren, wat

duidt op de nodige financiële draagkracht van uw netwerk. Ook uw zelfstandigheid, die u heeft

aangetoond door naar Europa te reizen en u hier in een vreemde gemeenschap te vestigen, is een troef
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voor een hervestiging in de stad. U haalde bovendien geen bijkomende kwetsbaarheden aan waaruit

zou blijken dat u zich niet in de stad Jalalabad zou kunnen vestigen.

Men kan dus concluderen dat gelet op uw persoonlijke omstandigheden en profiel, een intern

vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad voor u veilig en redelijk is.

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

aan denkt om terug te keren omwille van de algemene instabiliteit en onveiligheid (CGVS, p. 18). Zoals

eerder in deze beslissing werd aangetoond zijn de problemen die u als Afghaan die lang in Pakistan

woonde zou hebben gekend niet zwaarwichtig, zodat deze niet als een belemmering voor hervestiging

binnen uw land van herkomst kunnen worden beschouwd.

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

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

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

De informatie waarop het CGVS zich baseert, werd aan het administratieve dossier toegevoegd.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 48/4, 48/5,

57/7 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: Vreemdelingenwet), van artikel 4.3 (c) van

de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), van

artikel 27 van “het Koninklijk besluit van 11 maart 2003”, van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Verdrag van

Genève), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel, van het gelijkheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de rechten van verdediging,

en van artikel 15 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van

13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen

als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of

voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de

verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2011/95/EU).

In een eerste onderdeel van het middel laat hij met betrekking tot de vluchtelingenstatus het volgende

gelden:

“Ten onrechte heeft de verwerende partij het verzoek om internationale bescherming afgewezen.

Verzoeker kan zich geenszins verzoenen met de motieven opgenomen in de bestreden beslissing.

De bestreden beslissing stelt ten onrechte vast dat verzoeker er niet in geslaagd zou zijn om een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van Genève aannemelijk

te maken. Bovendien houdt de verwerende partij onvoldoende rekening met de achtergrond van

verzoeker, namelijk een Afghaanse jongeman die een lang verblijf kent in Pakistan. De verwerende

partij betwist het verblijf in Pakistan niet, maar acht het niet relevant voor de beoordeling van het

verzoek. Deze redenering van de verwerende partij houdt geen steek.
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Het is duidelijk dat de bestreden beslissing o.a. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt.

Nochtans dient verwerende partij conform het redelijkheidsbeginsel wanneer zij een beslissing neemt,

dit in alle redelijkheid te doen. Dit betekent dat alle belangen die bij de beslissing een rol kunnen spelen

tegen elkaar moeten zijn afgewogen. In casu is dat niet gebeurd. Het is ook duidelijk dat de verwerende

partij dit beginsel schendt door geen rekening te houden met belangen van verzoeker.

De overheid moet daarnaast een beslissing eveneens zorgvuldig voorbereiden. Verzoeker meent dat de

verwerende partij heeft nagelaten de situatie van verzoeker grondig te onderzoeken. De

motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door zijn motieven die in rechte

en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en

draagkrachtig zijn. De zijnsgrond van het besluit dient gedetermineerd zijn door een correcte toepassing

van het toepasselijke materiële en formele recht op de feiten uit de het administratief dossier.

Verzoeker stelt vast dat de aangehaalde redenen in de bestreden beslissing niet volstaan om de

beslissing te dragen.

Het verdrag van Genève definieert een vluchteling als elke persoon “die, [...] uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen [..” De

woorden ‘gegronde vrees’ hebben beide hun belang. Ze geven immers uiting aan het gegeven dat de

definitie van vluchteling tegelijkertijd een subjectief (vrees) en een objectief (gegronde) element inhoudt.

De persoon moet een ‘vrees’ koesteren. Dit wordt bepaald door de persoonlijkheid van het individu zelf:

de ene zal vlugger vrees koesteren dan de andere. Twee personen, geplaatst in identieke

omstandigheden, zullen niet steeds op dezelfde wijze psychologisch reageren. Het is evenwel zo dat

vrees voor vervolging op zich niet voldoende is, ook al is ze een belangrijke aanwijzing. De vrees moet

ook redelijk zijn, d.w.z. kunnen verklaard worden door een aantal objectieve elementen. Opdat iemand

als vluchteling kan beschouwd worden, dient hij niet eerst vervolgd geweest te zijn: een gegronde vrees

voor een –toekomstige- vervolging volstaat. Hieraan wordt duidelijk door de verwerende partij

voorbijgegaan. Een ‘gegronde vrees voor vervolging’ betekent niet dat er een absolute zekerheid dient

te bestaan dat iemand zou vervolgd worden wanneer hij in zijn land gebleven was: een redelijke kans

dat de vervolging zal plaatshebben is voldoende. Overigens is er in artikel 48/3, §2 opgenomen wat men

onder ‘daden van vervolging’ in de zin van artikel Ia van het Verdrag van Genève moet begrijpen:

"(…)"

In de eerste plaats meent de verwerende partij dat afbreuk werd gedaan aan de algemene

geloofwaardigheid van verzoeker, aangezien hij kernelementen van zijn identiteit heeft veranderd zoals

geboorteplaats en familiesamenstelling. De verwerende partij verwijst hiervoor naar de verklaringen die

verzoeker reeds heeft afgelegd bij het eerste verzoek om internationale bescherming. Verzoeker wenst

hier nogmaals nadruk te leggen op het feit dat hij reeds heeft toegegeven dat hij heeft gelogen bij zijn

eerste verzoek. Het komt dan ook niet toe aan de verwerende partij om telkens te verwijzen naar het

eerste verzoek om afbreuk te doen aan de algemene geloofwaardigheid van verzoeker. De

geloofwaardigheid van verzoeker dient dan ook beoordeeld te worden aan de hand van de verklaringen

uit huidig verzoek.

In de tweede plaats meent de verwerende partij dat er in dit verzoek specifiek elementen voor handen

zijn die de geloofwaardigheid van verzoeker aantasten.

Zo meent de verwerende partij dat de problemen die verzoeker ervaarde in Pakistan niet relevant zijn

voor het verzoek om internationale bescherming. De vrees voor vervolging wordt namelijk beoordeeld

ten opzichte van het land van herkomst.

Verzoeker wenst te benadrukken dat zijn verblijf en problemen in Pakistan wel degelijk een invloed

hebben op zijn ernstige vrees om terug te keren naar Afghanistan.

Verzoeker heeft namelijk tot 2012 was in Pakistan gewoond, waardoor hij is opgegroeid met andere

gewoonten en een andere taal.

Verzoeker spreekt namelijk Pashtou.
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Daarnaast heeft verzoeker reeds verklaard dat bij terugkeer naar Afghanistan het leven lastig was en

dat hij anders werd behandeld. Verzoeker werd zelfs vaak respectloos behandeld omdat hij van

Pakistan kwam (CGVS, p. 10):

"(…)"

Bijgevolg is het van groot belang dat de verwerende partij rekening houdt met het verblijf en de

problemen in Pakistan van verzoeker om de gegronde vrees voor Afghanistan te beoordelen.

Bovendien staven de objectieve documenten van verzoeker zijn verblijf in Pakistan en wordt dit ook niet

betwist door de verwerende partij.

Ter zake wenst verzoeker nogmaals de aandacht vestigen op de rechtspraak van Uw Raad. Bij een

arrest nr. 119.721 van 27 februari 2014 heeft Uw Raad een duidelijk standpunt genomen over de

beschermingsnoden van Afghanen die sinds geruime tijd naar het buitenland zijn gevlucht. Bij dit arrest

heeft de Raad de voorwaarden van het bestaan van een effectief sociaal netwerk als essentieel

bevonden voor de vaststelling of er al dan niet een intern beschermingsalternatief voorhanden is:

"(…)"

Ook de Raad van State stelde, in zijn arrest nr. 224.276 van 5 juli 2013, dat de Commissaris Generaal

het redelijkheidskarakter van het voorgestelde intern beschermingsaltematief in toepassing van art 48/5

§3 Vreemdelingenwet niet voldoende onderzocht had.

Door geen rekening te houden met verzoekers kwetsbaarheid en zeer lang verblijf in Pakistan, gaat de

verwerende partij voorbij aan het feit dat verzoeker tot een bepaalde sociale groep behoort, namelijk

Afghaanse jongeman die lang verblijf in Pakistan kent die normen en tradities die in de Afghaanse

samenleving heersen, bij terugkeer naar Afghanistan zal schenden.

Artikel 48/3 §4 vreemdelingen is dan ook geschonden.

Het rapport 'To Return or to Remain: the dilemma of second-generation Afghans in Pakistan'2 dat

dateert van 2007 aangaande de situatie van de tweede generatie Afghanen in Pakistan diende de

verwerende partij te kennen en de bevindingen kervan te toetsen aan verzoekers verklaringen, hetgeen

niet is gebeurd.

Uit dit rapport blijkt wel degelijk dat er een conflict kan bestaan tussen de normen en waarden van een

individu en hetgeen in Afghanistan voorop wordt gesteld:

(…)

Het rapport 'Afghanistan: situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul’van augustus 2017

stelt het volgende

"(…)"3

Het rapport ‘Westernised returnees to Kabul’ kan ook toepassing vinden in verzoekers geval. Verzoeker

is immers ‘anders’ of kan als ‘anders’ worden aaanzien en dit gelet op zijn lang verblijf in Pakistan, en

zijn verblijf sedert 11 april 2018 in België. Dit maakt hem extra kwetsbar bij een eventuele terugkeer.

Dat verzoeker problemen zal ondervinden blijkt uit het volgende:

"(…)"4

Het staat vast dat verzoeker tot een bepaalde sociale groep behoort. De verwerende partij diende dit

ernstig onderzoeken. Minstens was zij verplicht om dit onderdeel afdoende te motiveren.

Hoe verzoeker, die het belangrijkste deel van zijn leven in Pakistan heeft doorgebracht, zich in

Afghanistan kan aanpassen aan de Afghaanse maatschappij bij zijn terugkeer is voor verzoeker een

raadsel. Hoger werd reeds verwezen naar de verklaring van verzoeker dat hij respectloos behandeld

werd in Afghanistan omdat hij van Pakistan kwam.

Het staat vast dat verzoeker in Afghanistan discriminatie zal ondergaan, en dit gelet op zijn lang verblijf

in Pakistan. Dit blijkt uit de objectieve informatie:

"(…)"5
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In de derde plaats meent de verwerende partij dat er in casu geen sprake is van daden van vervolging

of ernstige schade. De verwerende partij is van mening dat het feit dat verzoeker een job heeft kunnen

bemachtigen bij de douane en een bestaan heeft kunnen opbouwen in Samarkhel erop wijst dat er geen

sprake is van een continue discriminatoire behandeling. Het feit dat verzoeker een job heeft kunnen

bemachtigen is op zich niet het gevolg van een discriminatoire behandeling, maar wel de manier hoe

zijn collega’s met hem omgaan. Verzoeker kreeg elke dag op zijn werk te horen dat hij Pakistaan was

en moest terugkeren naar zijn land (CGVS, p. 10). Daarnaast was het niet evident voor verzoeker om

deze job te bemachtigen, aangezien hij lange tijd werkloos was (CGVS, p. 10).

In de vierde plaats verwijt de verwerende partij verzoeker dat zijn vrees of ernstige schade niet concreet

is. Verzoeker kan daarentegen verschillende concrete incidenten melden. Voorbeelden zijn het incident

dat zijn familie had met de persoon die de arm van de jongere broer van verzoeker brak (CGVS, p. 15),

een zelfmoordaanslag op een veiligheidspost (CGVS, p. 16), een bom die afging in het dorp (CGVS,

p. 15), een zelfmoordaanslag in de luchthaven van Jalalabad (CGVS, p. II), enzovoort. Het is niet omdat

verzoeker eerder geëvacueerd is omwille van een loos alarm, dat er geen acuut gevaar is.

Uit voorgaande volgt dat men op basis van de door verwerende partij aangehaalde elementen

onmogelijk kan concluderen dat verzoekers relaas geloofwaardigheid mist. Voort de eventuele kleine

inconsistenties en niet al te uitgebreide uitleg die zich in zijn asielverhaal bevinden, dienen de volgende

opmerkingen van UNHCR in acht genomen te worden, en verwijst verzoeker voorts naar het reeds

aangehaalde UNHCR rapport ‘Beyond Proof :

"(…)" (Office of UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 december 1998,

randnrs. 8-12 en 17)

In het rapport 'Beyonn Proof: Creditiblity Assessment in Eu and Asylum Systems' wordt er ook gesteld

dat men de geloofwaardigheid van een asielzoeker in het geheel moet bekijken

"(…)"6

Deze benadering wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk:

"(…)"7

Uit de arresten F.N. tegen Zweden en M.A. tegen Zwitserland valt af te leiden dat de beoordelende

autoriteit latere toevoegingen die betrekking hebben op de kern van het relaas, serieus dient te

onderzoeken en niet zomaar terzijde kan schuiven omdat de informatie te laat zou zijn verstrekt of

tegenstrijdig is met eerdere verklaringen.8 De asielzoeker moet dan wel een aanvaardbare verklaring

geven voor eventuele discrepanties.9

Uit al het voorgaande kan er dan ook worden besloten dat het om te beginnen onredelijk is om op basis

van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot ongeloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen te besluiten. De verwerende partij had hoogstens twijfel kunnen weerhouden betreffende

verzoekers relaas, maar had zeker niet toe de algehele ongeloofwaardigheid van verzoekers vrees

kunnen besluiten. In voorliggende situatie – rekening houdend met de concrete invulling van de

bewijslast in asielzaken en onder de in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen

die niet tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten – had de verwerende partij verzoeker het

voordeel van de twijfel kunnen én moeten toekennen. Door dit alles niet te doen, schendt tegenpartij

dan ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.”

In een tweede onderdeel van het middel laat verzoeker met betrekking tot de subsidiaire

beschermingsstatus het volgende gelden:

“Ondanks de voldoende onbetwiste en objectieve elementen in het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker om tot de erkenning van haar vluchtelingenstatuut over te gaan, is het

duidelijk dat verzoeker bij een terugkeer naar Afghanistan ook een reëel risico loopt op ernstige schade

conform artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De verwerende partij is van oordeel dat verzoeker zich aan de bedreiging van zijn leven of persoon als

gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich in de agglomeratie

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

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat verzoeker een gezonde, alleenstaande man is

die gelet op zijn leeftijd en professionele achtergrond over ruimte mogelijkheden beschikt om zich op de
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diverse arbeidsmarkt in de stad te begeven. Ook stelt de verwerende partij dat verzoeker vier of vijf

maanden na zijn terugkeer in Afghanistan kon werken, dat zijn jongere broer werkt in het nabij zijn werk

gelegen douanehuis en dat hij ‘vlot’ zijn weg kent van en naar zijn werk alsmede in de omgeving van het

grootstedelijk gebied Jalalabad. Ook wordt verwezen naar het feit dat verzoeker niet alleen het Pashtou

maar ook het Dari, Urdu en het Turks beheerst.

Vooreerst wenst verzoeker te bemerken dat hij inzake de mogelijkheid tot intern vestigingsalternatief in

Jalalabad niet concreet gevraagd is. Dit is op zich een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Ten tweede lijkt de verwerende partij in de bestreden beslissing niet te betwisten dat verzoeker over

geen enkel netwerk beschikt in Jalalabad. Hoe en waar verzoeker zich dan zou kunnen vestigen in

Jalalabad is voor verzoeker een raadsel. Het bewijs om de mogelijkheid van een intern

vestigingsalternatief aan te tonen legt op de schouders van de verwerende partij.

In een recente en tevens zeer gelijkaardige zaak (arrest van 27 februari 2020 ° 233 242 ) heeft uw Raad

aan de betrokkene de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. In die zaak ging het eveneens om de

beoordeling van een intem vestigingsalternatief in Jalalabad van iemand die eveneens lang verblijf

kende in Pakistan. Meer nog, in deze zaak heeft uw Raad geoordeeld dat het loutere bestaan van een

oom in Jalalabad en het feit dat men in Afghanistan heeft gewerkt op zich niet voldoende is om te

beoordelen dat de betrokkene over een intern vestigingsalternatief beschikt in Jalalabad en waarbij uw

Raad in herinnering brengt dat het CGVS de bewijslast draagt.

« (…) » (eigen onderlijning)10

Ten derde gaat de verwerende partij duidelijk voorbij aan het profiel van verzoeker en diens persoonlijke

omstandigheden die zeer helder zijn en waarover verzoeker gedetailleerde verklaringen heeft afgelegd.

Uit de motieven van de beslissing blijkt niet dat de verwerende partij voldoende rekening heeft

gehouden met verzoekers onbetwiste persoonlijke omstandigheden:

- Pas in 2012 trok verzoeker van Pakistan naar Samarkhel, district Behsud, provincie Nangarhar. Hij

woonde in Samarkhel tot zijn vertrek in november 2015. Deze elementen lijkt door de verwerende partij

niet te worden betwist en is zelfs opgenomen in het feitenrelaas van de bestreden beslissing. Het verblijf

van Verzoeker in Afghanistan kan dan ook als kort worden omschreven.

- Op het CGVS verklaarde verzoeker dat hij nooit naar school ging wanneer hem gevraagd werd naar

de Afghaanse kalender. Hij verklaarde ook dat hij de maanden niet kent. Hieruit blijkt dat hij evenmin

nauwe banden heeft met Afghanistan, laat staan Jalalabad. (Notities persoonlijk onderhoud CGVS,

pag. 4) Deze verklaring herhaalt hij op pagina 7 van de notities ‘Ik had zelf niets, ik ging nooit naar

school. Ik werkte alleen in een winkel, ik ging daar naartoe en terug. Het was een shampoo winkel.’

- Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker een relevante job heeft uitgeoefend om een

voorsprong te kunnen hebben in de arbeidsmarkt. Meer nog, uit zijn verklaringen blijkt dat zijn

gezinsleden eveneens laaggeschoold zijn en hun tewerkstelling kan worden gesitueerd in het kader van

laaggeschoolde werknemers met onzekere toekomst. Verzoekers vader was jaren geleden soldaat

alsook zijn grootvader. In Pakistan was zijn vader een soort conciërge die het huis bewaakte. (Notities

persoonlijk onderhoud CGVS, pag. 7) Zijn broers smokkelden stoffen van Peshawar naar lahore.

(CGVS, pag. 7)

- Op pagina 9 van de notities zet verzoeker hun precaire (economische) situatie in Pakistan uiteen en

verklaart dat ze daar minder inkomsten hadden, lastig werden gevallen door de politie (en zelfs

gearresteerd) waardoor verzoekers vader besloot om Pakistan te verlaten en terug te keren naar

Afghanistan.

- Bij terugkeer naar Afghanistan heeft de familie van verzoeker eerst een tent gebouwd in het dorp,

waarna ze mettertijd modderkamers bouwden. (CGVS, pag. 9)

- De economische situatie van verzoeker was al precair in Pakistan en werd verergerd in Afghanistan.

Diens vader heeft slechts 3 jerib grond en verzoekers vader werkt op die velden. Bovendien betreft het

om gedeeltelijke gronden. Verzoeker verklaarde dat ze het delen met twee paternale ooms, waarvan

één nooit migreerde. (CGVS, pag. 9) Gevraagd waarom zijn familie dan toch in Samarkhel verbleef,

ondanks de niet-respectvolle sfeer, verklaarde verzoeker dat ze niets anders hadden, geen andere plek

elders (CGVS, pag. 10)

Geconcludeerd kan worden dat de verwerende partij onzorgvuldig is geweest, voorbijgaat aan de

samenwerkmgsplicht en dat er minstens sprake is van schending van de motiveringsplicht.

In een ander recent van uw Raad van 21 februari 2020 nr. 232 975 oordeelt uw Raad dat uw Raad

bijzonder belang hecht aan deze analyse van de algemene situatie voor intern ontheemden in de stad
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Jalalabad aangezien ze afkomstig is van de verwerende partij. Uw Raad meent dat, gelet op

onderstaande analyse, het aan het CGVS toekomt om aan te tonen dat, niettegenstaande deze

algemene omstandigheden, de individuele omstandigheden van verzoeker toelaten te besluiten dat

redelijkerwijze van hem kan worden verwacht dat hij zich hervestigt in de stad Jalalabad. Dit arrest heeft

een algemene strekking gezien en heeft wel gelijk implicaties voor de huidige zaak aangezien er

getoetst dient te worden aan de objectieve elementen zoals voorgeschreven door dit arrest:

"(…)"

Verzoeker herneemt dan ook de analyse van uw Raad over in dit verzoekschrift.

In bovenvermeld arrest brengt uw Raad in herinnering dat de bewijslast bij het CGVS ligt en dat

verzoeker de mogelijkheid moet hebben zijn opmerkingen te laten gelden met betrekking tot het

voorgestelde vestigingsalternatief. Het staat vast dat het CGVS verzoeker tijdens het persoonlijk

onderhoud geenszins heeft geconfronteerd inzake het voorgestelde vestigingsalternatief.

"(…)" (21 februari 2020 nr. 232 975, pag. 21)

Er dient verder 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/I2, 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).

Verzoeker verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud bij het CGVS dat zijn familie te maken kreeg

met een conflict dat eigenlijk beslecht zou moeten worden via een ‘Jirga’:

"(…)" (CGVS, pag. 15)

Verder blijkt ook dat het lang verblijf in Pakistan voor verzoeker een bijzonder impact bij de terugkeer

naar Afghanistan. Zo verklaarde hij dat ze hem onteerden, hem ‘Pakistan’/een schande noemden en dat

hij terug moest keren naar zijn land. (CGVS, pag. 9-10)

Welnu, het was aan de verwerende partij om.de impact van verzoekers profiel te onderzoeken bij

terugkeer naar Afghanistan en/of zijn persoonlijke omstandigheden, met name zijn verblijf in Pakistan,

hem extra kwetsbaar maken in Jalalabad.

Ter zake dient dan ook te worden geconcludeerd dat de verwerende partij de samenwerkingsplicht heeft

geschonden en met zorgvuldig heeft gehandeld. In ondergeschikte orde, is het minstens voor verzoeker

een raadsel hoe hij in Jalalabad zich kan vestigen, terwijl zijn persoonlijke omstandigheden het

tegendeel lijken aan te tonen.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden twee arresten van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) (stukken 2 en 3) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 13 augustus 2020 legt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet bij de Raad een aanvullende nota neer waarin zij (onder meer) refereert aan de COI

Focus “Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod” van 12 maart 2020 en aan

een kaart van 27 november 2019 van de regio van de stad Jalalabad.
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2.3. Beoordeling

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

2.3.1.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

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

aangevoerd argument in te gaan.

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

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

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de

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

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

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

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

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

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

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

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

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

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

voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

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

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

moeten worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de
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toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

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

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

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

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

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 57/7 van de

Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepaling

geschonden acht. Evenmin licht hij toe op welke wijze hij het gelijkheidsbeginsel in casu geschonden

acht.

2.3.2.2. Voorts voert verzoeker de schending aan van artikel 27 van “het Koninklijk besluit van

11 maart 2003”, doch verduidelijkt hij niet welk koninklijk besluit van 11 maart 2003 hij geschonden acht.

Evenmin kan dit uit de uiteenzetting van het middel worden afgeleid. Zo het hier om een materiële

vergissing gaat en verzoeker de schending van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen beoogde aan te voeren, wijst de Raad er nog op dat deze bepaling bij

artikel 16 van het koninklijke besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen met ingang van 21 juli 2018 werd opgeheven.

2.3.2.3. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.
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2.3.2.4. Aangaande verzoekers verwijzing naar artikel 4.3 (c) van de Kwalificatierichtlijn en artikel 15 van

de richtlijn 2011/95/EU wordt ten slotte opgemerkt dat deze normen zijn overgenomen in de

Vreemdelingenwet, zodat deze bepalingen, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie,

niet langer over directe werking beschikken.

2.3.2.5. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet ontvankelijk.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) hij geen vrees voor vervolging en geen

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) of b), van de

Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt, nu (i) hij in het kader van zijn eerste verzoek om

internationale bescherming leugenachtige verklaringen aflegde over zijn familiesamenstelling en over

zijn problemen met de taliban zonder dat hij hiervoor een afdoende verschoning kan doen gelden, (ii) uit

zijn verklaringen niet blijkt dat hij in Afghanistan vervolging dient te vrezen of ernstige schade zou lopen

omwille van de problemen die hij en zijn familie in Pakistan zouden hebben gekend, (iii) uit zijn

verklaringen evenmin blijkt dat hij door zijn Afghaanse dorpsgenoten discriminatoir zou zijn behandeld

omwille van zijn verblijf in Pakistan, temeer daar hij via zijn dorpsgenoten zijn job bij de douane kon

bemachtigen en zijn familie heden nog probleemloos in het district Behsud woont, (iv) de algemene

verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan, een gebrek aan werk (terwijl hij zelf wel

degelijk werk kon vinden) en een lastig leven op zich niet voldoende is om aan te tonen dat hij nood

heeft aan internationale bescherming, (v) de problemen van zijn broer met de familie van M. M. H. een

interpersoonlijk probleem betreffen dat niet ressorteert onder het Verdrag van Genève en ook niet wijst

op een reëel risico op ernstige schade, en (vi) de door hem neergelegde documenten deze appreciatie

niet kunnen ombuigen, en omdat (B), daargelaten de huidige situatie in zijn regio van herkomst, hij in

Jalalabad over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3, van

de Vreemdelingenwet. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van het middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

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

Op 13 april 2018 diende verzoeker een eerste verzoek om internationale bescherming in. Hij voerde aan

dat hij zijn hele leven in het district Behsud van de provincie Nangarhar heeft gewoond en dat hij er

problemen kende met de taliban. Tevens voerde hij aan omwille van zijn verblijf in Europa als
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ongelovige te worden beschouwd en wenste hij niet van het Belgische “goede leven” terug te keren naar

Afghanistan. Op 30 januari 2019 nam de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof kan worden

gehecht aan de door verzoeker voorgehouden problemen met de taliban en evenmin aan zijn bewering

omwille van zijn verblijf in Europa als ongelovige te worden beschouwd. Er werd eveneens vastgesteld

dat verzoeker geen nood heeft aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker diende geen beroep in tegen deze weigeringsbeslissing, zodat deze

beslissing intussen definitief is geworden.

Op 14 maart 2019 diende verzoeker onderhavig (tweede) verzoek om internationale bescherming in. Hij

voert aan dat hij werd geboren in Pakistan, alwaar hij tot 2012 woonde. Nadien zou hij zijn teruggekeerd

naar Afghanistan, meer bepaald naar het district Behsud in de provincie Nangarhar. Hij stelt dat hij in

Afghanistan problemen kende omwille van zijn lange verblijf in Pakistan, dat er in Afghanistan weinig

werk te vinden is en dat hij omwille van de algemene veiligheidssituatie uit Afghanistan vertrok. Hij legt

tevens een aantal bijkomende documenten voor (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 9,

map met ‘documenten’).

De Raad stelt vast dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt een ander licht te werpen op de

hierboven, onder punt 2.3.3., aangehaalde motieven van de bestreden beslissing inzake de weigering

van de vluchtelingenstatus. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en volharden in zijn

eerdere verklaringen, het opwerpen van loutere beweringen (post factum) en het tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige wijze de voormelde

motieven in concreto te weerleggen.

Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing vooreerst terecht dat verzoekers

algemene geloofwaardigheid wordt ondermijnd door de vaststelling dat hij in het kader van zijn eerste

verzoek om internationale bescherming leugenachtige verklaringen aflegde zonder dat hij daarvoor een

afdoende verschoning kan doen gelden. Dit wordt als volgt toegelicht:

“Zo stelde u in uw eerste verzoek te zijn geboren en getogen in Samarkhel, district Behsud, provincie

Nangarhar. In uw tweede verzoek geeft u plots aan te zijn geboren in het Pakistaanse Jamrod, gelegen

in de provincie Subasarhad (CGVS, p. 3). Daarnaast stelde u initieel dat u drie zussen en een broer

heeft, maar in uw tweede verzoek blijkt u vijf broers en twee zussen te hebben (CGVS, p. 3). U geeft

aan dat u in uw eerste verzoek gelogen heeft om dat u door derden werd geadviseerd uw leven in

Pakistan niet te vermelden (Verklaring volgend verzoek, 24 oktober 2019, vraag 15), wat u evenwel niet

ontslaat van uw plicht de waarheid aan te brengen. Bovendien klaart dit advies van derden over het

verbergen van uw verblijf in Pakistan geenszins uit waarom u ook andere verklaringen over uw

familiesamenstelling zou hebben afgelegd. Dat u kernelementen van uw identiteit heeft veranderd,

namelijk uw geboorteplaats en familiesamenstelling, doet afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid.

Daarnaast oordeelde het CGVS in het kader van uw eerste verzoek niet alleen dat de door u geschetste

problemen met de taliban in Samarkhel ongeloofwaardig waren, wat u overigens ook zelf bevestigd

(CGVS, p. 4). Hierdoor komt uw algemene geloofwaardigheid eveneens op de helling te staan.

Uw aangetaste geloofwaardigheid heeft tot gevolg dat ook aan uw overige verklaringen niet zomaar

geloof kan worden gehecht.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat hij reeds heeft toegegeven dat hij in het kader van zijn

eerste verzoek om internationale bescherming heeft gelogen. Hij meent dat het niet aan de

commissaris-generaal toekomt om naar dit eerste verzoek te verwijzen om afbreuk te doen aan zijn

algehele geloofwaardigheid en stelt dat zijn geloofwaardigheid dient te worden beoordeeld aan de hand

van de verklaringen in het kader van huidig (volgend) verzoek om internationale bescherming.

De Raad stelt vast dat verzoeker in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming

verklaarde dat hij zijn hele leven in het district Behsud van de Afghaanse provincie Nangarhar heeft

gewoond, dat hij drie zussen en een broer heeft, dat zijn vader is overleden en dat hij problemen kende

met de taliban bij wie hij zich diende aan te sluiten. In het kader van onderhavig (volgend) verzoek om

internationale bescherming verklaart verzoeker echter dat hij in Pakistan werd geboren en aldaar heeft

gewoond tot 2012 waarna hij met zijn familie terugkeerde naar het district Behsud in de Afghaanse

provincie Nangarhar, dat hij vijf broers en twee zussen heeft, dat zijn vader nog leeft en dat de eerder

aangehaalde problemen met de taliban verzonnen waren. Zijn verklaring dat hij op aanraden van derden

leugenachtige verklaringen aflegde tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming, kan niet

als een afdoende verschoning worden aanvaard, gelet op de op hem rustende medewerkingsplicht die

onder meer behelst dat hij steeds de waarheid dient te vertellen. De commissaris-generaal merkt in de
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bestreden beslissing terecht op dat niet kan worden ingezien waarom verzoeker leugenachtige

verklaringen zou dienen af te leggen over de samenstelling van zijn familie. Verzoeker laat na te

verduidelijken wat daarvan de meerwaarde was. Voorts haalt verzoeker geen enkele bepaling aan – en

de Raad is geen bepaling gekend – op grond waarvan de commissaris-generaal geen rekening zou

mogen houden met eerdere, tijdens een vorig verzoek om internationale bescherming, afgelegde

verklaringen. Het komt wel degelijk aan de commissaris-generaal toe om rekening te houden met alle

elementen in het administratief dossier, dus ook met het leugenachtig karakter van verzoekers

verklaringen afgelegd tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming. Dat verzoeker tijdens

dit verzoek om internationale bescherming leugenachtige verklaringen aflegde, doet wel degelijk afbreuk

aan zijn algehele geloofwaardigheid. Bovendien dient er nog op te worden gewezen dat de bestreden

beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen

besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus. Zo oordeelt de commissaris-generaal dat er naast

de voorgaande vaststellingen elementen in verzoekers verklaringen zijn die de geloofwaardigheid ervan

ernstig aantasten.

Op grond van de volgende overwegingen in de bestreden beslissing oordeelt de commissaris-generaal

dat uit verzoekers verklaringen niet blijkt dat hij in Afghanistan vervolging dient te vrezen of ernstige

schade zou lopen omwille van de problemen die hij en zijn familie in Pakistan zouden hebben gekend:

“Vooreerst verklaart u dat u werd geboren in Pakistan en dat u er tot 2012 legaal, met een PoR-kaart,

woonachtig was. U legt deze PoR-kaart, evenals een brief van UHNCR Pakistan en enkele foto’s van

uw leven in Pakistan voor ter staving van uw verblijf in Pakistan. Met betrekking tot uw problemen in

Pakistan – meer bepaald pesterijen door de Pakistaanse politie (CGVS, pp. 6, 9) – dient te worden

aangestipt dat deze voor uw verzoek om internationale bescherming op zich niet relevant zijn gezien

deze feiten geen betrekking hebben op het land van nationaliteit. Uw vrees voor vervolging of risico op

ernstige schade wordt immers beoordeeld ten opzichte van uw land van nationaliteit, in casu

Afghanistan. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat, omwille van deze gebeurtenissen in Pakistan, u in

Afghanistan vervolging zou moeten vrezen of ernstige schade zou lopen.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker weliswaar aan dat rekening dient te worden gehouden met zijn

verblijf in Pakistan, doch hij brengt geen enkel concreet element bij waaruit alsnog zou kunnen blijken

dat hij in Afghanistan nood zou hebben aan internationale bescherming naar aanleiding van de

problemen die hij en zijn familie in Pakistan zouden hebben gekend. Aldus blijft de hiervoor uit de

bestreden beslissing geciteerde motivering onverminderd overeind.

Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat uit verzoekers

verklaringen evenmin blijkt dat hij door zijn Afghaanse dorpsgenoten discriminatoir zou zijn behandeld

omwille van zijn verblijf in Pakistan. Hij reikt hiervoor de volgende toelichting aan:

“Daarnaast keerde u in 2012 samen met vrijwel uw hele familie terug naar jullie geboortedorp

Samarkhel, gelegen in het district Behsud van de provincie Nangarhar (CGVS, pp. 3, 6, 9). U stelt dat u

door uw mede-Afghanen aanzien werd als Pakistaan en dat u door hen niet aanvaard of eervol werd

behandeld (CGVS, p. 10). Nog stelt u dat er weinig werk beschikbaar was (CGVS, p. 10). Uiteindelijk

besloot u omwille van de algemene veiligheidssituatie en het lastige leven te vertrekken uit Afghanistan

(CGVS, p. 10). Toen u in Pakistan woonde, hadden jullie nog contact met uw familie van moederskant,

die in Khanabad Jangal Bashi nabij de stad Kunduz woonden (CGVS, p. 9). Bovendien ging u toen u

klein was al eens naar Afghanistan terug, maar herinnert u zich hier niet veel van (CGVS, p. 9). De band

van uw familie met Afghanistan blijkt eveneens uit de door u voorgelegde verkiezingskaart van uw vader

uit 2003-2004. Bij terugkeer naar Samarkhel in 2012 konden jullie daarenboven terugvallen op uw

vaders drie jerib land – 6000 vierkante meter – waar een van uw in Afghanistan achtergebleven

paternale ooms op werkte. Jullie bouwden er voorts een tent en daarna een compound van in dit deel

van ruraal Afghanistan kenmerkende modderhuizen (CGVS, p. 9). Daarnaast kon u probleemloos een

Afghaans paspoort aanvragen en ophalen in 2015 (CGVS, p. 5). Nog startte u vier of vijf maanden na

terugkeer uit Pakistan met uw job bij douane als lader en losser. U legt uit dat u via-via vernam dat er

daar werk was, haalde de noodzakelijke taskara en kon door uw contacten in het dorp beginnen bij de

douane (CGVS, pp. 10-11). Daarnaast werkten er nog andere dorpelingen op de douane (CGVS, p. 11).

U stelt dat u scheef werd bekeken omwille van uw lange verblijf in Pakistan en dat u werd lastig gevallen

wanneer u naar uw werk ging (CGVS, p. 10). Dit alles kan – hoe verwerpelijk ook – echter bezwaarlijk

beschouwd kunnen worden als daden van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch als

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van de subsidiaire bescherming. Voorts dient te worden

aangestipt dat u niet alleen een bestaan kon opbouwen in uw native dorp Samarkhel, maar dat u zelfs

dankzij uw dorpsconnecties werk vond bij de douane. Dit alles wijst allerminst op een continue
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discriminatoire behandeling van uw dorpelingen uwentwege. Bovendien is uw familie nog steeds

woonachtig in Samarkhel. Nergens uit uw verklaringen blijkt aldus dat er een vervolging gaande is

uwentwege, en evenmin kan uit deze verklaringen afgeleid worden dat u een reëel risico op ernstige

schade loopt.

Voorts benoemt u enkele – naar eigen zeggen kleine incidenten – op de nabijgelegen luchthaven van

Jalalabad (CGVS, pp. 11-12), maar behalve een evacuatie omwille van een – wat later bleek – loos

alarm is er nooit iets gebeurd op uw werkplek bij de douane (CGVS, p. 12). U maakt geen gewag van

andere problemen op uw werkplek. Voorts stopte u zo’n maand of anderhalve maand voor uw vertrek

met uw werk bij de douane louter en alleen omdat u plannen had om naar Europa af te reizen (CGVS,

p. 13). Bijgevolg maakt u ook hiermee geen nood aan internationale bescherming aannemelijk.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat onvoldoende rekening werd gehouden met zijn verblijf in

Pakistan. Hij stelt dat hij is opgegroeid met andere gewoonten en een andere taal, dat hij na zijn

terugkeer naar Afghanistan vaak respectloos werd behandeld omwille van zijn verblijf in Pakistan en dat

hij tot een bepaalde sociale groep behoort, “namelijk Afghaanse jongeman die lang verblijf in Pakistan

kent die normen en tradities die in de Afghaanse samenleving heersen, bij terugkeer naar Afghanistan

zal schenden”. Verzoeker verwijst ook naar een aantal rapporten en stelt dat hij “‘anders’ (is) of (…) als

‘anders’ (kan) worden aaanzien en dit gelet op zijn lang verblijf in Pakistan, en zijn verblijf sedert

11 april 2018 in België”. Het feit dat hij een job heeft kunnen bemachtigen is volgens hem niet het

gevolg van een discriminatoire behandeling “maar wel de manier hoe zijn collega’s met hem omgaan”.

Hij stelt dat hij elke dag op zijn werk te horen kreeg dat hij een Pakistaan is en dat hij moest terugkeren

naar zijn land. Hij stelt ook dat het niet evident was om deze job te bemachtigen, “aangezien hij lage tijd

werkloos was”. Hij wijst er verder op dat hij verschillende concrete incidenten heeft aangehaald, zoals

het incident waarbij een persoon de arm van zijn jongere broer brak, een zelfmoordaanslag op een

veiligheidspost, een bomaanslag in het dorp, een zelfmoordaanslag op de luchthaven van Jalalabad,

“enzovoort”. Hij meent dat het niet is omdat hij eerder werd geëvacueerd omwille van loos alarm dat er

geen acuut gevaar is.

De Raad stelt vast dat verzoeker weliswaar aanvoert dat hij door zijn Afghaanse landgenoten

discriminerend werd bejegend omwille van zijn verblijf in Pakistan, doch dat hij er geenszins in slaagt in

concreto aannemelijk te maken dat hij omwille van zijn verblijf in Pakistan dermate discriminerend werd

bejegend door zijn Afghaanse landgenoten dat hij nood heeft aan internationale bescherming. Om te

oordelen of er sprake is van een vervolging in de zin van het Verdrag van Genève moeten alle

omstandigheden in rekening worden gebracht. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een

discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de

erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie

van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een

vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch

en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land

van herkomst ondraaglijk wordt. De door verzoeker ingeroepen discriminatie is echter onvoldoende

zwaarwichtig om gelijkgesteld te worden met een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Zo verklaart

verzoeker dat hij vijf maanden na zijn terugkeer uit Pakistan zijn werk bij de douane kon bemachtigen

door beroep te doen op een netwerk van dorpsgenoten en blijkt zijn familie heden nog steeds

probleemloos in het district Behsud te verblijven. Dat verzoeker respectloos zou zijn behandeld en van

zijn collega’s de opmerking zou hebben gekregen dat hij een Pakistaan is en moet terugkeren naar zijn

land is weliswaar verwerpelijk, doch kan bezwaarlijk worden beschouwd als een dermate systematische

en ingrijpende discriminatie dat zijn fundamentele mensenrechten erdoor zouden worden aangetast

waardoor zijn leven in Afghanistan ondraaglijk zou zijn geworden. Wat dit betreft, wordt erop gewezen

dat verzoeker verklaarde dat hij één à anderhalve maand voor zijn vertrek zijn tewerkstelling bij de

douane vrijwillig beëindigde omdat hij plannen had om naar Europa te reizen, wat een bijkomende

indicatie vormt voor de vaststelling dat hij door zijn collega’s geenszins dermate discriminerend zou zijn

behandeld dat het leven hem ondraaglijk werd. De enkele incidenten waarop verzoeker wijst in zijn

verzoekschrift (een zelfmoordaanslag op een veiligheidspost, een bomaanslag in het dorp, een

zelfmoordaanslag op de luchthaven van Jalalabad) hebben betrekking op de algemene

veiligheidssituatie in Afghanistan en betreffen geenszins incidenten die hij persoonlijk heeft meegemaakt

omwille van zijn verblijf in Pakistan. Het incident met zijn jongere broer (zie infra) betreft evenmin een

persoonlijke belevenis van verzoeker naar aanleiding van zijn verblijf in Pakistan.

Waar verzoeker verwijst naar algemene rapporten, dient te worden opgemerkt dat nergens uit deze

rapporten blijkt dat iedere Afghaan die na een lang verblijf in Pakistan terugkeert naar zijn land van

herkomst nood heeft aan internationale bescherming ten gevolge van een discriminerende behandeling
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of het zich niet (langer) kunnen aanpassen aan de in Afghanistan geldende normen, waarden en

tradities. Een beoordeling in concreto van de individuele omstandigheden van het geval is dan ook

noodzakelijk. Uit het voorgaande is gebleken dat verzoeker er niet in slaagt om in concreto aannemelijk

te maken dat hij na zijn terugkeer naar Afghanistan nood heeft aan internationale bescherming omwille

van zijn verblijf in Pakistan. Een verwijzing naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op

zijn persoonlijke, individuele situatie volstaat op zich niet om alsnog een dergelijke nood aan

internationale bescherming in concreto aannemelijk te maken.

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de algemene

verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan, een gebrek aan werk en een lastig leven

op zich niet voldoende is om aan te tonen dat verzoeker nood heeft aan internationale bescherming:

“Nog geeft u aan dat u problemen had met de taliban en met Daesh in uw regio (CGVS, p. 4). U haalt

evenwel geen concrete, persoonlijke problemen aan met de taliban (CGVS, pp. 16-17). Ook wat betreft

Daesh herinnert u zich geen aanwezigheid en vertelt u enkel over een incident in het district Bati Kot

(CGVS, p. 17).Wanneer u wordt gevraagd naar een specifieke gebeurtenis als directe aanleiding voor

uw vertrek, verwijst u voorts naar de algemene veiligheidssituatie, stelt u dat er geen werk was – terwijl

u wel degelijk jarenlang werkzaam was bij de douane (cf. supra) – en stelt u dat leven was lastig

(CGVS, p. 10). Een dergelijke verwijzing van algemene aard is echter op zich niet voldoende om aan te

tonen dat u nood heeft aan internationale bescherming. U dient immers uw vrees voor vervolging of het

bestaan van een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in concreto aan te tonen. U blijft desbetreffend evenwel in gebreke.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Tevens motiveert de commissaris-generaal terecht dat de problemen van verzoekers broer met de

familie van M. M. H. een interpersoonlijk probleem betreffen dat niet ressorteert onder het Verdrag van

Genève. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt verder uitgewerkt:

“Tot slot stelt u dat in de zomer van 2019 uw jongere broer problemen kreeg met de familie van

M. M. H. (...). U geeft aan dat uw broer ruzie kreeg tijdens het cricket, iemand een wapen trok, het

magazijn echter op de grond viel en dat uw broer het magazijn meenam. Uw vader weigerde daarna het

magazijn aan de familie terug te geven. Sindsdien wordt er volgens uw verklaringen niet meer tussen

beide groepen gesproken en is er nog geen jirga gepland om het probleem op te lossen (CGVS, p. 15).

Wat dit betreft dient te worden vermeld dat dit een louter interpersoonlijk conflict betreft dat niet

ressorteert onder de Geneefse Vluchtelingenconventie, noch wijst op een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast hebben deze problemen

geen betrekking op uzelf, maar op uw broer. U maakt voorts geen gewag van een persoonlijke

(toekomstige) vrees of risico omwille van dit interpersoonlijk conflict. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk

dat u gegronde redenen heeft om in deze context te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin, noch dat u bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade zou lopen.”

Ook deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar

zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 9, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoeker neergelegde documenten:

“Het door u voorgelegde paspoort alsook de taskara van uw vader leveren hoogstens een indicatie op

van uw identiteit en nationaliteit en herkomst. De envelop wijst er dan weer enkel op dat u post ontving

uit Afghanistan. Er kan uit deze documenten geen enkele informatie worden afgeleid met betrekking tot

de feiten die tot uw vlucht uit uw land van herkomst zouden hebben geleid of de elementen waarover u

stelt dat ze uw terugkeer zouden beletten.”

Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

De aan het verzoekschrift gevoegde arresten van de Raad met nrs. 232 975 en 233 242 van

respectievelijk 21 februari 2020 en 27 februari 2020 (stukkenbundel verzoeker, stukken 2 en 3)

vermogen op de voorgaande vaststellingen evenmin een ander licht te werpen. Immers, de

precedentenwerking wordt in het Belgisch recht niet aanvaard en ieder dossier wordt individueel

beoordeeld. Bovendien toont verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de

grondslag lagen van de vernoemde arresten kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige

zaak kenmerken.
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Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, §§ 1, 4 en 5, van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

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

2.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.5.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hieraan geen

geloof kan worden gehecht of dat deze onvoldoende zwaarwichtig zijn.

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

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.3.5.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op goede gronden dat verzoeker in de

agglomeratie Jalalabad over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken

gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de

verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de verzoeker om

internationale bescherming een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het

land van herkomst, wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het

land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming. Uit wat

hierna volgt, zal blijken dat er voor verzoeker in de agglomeratie Jalalabad een hervestigingsalternatief

voorhanden is dat zowel veilig is als redelijk in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst blijkt uit de objectieve informatie waaraan in de bestreden beslissing en in de aanvullende

nota van verwerende partij wordt gerefereerd dat Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is

via de luchthaven van Kabul en de drukke autoweg tussen Kabul en Jalalabad. Op de weg van Kabul

naar Jalalabad blijkt het grootste probleem gelegen te zijn in de onveilige verkeerssituatie die zijn

oorzaak vindt in roekeloos rijgedrag. Verkeersonveiligheid op zich houdt echter geen enkel verband met

de criteria van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Niettegenstaande er sprake

is van een toename in het aantal gewelddadige incidenten, blijkt uit dezelfde informatie dat het geweld

voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij voornamelijk de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd

worden. Het gegeven dat de weg een doelwit vormt van de opstandelingen belet bovendien niet dat er

nog steeds sterk seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude

wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de

drukkende hitte in de zomer ontvluchten richting Kabul.
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Voorts blijkt uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de weblinks opgenomen in de

bestreden beslissing en in de aanvullende nota van verwerende partij) dat gewapende militante

groeperingen zoals de taliban en Islamitische Staat (ISKP) actief zijn in de meer afgelegen delen van de

provincie Nangarhar. Zo is ISKP hoofdzakelijk openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke districten van

de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk sterk

aanwezig in de westelijke districten van de provincie. De taliban en ISKP bestrijden elkaar voor de

controle over territoria en de aanwezige mijnen, in het bijzonder in het Tora Bora-gebied van waaruit

diverse goederen van en naar Pakistan gesmokkeld worden. De zuidelijke en zuidwestelijke districten

worden het meest getroffen door deze gewapende strijd.

Wat betreft de stad Jalalabad dient te worden vastgesteld dat het geweldsniveau en de typologie van

het geweld er erg verschillend is van de rest van de provincie Nangarhar. De stad is stevig in handen

van de overheid en er werden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een overdracht van

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

algemene veiligheidssituatie in de stad tot gevolg heeft. Verder blijkt dat het gros van het geweld dat in

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

(vooral de taliban en Islamitische Staat (ISKP)) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Voor

het uitvoeren van hun aanslagen maken de opstandelingen veelvuldig gebruik van de zogenaamde

“improvised explosive devices” (IED’s), mijnen en andere explosieven. Het doelwit hiervan is het

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel. 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. Daarnaast werd Jalalabad

getroffen door enkele grootschalige aanslagen van ISKP op licht bewaakte locaties, waarbij

voornamelijk burgers geviseerd werden.

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 ervoor dat ook burgers

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

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de

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

ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de stad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen, kan er

geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of

ononderbroken gevechten.

Uit de beschikbare informatie, waaronder de EASO Guidance Note, blijkt aldus dat de graad van het

willekeurig geweld in de stad Jalalabad niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan

te nemen dat een burger in geval van terugkeer louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op

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

vast dat het willekeurig geweld in de stad Jalalabad in zekere mate hoog blijft. In dit geval oordeelt het

Hof van Justitie van de Europese Unie dat rekening moet worden gehouden met de eventuele

persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die voor hem het risico, verbonden aan het willekeurig

geweld, verhogen (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07,

§ 39).

Hierover motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

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

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

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

van uw leven of persoon.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in de agglomeratie Jalalabad actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.
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U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te

agglomeratie Jalalabad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te

worden van willekeurig geweld.”

Ook uit het verzoekschrift blijken geen individuele omstandigheden die in hoofde van verzoeker de kans

vergroten dat hij ingeval van hervestiging in de stad Jalalabad zou worden geraakt door het willekeurig

geweld aldaar.

Verzoeker brengt geen informatie bij die op de voorgaande vaststellingen een ander licht werpt of

waaruit zou kunnen blijken dat de door de commissaris-generaal aangebrachte informatie onjuist of

achterhaald zou zijn.

Voorts stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing nog terecht het volgende over de

redelijkheid van het intern vestigingsalternatief:

“Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 30 augustus 2018 blijkt

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

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

daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder

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

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

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften.

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

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

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

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

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien. De Guidance Note stelt voorts dat bij de

beoordeling van de redelijkheid de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker van belang zijn,

zoals: de leeftijd van de verzoeker, de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te begeven, het gebrek

aan bijkomende kwetsbaarheden omwille van gender, het instaan voor het onderhoud van een gezin, de

afwezigheid van gezondheidsproblemen, lokale kennis o.a. van de normen in de samenleving en kennis

van de stad, de professionele, scholings- en economische achtergrond van de verzoeker, het bestaan

van een ondersteunend netwerk etc.

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

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

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

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

reëel verblijfsalternatief beschikt elders in Afghanistan.”

Verder wordt er in de bestreden beslissing terecht gesteld als volgt:

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

u zich in Jalalabad vestigt.

U bent immers een gezonde, alleenstaande man die, gelet op uw leeftijd en professionele achtergrond

over ruime mogelijkheden om u op de diverse arbeidsmarkt in de stad te begeven. Zo kon u vier of vijf

maanden na uw terugkeer in Afghanistan – op voorspraak van uw dorpelingen – aan de slag als lader

en losser bij de Afghaanse douane, op steenworp afstand van de luchthaven van Jalalabad (CGVS,

pp. 10-11). Uw jongere broer werkt voorts in het nabij uw werk gelegen douanehuis (CVGV pp. 10, 12).

Bovendien kent u vlot uw weg van en naar uw werk alsook in de omgeving van het grootstedelijk gebied

Jalalabad. Zo deed u in en rond de stad Jalalabad uw boodschappen en situeert u vlot kleding- en

schoenenzaken (CGVS, pp. 13-14). Daarenboven bouwde uw familie na terugkeer naar jullie dorp

Samarkhel in Afghanistan eigenhandig een eigen woonst (CGVS, p. 9). Uw vindingrijkheid en

zelfstandigheid blijkt ook uit uw verklaringen over uw verblijf in Pakistan. Zo deden u, uw vader en uw

broers diverse jobs in Pakistan (CGVS, p. 7). Daarnaast beheerst u niet alleen het Pashtou, maar ook

het Dari, Urdu en het Turks (Verklaring betreffende procedure 18/12993Z, 24 oktober 2019, vraag 2).

Gelet op de nabijheid van uw dorp bij de stad heeft u bovendien de nodige lokale kennis van de

heersende normen in de samenleving en kon en kan u rekenen op een ondersteunend netwerk van

familie-, stam- en/of clanleden in de regio. U was verder in staat uw reis naar Europa te financieren, wat

duidt op de nodige financiële draagkracht van uw netwerk. Ook uw zelfstandigheid, die u heeft

aangetoond door naar Europa te reizen en u hier in een vreemde gemeenschap te vestigen, is een troef

voor een hervestiging in de stad. U haalde bovendien geen bijkomende kwetsbaarheden aan waaruit

zou blijken dat u zich niet in de stad Jalalabad zou kunnen vestigen.
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Men kan dus concluderen dat gelet op uw persoonlijke omstandigheden en profiel, een intern

vestigingsalternatief in de agglomeratie Jalalabad voor u veilig en redelijk is.

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

aan denkt om terug te keren omwille van de algemene instabiliteit en onveiligheid (CGVS, p. 18). Zoals

eerder in deze beslissing werd aangetoond zijn de problemen die u als Afghaan die lang in Pakistan

woonde zou hebben gekend niet zwaarwichtig, zodat deze niet als een belemmering voor hervestiging

binnen uw land van herkomst kunnen worden beschouwd.”

Waar verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad (stukkenbundel verzoeker, stukken 2 en 3) dient

er nogmaals op te worden gewezen dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgisch

recht en dat ieder dossier individueel wordt beoordeeld.

Waar verzoeker aanvoert dat hij niet werd geconfronteerd met de mogelijke toepassing van een intern

vestigingsalternatief, dient erop te worden gewezen dat hem tijdens zijn persoonlijk onderhoud werd

gevraagd of er redenen zijn die zijn terugkeer naar Afghanistan zouden kunnen verhinderen (adm.

doss., stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 18). Een schending van zijn rechten van

verdediging blijkt dus niet. Bovendien heeft verzoeker middels onderhavig beroep, waarbij de Raad

oordeelt met volheid van rechtsmacht en dat devolutieve werking heeft, de mogelijkheid om al zijn

grieven met betrekking tot de toepassing van een intern vestigingsalternatief kenbaar te maken.

Waar verzoeker stelt dat hij in Jalalabad niet over een netwerk beschikt, kan vooreerst worden herhaald

dat zowel in de UHNCR Eligibility Guidelines als in de EASO Guidance Note wordt aanvaard dat

alleenstaande mannen, zoals verzoeker, 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, zoals in de stad Jalalabad. Overigens wijst de commissaris-generaal

er in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker na zijn terugkeer uit Pakistan wel degelijk kon

rekenen op het netwerk van zijn dorpsgenoten om een job te vinden bij de douane op de luchthaven van

Jalalabad. Het loutere feit dat verzoeker lange tijd in Pakistan zou hebben verbleven en dat hij

ongeschoold zou zijn, volstaat op zich niet om de redelijkheid van de stad Jalalabad als intern

vestigingsalternatief in zijn hoofde te ondermijnen. Zoals gesteld, slaagde verzoeker er na zijn terugkeer

uit Pakistan in om na vijf maanden werk te vinden. Hoger werd tevens reeds vastgesteld dat verzoeker

niet in concreto aannemelijk maakt dat hij omwille van zijn verblijf in Pakistan niet (langer) zou kunnen

leven in Afghanistan. Tevens was verzoeker in staat om zijn reis naar Europa te betalen, wat, mede

gelet op de gronden die zijn familie bezit, getuigt van voldoende financiële draagkracht van hem en zijn

familie. Dat verzoeker en zijn familieleden dienen te worden beschouwd als “laaggeschoolde

werknemers met onzekere toekomst”, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Dat de gronden worden

bewerkt door zowel zijn vader als twee paternale ooms doet evenmin afbreuk aan de financiële

draagkracht van zijn familie. Tevens werd hoger reeds vastgesteld dat het conflict dat verzoekers broer

zou hebben met de familie van M. M. H. een louter interpersoonlijk probleem betreft en dat verzoeker

niet in concreto aannemelijk maakt dat hij hierdoor persoonlijke problemen zou ondervinden ingeval van

terugkeer naar Afghanistan (zie punt 2.3.4.). Er kan dan ook niet worden ingezien dat dit conflict de

redelijkheid van een intern vestigingsalternatief in de stad Jalalabad in hoofde van verzoeker in gedrang

zou brengen. Aldus slaagt verzoeker er niet in op de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde

motieven inzake de redelijkheid van de stad Jalalabad als intern vestigingsalternatief in zijn hoofde een

ander licht te werpen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct

en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad dan ook vast dat, daargelaten de situatie in verzoekers regio van

herkomst, verzoeker in de agglomeratie Jalalabad over een redelijk en veilig vestigingsalternatief

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

2.3.5.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

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

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uitvoerig werd gehoord. Tijdens een

persoonlijk onderhoud kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten

kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan

door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.9. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.10. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend twintig

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


