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 nr. 195 843 van 29 november 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2017 heeft 

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

31 januari 2017. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN BEURDEN loco 

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Akhundzadakhan, een gehucht 

van het dorp Ambarkhana gelegen in het district Bati Kot van de provincie Nangarhar. U bent geboren 

op 31 oktober 1999 en dus nog minderjarig. Uw beide ouders stierven toen u nog jong was tijdens een 

aanslag van de taliban. U groeide samen met uw broer en zuster op bij uw oom langs moederskant. U 

genoot geen formele scholing in Afghanistan maar hielp uw oom en schoonbroer die als steenbakkers 

werkten. De taliban is actief in uw regio en vroeg uw oom en schoonbroer om u tot de groepering te 

laten toetreden. De zoon van uw oom werd ooit meegenomen door de taliban waarna men geen nieuws 
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meer van hem ontving. Omdat uw oom u dit lot wilde besparen vertelde hij de taliban dat u op dat 

moment te zwak was. Later werd u tijdens een aanval op uw dorp door de taliban ontvoerd. U werd 

samen met andere jongens van andere dorpen meegenomen. Dezelfde dag werd de taliban 

aangevallen door dorpelingen. Tijdens het gevecht viel u, raakte gewond aan uw hoofd en verloor het 

bewustzijn. U ontwaakte in uw dorp. U verbleef nog enkele maanden in uw dorp om te revalideren. 

Nadien besliste uw familie dat u voor uw eigen veiligheid te land diende te verlaten. Uw oom 

contacteerde een smokkelaar. Ongeveer anderhalve maand voor uw aankomst in België verliet u 

Afghanistan.  

U reisde via Iran, Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland. U 

diende geen asielaanvraag in deze landen in. U reisde verder naar België waar u op 5 oktober 2015 

aankwam. De daaropvolgende dag, op 6 oktober 2015, diende u een asielaanvraag in bij de Belgische 

asielinstanties. U verklaart niet terug te kunnen keren naar uw land van herkomst omdat u voor uw leven 

vreest. Verder stelt u nog steeds medische problemen te ondervinden ten gevolge van uw val tijdens de 

ontvoering door de taliban. Ter staving van uw asielrelaas legt uw advocaat een medisch document 

neer opgemaakt in België. U verklaart dat uw andere documenten door de smokkelaar werden 

achtergehouden tijdens de boottocht naar Griekenland.  

B. Motivering  

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

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

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking 

te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de 

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan 

beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen 

aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen 

en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. 

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw asielaanvraag uitdrukkelijk gewezen werd op de 

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie vragenlijst CGVS p.2), blijkt uit het geheel van de 

door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan 

deze plicht tot medewerking.  

Vooreerst wijst het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) er op dat de 

identiteit van een asielzoeker een kernelement uitmaakt in een asielprocedure. Het is immers binnen het 

kader van dit fundamentele gegeven dat een asielrelaas op zijn intrinsieke merites kan beoordeeld 

worden. Het komt dan ook aan de asielzoeker toe om aan het Commissariaat-generaal de nodige feiten 

en relevante elementen aan te brengen om over te kunnen gaan tot onderzoek van zijn of haar 

aanvraag. Het CGVS erkent dat dat de juridische en materiële situatie van een asielzoeker het moeilijk 

kan maken om een sluitend bewijs van de voorgehouden identiteit voor te leggen. Desgevallend moet 

de asielzoeker dan zijn of haar identiteit aantonen op basis van zijn of haar verklaringen.  

In casu dient vastgesteld te worden dat u geen documenten neerlegt ter staving van uw identiteit. U 

stelt tijdens het gehoor voor het CGVS dat u uw Afghaanse documenten onderweg verloor (cgvs p.13). 

Er dient te worden opgemerkt u doorheen uw asielprocedure bijzonder weinig consistente tot ronduit 

tegenstrijdige verklaringen aflegt betreffende (het verlies van) deze documenten. Zo verklaarde u op 9 

maart 2016 op de Dienst Vreemdelingenzaken (vragenlijst CGVS – vraag 5 en verklaring DVZ – vraag 

25) dat u een taskara en documenten betreffende de moord op uw vader in uw bezit had maar deze in 

Griekenland in het water kwijt speelde. In de “Vragenlijst voor niet-begeleide minderjarigen uit 

Afghanistan”, ingevuld op 7 juni 2016, stelde u dan weer dat u in Griekenland in een boot zat en de 

smokkelaar de boot in het water duwde zonder uw rugzak met documenten mee te geven wat niet 

strookt met uw eerdere bewering dat u uw documenten in het water kwijt speelde (vragenlijst voor niet-

begeleide minderjarigen uit Afghanistan – vraag E). Tijdens uw gehoor op het CGVS situeert u het 

kwijtspelen van uw documenten dan weer niet in maar op weg naar Griekenland (cgvs p.13). Bij 

de opmaak van de fiche “niet-begeleide minderjarige vreemdeling” door bureau MINTEH op 6 oktober 

2016, de dag van uw asielaanvraag, verklaarde u echter nog dat u nooit een taskara of paspoort bezat 

(fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling p.2). De vaststelling dat u op het moment van uw 

aankomst in België nog beweerde nooit identiteitsdocumenten te hebben gehad om later tijdens uw 

asielprocedure plots toch te beweren dat u een taskara bezat maar dan bijzonder weinig consistente 

verklaringen aflegt over de wijze waarop u deze documenten kwijt speelde ondergraaft op bijzonder 

ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw beweringen betreffende het bezit en verlies van deze 

documenten. Voorgaande elementen doen het ernstige vermoeden ontstaan dat u de Belgische 

asielinstanties geen zicht wil bieden op het feit of u al dan niet (identiteits)documenten bezat en 

bijgevolg evenmin op uw identiteit en/of verblijfsplaatsen in Afghanistan.  
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Het vermoeden dat u de Belgische asielinstanties geen zicht wil bieden op uw werkelijke identiteit wordt 

versterkt door uw weinig aannemelijke en inconsistente verklaringen betreffende het overlijden van uw 

ouders in uw beweerd dorp van herkomst, de leeftijd en verblijfplaats van uw broer en de organisatie 

van uw vertrek uit Afghanistan. Zo verklaart u dat u uw beide ouders verloor bij een aanslag van de 

taliban in uw dorp (vragenlijst voor niet-begeleide minderjarigen uit Afghanistan – vraag C.1). Wanneer 

het CGVS informeert naar de omstandigheden van hun dood blijkt u hier geen verdere details over te 

kunnen verstrekken (cgvs p.4). U verklaart verder dat u nog heel jong was op het moment van hun 

overlijden. U blijkt deze naar alle waarschijnlijkheid toch ingrijpende gebeurtenis in uw leven echter 

allerminst in de tijd of het verloop van uw nog jonge leven te kunnen plaatsen. Wanneer het CGVS 

informeert of u enig idee heeft wat betreft de periode van het overlijden van uw ouders en u vraagt of het 

eerder één jaar of eerder vijf jaar of eerder tien jaar geleden plaats had stelt u geen idee te hebben 

(cgvs p.3). De vaststelling dat u enkel weet te vertellen dat u nog erg jong was op het moment van het 

overlijden van uw ouders maar niet eens bij benadering kan aangeven wanneer deze gebeurtenis 

plaats had doet ernstige twijfels ontstaan aangaande uw beweringen betreffende het overlijden van uw 

ouders. Verder verklaart u een broer te hebben die de naam S.S. draagt. Op het moment van uw 

aankomst op Belgisch grondgebied op 6 oktober 2015 stelde u dat uw broer één of twee jaar ouder is 

(Bureau MINTEH - fiche nietbegeleide minderjarige vreemdeling, p.3). Minder dan een half jaar later, op 

9 maart 2016, verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dan weer dat uw broer ongeveer veertien 

jaar oud is en bijgevolg ongeveer twee jaar jonger is dan u (verklaring dvz – vraag 17). Op de Dienst 

Vreemdelingenzaken stelde u verder dat uw broer in Ambarkhana verblijft (verklaring dvz – vraag 17). 

Op het moment van uw aankomst in België verklaarde u nog dat uw oudere broer, in tegenstelling tot de 

rest van de familie, in de stad Jalalabad in de provincie Nangarhar woont (BUREAU MINTEH – fiche 

niet-begeleide minderjarige vreemdeling, p.3). Uw verklaringen betreffende uw reis van Afghanistan 

naar België overtuigen evenmin. Zo stelde u op het moment van uw aankomst in België de naam van de 

smokkelaar niet te kennen (BUREAU MINTEH – fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling, p.3). Op 

de Dienst Vreemdelingenzaken bleek u zich de naam van de smokkelaar plots wel te herinneren 

(verklaring dvz – vraag 31). Voorgaande elementen doen vermoeden dat u de Belgische asielinstanties 

geen zicht wil bieden wat betreft uw familiaal netwerk in Afghanistan, de verblijfplaats(en) van deze 

familieleden en de wijze waarop u Afghanistan heeft verlaten.  

Zelfs wanneer abstractie gemaakt wordt van uw weinig aannemelijke en inconsistente verklaringen 

betreffende het bezit en verlies van uw identiteitsdocumenten, uw familiaal netwerk in Afghanistan en de 

wijze waarop u Afghanistan verliet dient te worden vastgesteld dat uw beweringen betreffende uw 

herkomst uit en verblijf in het gehucht Akhundzadakhan van het dorp Amabarkhana in het district Bati 

Kot niet overtuigen. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw 

nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst 

en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is 

van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers 

de streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige 

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden 

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van 

herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet 

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige 

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook 

werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de 

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet 

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.  

In casu werd vastgesteld dat uw kennis van de onmiddellijke omgeving van uw beweerd dorp van 

herkomst Akhundzadakhan uitermate beperkt is en/of geheel tegenstrijdig is met de ter beschikking van 

het CGVS zijnde informatie.  

Wanneer het CGVS u uitnodigt om over uw dorp te vertellen is de teelt van watermeloenen daar het 

eerste wat in u opkomt. Verder stelt u dat er nog mais en tarwe verbouwd wordt, sinaasappelen een 

belangrijk product zijn, en dat er veel velden en boomgaarden te vinden zijn (cgvs p.5-6). U verklaart 

tevens dat u nooit school liep maar uw oom en uw schoonbroer eten bracht in de velden waar zij 

bakstenen maakten (cgvs p.6). Uit de bij het administratief dossier gevoegde satellietbeelden blijkt dat 

er rond Akhunzadakhan en Ambarkhana inderdaad veel landbouwgronden liggen. De naam 

Ambarkhana (mestschuur) verwijst ook naar de landbouwactiviteiten van haar bewoners. Een 

persbericht van het UNHCR stelt verder dat Ambarkhana de voedselmand van oostelijk Afghanistan is.  

Uw geheel ontbrekende of met de ter beschikking van het CGVS zijnde informatie tegenstrijdige kennis 

betreffende de landbouwgewassen die in uw beweerd dorp van herkomst geteeld worden ondergraaft 

echter in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw bewering dat u afkomstig bent uit en tot het 

moment van uw vertrek uit Afghanistan verbleef in het gehucht Akhundzadakhan. Wanneer het CGVS 
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informeert wanneer de watermeloenen rijp zijn antwoordt u dat de oogst in de winter plaats heeft. 

Gevraagd om dit verder te preciseren stelt u hier niet op te kunnen antwoorden omdat u zelf niet actief 

was in de watermeloenenteelt (cgvs p.6). Uit de bij het administratief dossier gevoegde informatie blijkt 

echter dat de oogst van de watermeloenen in uw beweerd district van herkomst Bati Kot pal in de zomer 

valt. Wanneer het CGVS verder informeert naar de oogstperiode voor sinaasappelen, dat andere 

belangrijke landbouwproduct in uw dorp, antwoordt u dit niet te weten. Ter verklaring roept u opnieuw 

in dat u niet actief was in de appelsienenpluk. Gevraagd wanneer het graan gezaaid wordt antwoordt u 

niet op de vraag maar stelt u andermaal dat u hier niet bij betrokken was. Wanneer het CGVS u 

confronteert met enerzijds uw bewering dat u zestien jaar in een plattelandsdorp woonde en anderzijds 

met de vaststelling dat u geen enkele kennis heeft van de zaai- en oogsttijden van de door uzelf 

opgesomde veel verbouwde landbouwproducten in uw dorp stelt u dat u de landbouwactiviteiten wel 

opmerkte maar dat het verloop van de seizoenen aan u voorbijging. Wanneer het CGVS ten slotte 

informeert naar de plant- en oogsttijden van mais beweert u plots dat u niet enkel niet actief was in de 

landbouw maar ook niets zag van de landbouwactiviteiten in uw dorp, en enkel uw oom bakstenen zag 

maken (cgvs p.6-7). Deze verklaringen voor uw onwetendheid betreffende de zaai- en oogsttijden van 

de gewassen die in uw beweerd dorp van herkomst verbouwd worden overtuigen geheel niet. Ook van 

een minderjarige asielzoeker die verklaart afkomstig te zijn uit een dorp waar landbouw een belangrijke 

economische activiteit is en die stelt dat hij in de velden liep wanneer hij zijn familieleden eten bracht 

mag redelijkerwijs verwacht worden dat hij op zijn minst enig idee heeft van de zaai- en oogstperiodes 

van de in zijn dorp geteelde producten. De vaststelling dat u hier niet toe in staat bent roept dan ook 

bijzonder ernstige vragen op.  

Evenmin overtuigend is uw kennis van de omgeving van Akhundzadakhan. Wanneer het CGVS tot 

driemaal toe informeert wat er in de richting van de zonsopgang ligt stelt u hier geen idee van te 

hebben. Gevraagd welke dorpen of bergen er in die richting liggen stelt u zelfs niet te weten aan welke 

kant de zon opkomt (cgvs p.17). Gevraagd of de naam Girdabe (Gerdahi) Ghar u iets zegt stelt u de 

tegenvraag of het CGVS het dorp Chahar Dehe bedoelt (cgvs p.16). Nochtans is de Girdabe Ghar de 

berg waartegen Akhundzada is gelegen, onmiddellijk ten oosten van uw beweerd dorp van herkomst, in 

de richting van de zonsopgang. U stelt evenmin te weten wat er in de richting van de zonsondergang 

ligt. U verklaart dat u dit vergeten bent (cgvs p.17).  

Wanneer het CGVS informeert waar de Batar Ghar, de berg pal ten noorden van Akhundzadakhan, 

gelegen is stelt u geen idee te hebben (cgvs p.16). Gevraagd of men een rivier of kanaal passeert als 

men van Akhundzadakhan naar Kuchian gaat antwoordt u ontkennend. U verklaart verder dat Kuchian 

in de richting van de weg gelegen is, waarmee u de baan naar de stad Jalalabad bedoelt (cgvs p.17). 

Uit de bij het administratief dossier gevoegde kaarten en satellietbeelden blijkt niet enkel dat de dorpen 

Akhundzadakhan en Kuchian gescheiden worden door een vertakking van de Kaboel rivier, maar dat 

het dorp Kuchian net ten noorden van Akhundzadakhan ligt, en de baan naar Jalalabad ten zuiden van 

Akhundzadakhan. Gevraagd of de benaming Gundiyani u iets zegt antwoordt u dat u de naam nog nooit 

gehoord heeft (cgvs p.9). Nochtans ligt dit dorp op slechts zeven kilometer van uw beweerd dorp van 

herkomst Akhundzadakhan. Wanneer het CGVS informeert of de naam Takyat Ziarat (schrijn) Qalay u 

bekend is weet u correct te vertellen dat Takyat Qalay een dorp is, geen schrijn. Uw kennis 

betreffende dit dorp, slechts een viertal kilometer ten noordwesten van uw beweerd dorp van herkomst 

Akhundzadakhan gelegen, houdt hier echter op. U stelt enkel te weten dat het een dorp is en blijkt geen 

idee te hebben in welke richting het ligt (cgvs p.16).  

Het dorp Garay situeert u aan de overkant van het kanaal in de richting van het dorp Gardaba (cgvs 

p.9). Wanneer later tijdens het gehoor gevraagd wordt waar Gardaba gelegen is stelt u plots over het 

dorp Garay dat het misschien ook als Karay wordt uitgesproken en dat Karay ook Gardaba genoemd 

wordt. Wanneer het CGVS ter verduidelijking vraagt of Garay (Karay) een synoniem voor Gardaba is 

overtuigt uw antwoord, dat het twee aparte dorpen zijn maar dat u het eigenlijk niet meer zo goed weet 

(cgvs p.10), allerminst. Ook van een minderjarige asielzoeker die verklaart zijn ganse leven in een 

gehucht van Ambarkhana te hebben doorgebracht mag redelijkerwijs verwacht worden dat hij kan 

vertellen welke namen de dorpen in zijn onmiddellijke omgeving hadden. Uit de bij het administratief 

dossier gevoegde kaarten en satellietbeelden blijkt bovendien dat Garay (Kare) ongeveer vier kilometer 

ten noorden van Akhundzadakhan gelegen is en Gardaba (Gerdab) minder dan een kilometer ten 

zuiden van uw beweerd gehucht van herkomst. Het dorp Mushiani (Meshwani) weet u ongeveer correct 

te situeren in de richting van het dorp Chahar Dehe. U blijkt echter geen idee te hebben of u 

Mushiani zou passeren op weg naar Chahar Dehe (cgvs p.10-11). Gevraagd waar het dorp Chahar Deh 

ligt stelt u dat het in het Bati Kot district gelegen is maar ver van uw dorp ligt. Wanneer het CGVS 

informeert of u de ligging van dit dorp kan situeren antwoordt u aanvankelijk ontkennend om onmiddellijk 

hierna te verklaren dat het misschien wel in de richting van het Ashwab Baba schrijn ligt (cgvs p.9). Op 

de ter beschikking van het CGVS zijnde kaarten en satellietbeelden wordt geen melding teruggevonden 
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van een schrijn met de naam Ashwab Baba. Een internetzoekactie naar het Ashwab Baba schrijn levert 

evenmin enig resultaat op.  

Uit de bij het administratief dossier gevoegde informatie blijkt verder dat veel bewoners van 

Ambarkhana hun dorp verlieten tijdens de burgeroorlog die Afghanistan teisterde. Wanneer het CGVS 

informeert of u weet waarheen ze migreerden stelt u dit niet te weten (cgvs p.4-5). Dit is opmerkelijk. 

Persberichten daterend van maart 2000 stellen immers dat minstens 450 bewoners van Ambarkhana 

toen terugkeerden uit Peshawar, Pakistan. Ook wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat u 

nog bijzonder jong was toen de eerste families terugkeerden kan er redelijkerwijs vanuit gegaan worden 

dat het jarenlange verblijf in Pakistan van bepaalde families ter sprake kwam tijdens contacten onder de 

dorpsbewoners. Wanneer het CGVS later tijdens het gehoor nogmaals vraagt of u zich Afghanen 

herinnert die zich in Ambarkhana vestigden na een langdurig verblijf in Afghaanse steden of 

de buurlanden Iran of Pakistan stelt u dat u wel dorpsgenoten zag vertrekken maar dat u niemand zag 

terugkeren vanwege de slechte veiligheidssituatie. Gevraagd of Ambarkhana migranten uit Pakistan te 

verwerken kreeg antwoordt u niet op de vraag maar herhaalt u dat u geen mensen kent die naar 

Pakistan trokken (cgvs p.7-8). Uit de ter beschikking van het CGVS zijnde informatie blijkt echter dat 

Ambarkhana en de gehuchten van dit dorp in 2008 reeds zestigduizend terugkeerders uit voornamelijk 

Pakistan hadden opgevangen. Deze situatie werd nog bemoeilijkt door de recente terugkeer van 

tienduizend mensen na de sluiting van twee vluchtelingenkampen in Pakistan. Uw verklaring dat u in 

Ambarkhana nooit uit Pakistan terugkerende vluchtelingen opmerkte ondergraaft verder uw bewering 

afkomstig te zijn uit Akhundzadakhan. Redelijkerwijs kan er vanuit gegaan worden dat 

deze migratiebewegingen een bijzonder grote impact hadden op de rurale gemeenschap in en rond 

Ambarkhana en dat ook een minderjarige bewoner van dit dorp of één van de gehuchten ervan hierover 

correcte, duidelijke en gedetailleerde verklaringen kan afleggen.  

Wanneer het CGVS informeert waar mensen tijdens verkiezingen konden stemmen antwoordt u het niet 

te weten. U vult aan dat de bewoners van Bati Kot ergens in hun district konden stemmen, maar stelt 

niet te weten waar. U verklaart uitdrukkelijk dat bewoners van Ambarkhana niet in hun dorp konden 

stemmen (cgvs p.11-12). Uit de bij het administratief dossier gevoegde informatie blijkt echter dat er 

tijdens de verkiezingen van 2014 een stembureau was in de school van Ambarkhana en dat er ook 

stembureaus waren in de omliggende dorpen. Hoewel van een minderjarige inwoner die zelf niet kan 

deelnemen aan verkiezingen geen gedetailleerde verklaringen betreffende de verkiezingen verwacht 

kunnen worden mag redelijkerwijs wel verwacht worden dat hij op de hoogte is of er een stembureau in 

zijn dorp was. U weet verder correct te vertellen dat Ambarkhana een kliniek telt. U verklaart dat deze 

kliniek vroeger een dokterspraktijk was en ongeveer drie of vier jaar voor uw vertrek gebeurde (cgvs p.8-

9). De bij het administratief dossier gevoegde lijst met medische voorzieningen van 2004 uitgaand 

van het Afghaanse ministerie van gezondheidszorg vermeldt nog geen kliniek in Ambarkhana. Een 

document uitgaande van de PRT (Provincial Reconstruction Team) Jalalabad daterend van 20 april 

2006 al wel. De lijst met medische voorzieningen van het Afghaans ministerie van volksgezondheid van 

2009 vermeldt de kliniek in Ambarkhana ook. Aan uw bewering dat de kliniek in Ambarkhana slechts 

drie of vier jaar voor uw vertrek geopend werd kan dan ook geen geloof worden gehecht.  

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat aan uw voorgehouden gebrek aan formele scholing evenmin 

geloof kan worden gehecht. Zo dient te worden vastgesteld dat u op 9 maart 2016, 5 maanden na uw 

aankomst in België, op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde nooit school te hebben gelopen in 

Afghanistan maar in België hebben leren schrijven (verklaring dvz – vraag 11). Een half jaar later, 

tijdens het gehoor voor het CGVS op 28 september 2016, bleek uw alfabetisering dermate gevorderd 

dat u de notities van de tolk kon lezen en ernaar verwijzen niettegenstaande het notitieblad voor u bijna 

volledig omgekeerd lag (cgvs p.3 en 10). Wanneer het CGVS u hierop wijst herhaalt u enkel dat u geen 

Pasjtoe kan lezen en in België leerde lezen (cgvs p.14). Deze verklaring voor uw bijzonder snelle 

alfabetisering kan niet overtuigen. Redelijkerwijs kan aangenomen worden dat iemand die verklaart 

analfabeet te zijn in zijn moedertaal, de taal van het land waar hij sinds korte tijd verblijft niet dusdanig 

onder de knie heeft dat hij een notitieblad dat niet eens voor hem ligt kan aflezen en ernaar 

verwijzen. Bovenstaande elementen ondergraven op ernstige wijze uw bewering dat u analfabeet was 

op het moment van uw vertrek uit Afghanistan. Bijkomend kan nog gewezen worden op uw weinig 

consistente verklaringen betreffende uw scholing in de madrassa. Zo stelde u op de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat u twee of drie jaar voor uw vertrek uw opleiding in de madrassa voor bekeken 

hield (verklaring dvz – vraag 11). Tijdens uw gehoor voor het CGVS situeert u het stopzetten van uw 

religieuze opleiding dan weer vier of vijf jaar voor uw vertrek uit Afghanistan (cgvs p.15-16). De 

vaststelling dat u doorheen uw asielprocedure weinig aannemelijk verklaringen aflegt betreffende uw 

formele scholingsgraad en al evenmin consistente verklaringen aflegt betreffende uw religieuze 

opleiding in de madrassa ondergraaft verder uw algemene geloofwaardigheid. Het doet ook het ernstige 

vermoeden ontstaan dat u de Belgische asielinstanties geen zicht wil bieden op uw scholingsniveau en 

uw identiteit.  
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Zelfs indien uw weinig aannemelijk verklaringen betreffende uw gebrek aan formele scholing buiten 

beschouwing worden gelaten moet er worden gesteld dat een beperkte scholing niet kan verklaren dat u 

niet op de hoogte bent zijn van zaken die tot uw dagdagelijkse leefomgeving behoren. Een beperkte 

scholing heeft immers niet tot gevolg dat de verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast zodat er 

redelijkerwijze vanuit kan worden gegaan dat u in staat moet worden geacht om kennisvragen te 

beantwoorden betreffende uw directe omgeving en het dagdagelijkse leven in uw beweerde regio van 

herkomst.  

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

afkomstig te zijn uit het gehucht Akhundzadakhan van het dorp Ambarkhana gelegen in het district Bati 

Kot in de provincie Nangarhar. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst 

in Afghanistan kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee 

verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst 

naar België in Ambarkhana heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die 

zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat 

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

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

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

Vreemdelingenwet.  

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een 

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het 

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers 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 dermate hoog is dat 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 loopt op de in voornoemd artikel 

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.  

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn 

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke 

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het 

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond 

van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een 

asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de 

asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een asielzoeker, 

met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn 

Afghaanse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is 

daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk 

verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden 

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.  

U werd bij aanvang van uw asielaanvraag en tijdens het begin van uw gehoor dd. 28 september 2016 

nochtans uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking 

tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, 

reisroutes en reisdocumenten. U werd in de loop van het gehoor en op het einde van het gehoor 

uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw 

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan. U werd er vervolgens op 

gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit en dat het voor de 

beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw 

eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u 

niet recent uit Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich 

niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de 

mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw 

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder 

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft 

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u 

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (cgvs p.14 en 16). U bleef echter volharden in 

uw bewering uw ganse leven in het gehucht Akhundzadakhan van het dorp Ambarkhana te hebben 

gewoond.  

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft 

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden 

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden 
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in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw 

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u 

voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke 

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt, 

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een 

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.  

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en 

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent 

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen 

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe 

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op 

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die 

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, 

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken 

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op 

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer .  

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen niet. Aangaande (het verlies 

van) uw Afghaanse identiteitsdocumenten werden hierboven reeds de nodige bedenkingen geuit. Wat 

betreft het door u neergelegde medisch attest opgesteld door een Belgische arts moet worden gesteld 

dat dit document geen bewijs levert voor de omstandigheden waarin u de vermelde medische 

problemen opliep en aldus de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw verblijfplaatsen 

niet herstelt aangezien documenten enkel het vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van 

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Het volstaat op zichzelf niet om de 

geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen.  

Wat betreft de door u ingeroepen medische problemen dient te worden opgemerkt dat dit element geen 

verband houdt met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de  

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische 

elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 

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

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.  

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en 

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door 

België, op u moet worden toegepast.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift  

 

2.1.1. Middelen 

 

In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 en 62 

van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1 van het Verdrag 

van Genève van 28 juli 1951, van “de algemene motiveringsplicht”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

 In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt: 

 

“Verwerende partij oordeelde ten onrechte dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de erkenning als 

vluchteling, noch voor toekenning van de subsisiaire beschermingsstatus. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker het niet aannemlijk heeft gemaakt dat hij uit het gehucht 

Akhundzadakhan afkomstig is. Nochtans had de Protection Officer letterlijk tijdens het gehoor het 

volgende gezegd: "ik heb de indruk dat je wei van Anbarhada afkomstig bent, maar dat je daar al enige 

tijd niet meer woont" (CGVS gehoor, p 14). 

Dit is inderdaad het geval. Verzoeker is namelijk reeds omstreekds 2013 vertrokken vanuit Afghanistan 

en niet in 2015. Verzoeker heeft langer dan eerder vermeld in Turkije en Griekenland verbleven, met 

name respectievelijk anderhalf jaar en vier maanden. Verzoeker wenst dit thans recht te zetten. 
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Dit verklaart dan ook waarom verzoeker niets wist van de verkiezingen van 2014. Op dat moment was 

hij reeds uit zijn dorp vertrokken. Er kunnen dan ook geen negatieve conclusies betreffende zijn 

herkomst worden getrokken uit het feit dat hij niet wist van dit gebeuren. 

Dit verklaart ook verzoekers bewering dat het ziekenhuis in het dorp drie tot vier jaar voor zijn vertrek is 

geopend. Te rekenen van 2013 zou het ziekenhuis volgens verzoeker geopend zijn rond 2008 en 2009, 

wat een misschatting door verzoeker is van twee jaar. Gezien zijn jonge leeftijd en gezien de mindere 

nadruk op tijd in de Afghaanse samenleving, is dit geen slechte schatting. Bijgevolg kan ook hierin geen 

element gevonden worden dat zijn herkomst in twijfel kan trekken. 

Het feit dat verzoeker reeds in 2013 vertrok, maakt dan ook dat verzoeker slechts ongeveer 13 jaar was 

bij dit vertrek uit Afghanistan. Hij was m.a.w. juist de kinderjaren ontgroeid. Bijgevolg moeten zijn 

verklaringen afgetoetst worden tegen de leefwereld van een 13-jarige en niet tegen deze van een 15-

jarige. Twee jaar betekent in deze fase van een persoons leven een gigantisch verschil in ontwikkeling 

en observatief vermogen. 

Naast deze twee hogervermelde punten van twijfel omtrent verzoekers herkomst die verwerende partij 

opwerpt maar die volledig verklaard kunnen worden door verzoekers eerdere vertrek uit Afghanistan, 

baseert verwerende partij haar twijfel op nog een aantal andere punten. 

Zo wijst verwerende partij o.a. op verzoekers beperkte kennis omtrent de specificiteiten van de 

landbouwactiviteiten van zijn dorp. Verwerende partij is hieromtrent kennelijk onredelijk. Verzoeker heeft 

weet van de landbouwactiviteit in zijn dorp en de belangrijke rol die de landbouw speelt voor het dorp 

(hij vernoemt dit als eerste op zijn gehoor als er wordt gevraagd zijn dorp te beschrijven), kan de 

gewassen benoemen die worden geteeld op de velden (wat overigens bevestigd wordt in de bestreden 

beslissing), en kent het irrigatiesysteem. Verzoeker is echter niet actief in de landbouw. Hij werkte als 

kind bij de steenbakkerij van zijn oom en diens schoonzoon. Daarenboven vertrok verzoeker in 2013, op 

dertienjarige leeftijd uit Afghanistan. Vereisen dat verzoeker weet heeft van alle exacte zaai- en 

oogsttijden van de verschillende gewassen vooraleer er geloof kan gehecht worden aan zijn afkomst is 

dan ook kennelijk onredelijk. 

Verwerende partij acht de kennis van verzoeker over de omgeving van Akundzadakhan ook 

onvoldoende. 

Nochtans wist verzoeker op zijn gehoor heel wat te vertellen over zijn omgeving, waarvan sommige 

elementen werden vermeld en erkend door de verwerende partij in de bestreden beslissing. Zo erkent 

verwerende partij dat verzoeker wist: 

- dat Takyat Ziarat een dorp is en geen schrijn. (bestreden beslissing p 3) 

- dat zijn regio bekend was voor de landbouw en de juiste gewassen kon opnoemen (watermeloen, 

olijfboomgaarden, sinaasappelen, tarwe en maïs), (bestreden beslissing, p 3) 

- waar het dorp Mushiani (Meshwani) gelegen is. (bestreden beslissing, p 3) 

- dat er een kliniek is in Ambarkhana. (bestreden beslissing, p 4) 

Uit het gehoorverslag blijkt duidelijk dat verzoeker nog meer wist over zijn regio. Deze zijn onterecht niet 

in de beslissing in overweging genomen. Zo wist verzoeker: 

- dat er aan drie kanten van zijn dorp bergen waren. (CGVS gehoor, p 5) 

- dat deze bergen Madikar berg, Bacho berg en Markho berg heten. (CGVS gehoor, p 5) 

- dat zijn huis naast de Markho berg ligt. (CGVS gehoor, p 5) 

- dat de stammen van Sultankhel, Shinwari, Akhonzadaghan en Kochi leefden. (CGVS gehoor, p 5) 

- dat er verschillende moskeëen waren waaronder een witte die naast het huis van verzoeker was 

gelegen. (CGVS gehoor, pp 5-6) 

- hoe de velden bevloeid werden. (CGVS gehoor, p 7) 

- dat de school Ambarkhana Ali Lesa heet en dat deze bestaat uit een jongens- en meisjesschool. 

(CGVS gehoor, 8) 

- dat er een ziekenhuis is dat vroeger een dorpspraktijk was en weet deze te situeren. (CGVS gehoor, p 

8) 

- dat Ambarkhana nog een andere naam heeft namelijk: Akhundzalan Qalay. (CGVS gehoor, p) 

- dat de naam van de zoon van de malek van het dorp N.A. is. Hij weet dat hij nu in Anbarkhana woont 

en dat hij tot de stam van Akhonzada behoort. (CGVS gehoor, p 12) 

- dat de namen van twee bekende Taliban leiders van de streek Dadadul-lah en Kocai of Hadji Saber 

waren. (CGVS gehoor, p 14) 

- dat de volgende dorpen in de omgeving van het zijne zijn gelegen: Horikaleh, Garbawa, Betaweh, 

Proikleh, Anihankhal, Konshel, Bitaw Chinokali of Pinaikhalai. 

- dat er een rivier is in de Markhro en de Madika berg. 

Daarenboven werd ook hier te weinig rekening gehouden met de jonge leeftijd van verzoeker toen hij in 

Afghanistan woonde. 
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De bestreden beslissing baseert vervolgens de twijfel omtrent verzoekers herkoimst op het feit dat 

verzoeker niets leek af te weten tijdens zijn gehoor van de grote groep Afghaanse onderdanen die 

terugkwamen uit Pakistan rond de eeuwwisseling. 

Ook hier hield de bestreden beslissing te weinig rekening met de jonge leeftijd van verzoeker. Te meer 

omdat uit het gehoorverslag duidelijk naar voor komt dat verzoeker de vraag niet goed verstond. Hij 

refereerde steeds naar de meer recente situatie waar juist veel personen wegtrekken uit de regio. 

Uit gesprekken tussen verzoeker en dienst voogd en raadsman is des te meer gebleken dat verzoeker 

deze vraagstelling niet begreep. Slechts na ettelijke pogingen om de vraag duidelijk te maken, inclusief 

door middel visualisatie met tekeningen begreep verzoeker de vraag. Hierop reageerde hij vervolgens 

dat hij effectief mensen kent die zijn teruggekeerd en die vertelden dat Afghaanse vluchtelingen in 

Pakistan slecht werden behandeld. 

Al deze elementen in overweging genomen, moet worden besloten dat verwerende partij niet 

redelijkerwijze kon oordelen dat verzoeker het niet heeft kunnen aantonen dat hij uit het dorp 

Ambarkhana afkomstig is. 

Tot slot moet er nog kort ingegaan worden op een aantal beweringen en inconsistenties die de 

geloowaadigheid van verzoeker volgens verwerende partij aantasten. 

Met betrekking tot het verlies van zijn documenten wenst verzoeker op de merken dat de tegenstelling 

die verwerende partij meent te kunnen ontwaren tussen het verlies van deze documenten "in het water", 

bij het vertrek met de boot vanuit Turkije naar Griekenland, "in Griekenland", of "op weg naar 

Griekenland", getuigt van veel onbegrip vanwezge verwerende partij en een bewuste tegenstrijdige 

interpretatie van bewoordingen. Tijdens het gehoor bij het CGVS, waar verzoeker hierover uitgebreide 

verklaringen kon afleggen, stelde hij duidelijk wat er was gebeurd. 

Ten tweede leidt verwerende partij uit het feit dat verzoeker wijst naar namen op het blad van de tolk af 

dat verzoekers scholingsgraad hoger is dan hij zelf aangeeft. Nochtans verwees de verzoeker enkel vlak 

nadat de tolk de woorden had opgeschreven naar het blad. Hieruit kan niet afgeleid worden dat hij deze 

woorden effectief zelf kan lezen, maar slechts dat hij aandachtig was. 

Tot slot moet er kort worden ingegaan op een aantal kleine inconsistenties tussen de verklaringen die 

verzoeker aflegde bij zijn gehoor door bureau MINTEH, of althans de verklaringen die daar werden 

genoteerd, en zijn latere verklaringen bij DVZ en CGVS. 

Er dient hierbij ten eerste te worden gewezen op de omstandigheden waarin verzoeker verbleef bij zijn 

aankomst in België, namelijk als één van de honderden vluchtelingen die op dat moment toekwamen en 

verbleven in het Maximiliaanpark. Verzoeker verbleef hier als niet-begeleide minderjarige zonder enige 

vorm van begeleidnig. Ook het gehoor bij dienst MINTEH legde verzoeker af zonder enige vorm van 

voorbereiding, en zonder dat een voogd of raadsman dit gehoor kon bijwonen. Het feit dat verzoeker de 

naam van de smokkelaar vergeten was bij zijn interview op MINTEH kan bijvoorbeeld door deze 

stressvolle situatie verklaard worden. Ook het ontekkend antwoord van verzoeker op de vraag of hij over 

indenteitsdocumenten beschikte kan door desinformatie worden verklaard. 

Ten tweede blijkt uit de fiche van dienst MINTEH waar verwerende partij naar verwijst zelf duidelijk dat 

deze haastig en onnauwkeurig werd ingevuld. Het is zeer goed denkbaar dat er hier zich 

communicatiefouten hebben voorgedaan. Zo stelt verzoeker bijvoorbeeld dat hij, wanneer hem werd 

gevraagd naar de verlijfplaats van zijn broer, antwoordde dat deze in Nangarhar verbleef, en hierbij ter 

verduidelijking de hoofdstad van deze provincie, zijnde Jalalabad, vernoemde. 

Dat in deze eerste fase van identifïcatie niet aile gegevens tôt in de détails correct worden genoteerd is 

begrijpelijk en enigszins aanvaardbaar, maar dat deze gegevens later worden gebruikt om tegenstrijdige 

verklaringen aan verzoeker toe te dichten is niet aanvaardbaar. Bovendien maakt dit stuk geen deel uit 

van verzoekers asieldossier, werden deze verklaringen hem niet opnieuw voorgelezen bij afronden van 

het gehoor, en werd hem op geen enkel moment gewezen op het belang van het afleggen van 

nauwkeurige verklaringen in deze fase van de procédure. 

Eventuele tegenstrijdigheden tussen de in deze fiche van dienst MINTEH en verzoekers latere 

verklaringen, kunnen dan ook niet tegen hem worden gebruikt.” 

 

2.2. Stukken  

 

Met een aangetekend schrijven van 17 oktober 2017 brengt verzoeker samen met een aanvullende nota 

de volgende stukken bij: een kopie van de taskara van zijn vader, een kopie van de kieskaart van zijn 

vader, een kopie van de taskara van zijn zus en zijn schoonbroer, een kopie van de legerkaart van zijn 

schoonbroer, een psychologisch attest, een rapport van zijn OKAN-school en een aantal foto’s van zijn 

verblijf in Turkije en Griekenland (rechtsplegingsdossier, stuk 10). 
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2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. Bevoegdheid 

 

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van 

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

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de 

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop. 

 

2.3.2. Vluchtelingenstatus 

 

Verzoeker voert aan dat hij door de taliban werd bedreigd en ontvoerd. In de bestreden beslissing wordt 

verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) hij de Belgische asielinstanties geen zicht biedt op 

zijn identiteit, zijn familiaal netwerk in Afghanistan, de verblijfplaats(en) van zijn familieleden en de wijze 

waarop hij Afghanistan heeft verlaten; (ii) geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden 

herkomst uit het gehucht Akhundzadakhan van het dorp Amabarkhana in het district Bati Kot van de 

Afghaanse provincie Nangarhar gelet op (a) zijn gebrekkige en foutieve verklaringen betreffende 

landbouwactiviteiten in en rond zijn dorp, (b) zijn gebrekkige kennis van de onmiddellijke omgeving van 

zijn gehucht en de omliggende dorpen, (c) zijn gebrekkige kennis over de migratiepatronen in zijn dorp, 

(d) zijn foutieve verklaringen over het stembureau in zijn dorp bij de laatste verkiezingen in 2014; (iii) 

geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden gebrek aan formele scholing gelet op zijn 

tegenstrijdige en uiteenlopende verklaringen over dit onderwerp doorheen zijn asielprocedure; (iv) 

aangezien geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden regio van herkomst, evenmin geloof 

kan worden gehecht aan de feiten die er zich volgens hem zouden hebben afgespeeld; en (v) de door 

hem voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande 

vaststellingen niet kunnen wijzigen. 

 

Er dient vastgesteld dat verzoeker er in onderhavig verzoekschrift niet in slaagt zijn voorgehouden 

herkomst uit het gehucht Akhundzadakhan van het dorp Amabarkhana in het district Bati Kot van de 

Afghaanse provincie Nangarhar alsnog aannemelijk te maken en de hiervoor vermelde motieven uit de 

bestreden beslissing te weerleggen. 

 

Verzoeker stelt in onderhavig verzoekschrift dat hij twee jaar eerder uit Afghanistan vertrok dan hij 

voordien aan de Belgische asielinstanties kenbaar had gemaakt: “Verzoeker is namelijk reeds 

omstreeks 2013 vertrokken vanuit Afghanistan en niet in 2015. Verzoeker heeft langer dan eerder 

vemeld in Turkije en Griekenland verbleven, met name respectievelijk anderhalf jaar en vier maanden. 

Verzoeker wenst dit thans recht te zetten.” Bij de uiteenzetting van de feiten in zijn verzoekschrift stelt 

verzoeker dienaangaande als volgt: “In tegenstelling tot hetgeen eerder door verzoeker werd 

aangegeven, heeft verzoeker op zijn tocht naar Europa gedurende anderhalf jaar in Turkije 

verbleven waar hij op verschillende plaatsen werkte in erbarmelijke omstandigheden om zijn verder reis 

te kunnen bekostigen. Verzoeker verlbeef vervolgens ook nog vier maanden in Griekenland. Bijgevolg 

verliet verzoeker Afghanistan ongeveer twee jaar eerder dan hij eerder heeft aangegeven.” Er dient 

vastgesteld dat verzoeker in onderhavig verzoekschrift geheel nalaat op enigerlei wijze in concreto 

uiteen te zetten om welke reden hij zijn eerder vertrek uit Afghanistan en zijn langer verblijf in Turkije en 

Griekenland voor de Belgische asielinstanties verborgen zou houden tot op het moment van het 

indienen van onderhavig verzoekschrift, hetgeen op zich reeds afbreuk doet aan het geloofwaardig 

karakter van dit vertrek en deze verblijven in Turkije en Griekenland. Redelijkerwijze kan dan ook 

worden aangenomen dat het hier louter een wijziging van zijn eerdere verklaringen na confrontatie met 

de motieven in de bestreden beslissing betreft. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift immers aan dat hij 

wegens zijn vertrek uit Afghanistan in 2013 niets kon weten over de verkiezingen in 2014, dat zijn 

verklaringen over het ziekenhuis in zijn dorp op twee jaar na wel degelijk overeenkomen met de 

informatie in het administratief dossier dienaangaande indien men rekening houdt met zijn vertrek uit 

Afghanistan in 2013 in plaats van in 2015, en dat hij slechts 13 jaar oud was toen hij Afghanistan in 

2013 verliet waardoor bij de beoordeling van zijn verklaringen over zijn leefwereld volgens hem rekening 

moet worden gehouden met een verschil in ontwikkeling en observatievermogen in vergelijking met een 

15-jarige. De foto’s die verzoeker bij zijn aanvullende nota voegt (rechtsplegingsdossier, stuk 10) en de 

informatie die hij hieromtrent verschaft in deze zelfde aanvullende nota zijn niet van aard aan de 
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voormelde motivering afbreuk te doen. Uit de voorgelegde foto’s kan immers niet worden afgeleid 

wanneer ze werden gemaakt. Verzoekers uiteenzetting over de plaatsen en perioden van tewerkstelling 

in Turkije zijn opnieuw een loutere post factum-verklaring en geven bovendien evenmin enige verklaring 

voor het feit dat verzoeker pas middels onderhavig verzoekschrift aan de Belgische asielinstanties te 

kennen geeft dat hij langer in Turkije en Griekenland zou hebben verbleven dan hij voordien aangaf. 

Verder dient erop gewezen dat foto’s omwille van de manipuleerbaarheid ervan naar plaats, tijd en 

omstandigheden geen bewijswaarde hebben. Hoe dan ook, een eerder vertrek uit Afghanistan dan tot 

nu werd aangenomen doet geen afbreuk aan de hoofdmotieven van de beslissing aangezien verzoeker 

blijft vasthouden aan zijn ongeloofwaardig bevonden herkomst uit Akhundzadakhan, distirct Bati Kot in 

de provincie Nangarhar. Verzoekers eerder vertrek vormt immers geen verklaring voor zijn tegenstrijdige 

verklaringen over het ontbreken van documenten, zijn inconsistente verklaringen over her overlijden van 

zijn ouders, de leeftijd en verblijfplaats van zijn broer en de organisatie van zijn vertrek uit Afghanistan.  

 

Het voorgaande klemt eens te meer daar in de bestreden beslissing op terechte en pertinente wijze 

wordt vastgesteld dat verzoeker nalaat de Belgische asielinstanties een duidelijk beeld te verschaffen 

over zijn identiteit, zijn familiaal netwerk in Afghanistan en de verblijfplaats(en) van zijn familieleden, 

alsook dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de naam van de smokkelaar. Waar verzoeker 

dienaangaande in zijn verzoekschrift aanvoert dat de vaststellingen van de commissaris-generaal over 

het verlies van zijn documenten “in het water”, bij het vertrek met de boot vanuit Turkije naar 

Griekenland, “in Griekenland” of “op weg naar Griekenland” getuigen van veel onbegrip vanwege de 

commissaris-generaal en van een bewuste tegenstrijdige interpretatie van bewoordingen, laat verzoeker 

geheel na in concreto te duiden waarom deze vaststellingen, die steun vinden in het administratief 

dossier, volgens hem zouden getuigen van onbegrip of op welke wijze de commissaris-generaal volgens 

hem bewust verzoekers bewoordingen tegenstrijdig zou hebben geïnterpreteerd. Verzoeker komt niet 

verder dan enkel zijn verklaringen zoals afgelegd tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) te bevestigen, waardoor hij uiteraard de terecht 

in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden niet ongedaan maakt. Waar verzoeker 

beweert dat de fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling” (hierna: fiche NBMV) door het bureau 

MINTEH haastig en onnauwkeurig werd ingevuld beperkt hij zich tot een blote bewering die hij verder 

niet staaft. Betreffende verzoekers omschrijving van zijn levensomstandigheden bij zijn aankomst in 

België, dient erop gewezen dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en 

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle 

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk 

aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste 

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de 

asielprocedure. Verzoekers levensomstandigheden bij zijn aankomst in België doen hieraan geen 

afbreuk. Ten overvloede kan hierbij worden opgemerkt dat het eens te meer niet aannemelijk is dat 

verzoeker hiervan tijdens zijn gehoor geen enkele melding maakte. 

 

Betreffende verzoekers scholingsgraad dient vastgesteld dat de vertegenwoordiger van de commissaris-

generaal ter terechtzitting verklaart afstand te doen van de motivering dienaangaande in de bestreden 

beslissing gelet op de informatie vervat in het rapport van verzoekers OKAN-school toegevoegd aan zijn 

aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 10). Hoewel kan worden aangenomen dat verzoeker bij 

zijn aankomst in België laaggeschoold was, doet dit verder geen afbreuk aan de overige motieven in de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoekers bewering dat de protection officer verklaarde dat hij wel de indruk had dat verzoeker van 

Anbarhada afkomstig was blijkt voorts niet uit het gehoorverslag. Op p. 14 werd immers duidelijk 

gesteld: “ik heb de eerste twee uur veel vragen gesteld over je regio van herkomst. Ik wil nog geloven 

dat je familie of misschien jij wel van Anbarhada afkomstig bent, maar heb wel de sterke indruk dat je 

daar al lang niet meer woont. Kan die indruk kloppen?” Op p. 19 werd opnieuw in duidelijke 

bewoordingen gesteld dat aan verzoekers beweerde afkomst geen geloof werd gehecht. “Zoals ik al had 

aangegeven wil ik nog aannemen dat de familie van AZ afkomstig is uit de regio. Ik wil eventueel 

aannemen dat de AZ het dorp bezocht heeft. Maar ik heb ernstige twijfel aangaande het beweerde lang 

verblijf van AZ.”  

 

Betreffende verzoekers jeugdige leeftijd en lage scholingsgraad, dient erop gewezen dat ook van 

personen met een jonge leeftijd en een lage scholingsgraad mag worden verwacht dat dezen kunnen 

antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële kennisvragen omtrent hun directe leefomgeving en 

de regio waarin zij heel hun leven beweren te hebben gewoond, alsmede dat zij een aantal basiszaken 

kennen en dat zij een aantal gegevens op een doorleefde wijze kunnen situeren. Verzoeker toont 
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bovendien geenszins in concreto aan dat de hem gestelde vragen te moeilijk voor hem waren. 

Betreffende de vragen over de terugkeer van Afghanen naar verzoekers voorgehouden dorp uit 

Pakistan en verzoekers bewering in onderhavig verzoekschrift dat na een gesprek met zijn voogd en 

raadsman bleek dat hij deze vragen niet begreep, antwoordt de commissaris-generaal in zijn nota met 

opmerkingen immers terecht als volgt: “Waar verzoeker stelt dat uit het gehoorverslag blijkt dat 

verzoeker de vraag over de terugkerende Afghanen uit Pakistan niet goed had begrepen en er geen 

rekening werd gehouden met zijn jonge leeftijd, antwoordt verweerder dat niet blijkt uit het 

gehoorverslag dat verzoeker de vraag niet had begrepen (CGVS p. 7). Hij antwoordde op de vraag “Heb 

je ooit gehoord van mensen die naar Ambarkhana terugkeerden nadat ze in steden in Afghanistan of in 

Pakistan of Iran woonden?” zelf "Ik heb wel mensen naar Europa of Pakistan of Iran zien vertrekken. 

Maar ik heb niemand zien terugkeren.” Toen hem daarna gevraagd werd “Maar heb je ooit gehoord of 

gezien dat er zich vluchtelingen in Ambarkhana vestigden?” antwoordde hij “Mensen die daar 

weggingen zijn daar niet teruggekeerd. Het is daar niet veilig.” Er blijkt dus geenszins dat verzoeker de 

vraag niet begreep en hier niet op kon antwoorden, maar wel dat verzoeker van deze migratiestromen 

niet op de hoogte van was, wat zijn beweerde herkomst verder ondergraaft.” Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt voor het overige dat wel degelijk en afdoende rekening werd gehouden met 

verzoekers jeugdige leeftijd en hieruit kan niet worden afgeleid dat de commissaris-generaal 

onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van onderhavige asielaanvraag. Aan verzoeker werd 

een voogd toegewezen, die hem van meet af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van de 

asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op het CGVS, in het bijzijn van een gespecialiseerde 

medewerker van het CGVS, werd hij bijgestaan door zijn voogd en raadsman en zij kregen daarbij, 

zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen en/of 

(aanvullende) opmerkingen te formuleren. Daarenboven wordt de Staatssecretaris er in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 op hem van toepassing is. 

 

Wat betreft verzoekers verweer in zijn verzoekschrift betreffende zijn kennis van de landbouwactiviteiten 

in en rond zijn dorp en meer bepaald dat hij zelf niet actief is in de landbouw en dat hij zijn oom en diens 

schoonzoon hielp in de steenbakkerij, wijst verzoeker er in zijn verzoekschrift zelf op dat hij weet heeft 

van de belangrijke rol van de landbouw voor zijn dorp, van de gewassen die er worden geteeld en van 

het irrigatiesysteem, zodat niet kan worden ingezien waarom verzoeker niet zou kunnen antwoorden op 

vragen naar de zaai- en oogsttijden van deze gewassen. Dit klemt nu uit informatie toegevoegd aan het 

administratief dossier blijkt dat Ambarkhana de voedselmand van oostelijk Afghanistan is en de naam 

Ambarkhana verwijst naar de landbouwactiviteiten van haar inwoners zodat van iemand die in deze 

streek is opgegroeid hieromtrent meer toelichting kan verwacht worden, minstens rond de oogsttijden 

van de gewassen die er gekweekt worden.  

 

Dat verzoeker op de hoogte zou zijn van een aantal correcte elementen over zijn beweerde regio van 

herkomst zoals hij aanhaalt in zijn verzoekschrift wijzigt niets aan hetgeen voorafgaat vermits verzoeker 

een aantal gegevens kan hebben ingestudeerd bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag of deze via 

overlevering van derden vernomen hebben. De in de bestreden beslissing vermelde lacunes in zijn 

kennis van zijn beweerde regio van herkomst zijn van die aard dat niet langer enig geloof kan gehecht 

worden aan verzoekers beweerde afkomst uit Akhundzadakhan. De identiteitsdocumenten van zijn 

familieleden gevoegd aan de aanvullende nota doen evenmin afbreuk aan het voorgaande aangezien 

het om kopieën gaat die gelet op de manipuleerbaarheid van niet-originele stukken onvoldoende 

bewijswaarde hebben. Dit geldt des te meer temeer nu deze stukken niet gepaard gaan met 

geloofwaardige verklaringen.  

 

Wat betreft het bij verzoekers aanvullende nota gevoegde psychologisch attest (rechtsplegingsdossier, 

stuk 10) dient erop gewezen dat dit attest slechts stelt dat “Les symptômes décrits dessu peuvent avoir 

une influence sur le déroulement du récit dans le cadre de sa procédure d’asile” (de Raad onderlijnt). 

Hieruit blijkt dan ook geenszins dat verzoeker niet in staat zou zijn tot het op een normale wijze 

ondergaan van een gehoor of tot het afleggen van coherente, geloofwaardige en gedetailleerde 

verklaringen. Er wordt immers enkel melding gemaakt van de volgende symptomen: vermijdingsgedrag, 

beïnvloedbaarheid, hoofdpijn, slapeloosheid, paniek en aanpassingsmoeilijkheden. Aangaande de 

voorgelegde documenten van zijn vader, zijn zus en zijn schoonbroer (rechtsplegingsdossier, stuk 10) 

dient erop gewezen dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het 

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te 

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig 

asielrelaas te herstellen. Uit het voorgaande is reeds gebleken dat er in casu geen sprake is van 

geloofwaardige verklaringen. Bovendien betreffen deze documenten alle kopieën, die door middel van 
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allerhande knip- en plakwerk gemakkelijk te manipuleren zijn, waardoor de bewijswaarde ervan eens te 

meer wordt gerelativeerd. 

 

Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er geenszins in de motieven in de bestreden 

beslissing te weerleggen. 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 het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve 

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees 

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 

48/3 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus 

 

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker vooreerst niet aannemelijk dat er 

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, a) en b) van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Wat betreft artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat in de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat vele Afghanen, eventueel na een verblijf in het buitenland, binnen 

Afghanistan zijn verhuisd. In onderhavig verzoekschrift, noch in het administratief of 

rechtsplegingdossier ontwaart de Raad enig element waaruit zou kunnen blijken dat dit onjuist is. Zoals 

hoger werd vastgesteld maakt verzoeker echter niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit het district Bati 

Kot, provincie Nangarhar, noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld de 

subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval 

toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/4, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bijgevolg is het mogelijk dat verzoeker in Afghanistan in een veilig gebied verbleef of zou kunnen 

verblijven. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet is er immers geen behoefte 

aan bescherming indien de asielzoeker 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 van de 

Vreemdelingenwet 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.  

 

Van een asielzoeker mag redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het 

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en 

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten 

(UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 

205). Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen 

van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan de asielzoeker om de nodige feiten en alle relevante 

elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over de asielaanvraag. De 

medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke 

informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen 

van een asielzoeker correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over 

zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, plaats(en) van 

eerder verblijf en de afgelegde reisroute. 

Nogmaals dient erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat verzoeker er niet in slaagt zijn 

beweerde herkomst uit de provincie Nangarhar, noch zijn profiel aannemelijk te maken. Bijgevolg heeft 

verzoeker niet voldaan aan de medewerkingsplicht die op zijn schouders rust. 

 

Door het feit dat verzoeker als asielzoeker geen reëel beeld biedt op zijn verblijfssituatie en de mogelijke 

problemen die daarmee verbonden zijn, verhindert hij de Belgische overheden zijn reële nood aan 

internationale bescherming correct in te schatten. De asielzoeker kan, met betrekking tot de vraag of hij 

een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin loopt dan wel een reëel risico op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in geval van terugkeer naar het land 

van herkomst, niet volstaan met een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst 
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maar moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523), quod 

non in casu. 

 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er 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 van de Vreemdelingenwet. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  A. VAN ISACKER 

 

 

 


