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nr. 114 785 van 29 november 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2013 heeft

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

29 mei 2013.

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 10 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 oktober 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. LOOS loco advocaat K.

VERSTREPEN en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 28 november 2012 en heeft zich vluchteling verklaard op 29 november 2012.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 11 maart

2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 15 mei 2013.

1.3. Op 29 mei 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd op 30 mei 2013 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van het dorp Begh Zad

(district Baghlan-i Jadid, provincie Baghlan). U bent een Pashtoen van etnische origine. U bent nog

minderjarig. U bent nooit naar school gegaan maar kan wel lezen en schrijven.

Uw vader was een soldaat ten tijde van het communistische regime. Op een dag heeft hij in

opdracht van zijn overste de hand van een Talib afgesneden. Ten tijde van het Talibanregime hebben

de Taliban wraak genomen. Zij gooiden een bom op jullie huis. Uw vader en twee van uw zussen zijn

daarbij om het leven gekomen. Zelf geraakte u zeer ernstig gewond. U werd naar het ziekenhuis

overgebracht waar u een jaar zou verblijven. Daarna kon u meer dood dan levend naar huis. U moest

nog vijf jaar revalideren. Toen u terug op de been was, schonk uw moeder u vier geiten. U ging elke dag

op pad met uw geiten. U volgde ook een cursus Engels.

Een week voor uw vertrek uit het dorp kwamen vijf leden van de Taliban naar u. Zij herkenden u als

de zoon van uw vader. Zij wilden dat u een zelfmoordaanslag tegen een Amerikaanse basis zou plegen.

In ruil zou uw moeder een mooie som geld krijgen. U voelde wel iets voor het voorstel van de Taliban.

U had geen zin meer in het leven, u werd vaak gepest door de kinderen van uw dorp en u hield

blijvende littekens en fysische pijn over aan de bomaanslag jaren daarvoor. De Taliban deden u enkele

dagen later nog eens hetzelfde voorstel. Toen uw moeder en oom aan moeders kant dit te weten

kwamen, brachten zij u op andere gedachten. Zij oordeelden dat u niet langer veilig was voor de Taliban

en beslisten dat u Afghanistan beter kon verlaten.

In de derde maand van 1391 (mei/juni 2012) bent u uit Afghanistan vertrokken. Na een reis die

ongeveer een half jaar zou duren, bereikte u België. Op 28/11/2012 ging u zich aanmelden bij de

Belgische asielinstanties en vroeg u asiel aan.

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u problemen met de Taliban vreest.

Bovendien acht u de algemene situatie in uw regio van herkomst onveilig, reden waarom u in

ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw Afghaans identiteitsdocument (taskara) en een brief van

de dorpsouderen (die uw problemen bevestigen) voor.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat aan uw verklaringen omtrent uw verblijf in Afghanistan

geen geloof kan worden gehecht. Hoewel u mogelijks van Afghanistan afkomstig bent en hier ook

een bepaalde tijd heeft gewoond, dient te worden opgemerkt dat aan uw beweerde verblijf in

Afghanistan in de laatste jaren geen geloof kan worden gehecht. Dit is nochtans belangrijk voor de

inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Indien u het de

asielinstanties immers niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de

laatste jaren werkelijk heeft verbleven, maakt u doorheen uw verklaringen de door u aangehaalde nood

aan bescherming niet aannemelijk.

Sinds decennia leven miljoenen Afghanen buiten hun land van herkomst. Het is van belang voor

de asielinstanties om te kunnen vaststellen of ze te maken hebben met een kandidaat-vluchteling die

in Afghanistan woonde dan wel iemand die sinds een lange tijd (of zelfs altijd) buiten dit land

heeft verbleven. Indien immers doorheen het onderzoek van het dossier wordt vastgesteld dat

de kandidaat-vluchteling sinds lang uit Afghanistan vertrokken is of er mogelijks zelfs nooit heeft

gewoond, en deze persoon door het afleggen van bedrieglijke verklaringen over zijn verblijfplaatsen

geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie elders, dient te worden gesteld dat de door hem

aangebrachte asielmotieven en nood aan bescherming niet worden aangetoond.

Omwille van het geheel van volgende elementen dient te worden besloten dat u het

allerminst aannemelijk maakt dat u werkelijk afkomstig bent uit de door u voorgehouden regio. Bijgevolg

kan evenmin geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, dat zich immers recentelijk afspeelde in deze

regio.

Vooreerst dient te worden gewezen op de opmerkelijke vaststelling dat u tijdens het gehoor voor

de Dienst Vreemdelingenzaken herhaaldelijk verklaarde dat uw dorp in het district Pul-i Khumri ligt en u

dus afkomstig bent uit dit district (gehoorverslag DVZ, punt 5,11,13,17). Op geen enkel moment maakte

u melding van uw herkomst uit het district Baghlan-i Jadid. Heden stelt u evenwel uit dit laatste

district afkomstig te zijn. Dat u blijkbaar pas zeer recent te weten bent gekomen dat Begh Zad in
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Baghlan-i Jadid ligt, komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Bovendien blijkt uit het gehoor voor

het Commissariaat-generaal dat u de grootste moeite heeft om begrippen als district, provincie

en provinciehoofdplaats van elkaar te onderscheiden (CGVS, p.5,6). Ook bij de

Dienst Vreemdelingenzaken liet u al optekenen dat de Afghaanse overheid van Pul-i Khumri “een

provincie” wil maken (DVZ, punt 11), terwijl nu -zij het na geruime tijd- blijkt dat u wil aangeven dat Pul-i

Khumri de provinciehoofdplaats is geworden.

Voorts dient te worden gewezen op uw zeer gebrekkige kennis van de situatie in uw beweerde regio

van herkomst. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat de veiligheidssituatie in uw regio bijzonder

volatiel is. In 2010 waren er bijvoorbeeld bijzonder hevige gevechten tussen de Taliban en strijders van

Hezb-i Islami in het district waarvan u zegt afkomstig te zijn. Voorheen was Baghlan-i Jadid vooral

een machtsbasis van Hezb-i Islami. Het is merkwaardig dat u geen enkele weet heeft van

dergelijke gevechten, temeer ook het nabij gelegen Qaisarkhel (waarnaar uw naam verwijst, CGVS, p.4)

door de Taliban werd ingenomen. Wat meer is, tijdens het gehoor blijkt zelfs dat u meent dat Hezb-i

Islami een groepering van de Taliban is (CGVS, p.8). Diverse bronnen geven nochtans aan dat Hezb-i

Islami een partij met zeer ruime aanhang in Baghlan-i Jadid is. Het is niet geloofwaardig dat een herder

uit Baghlan-i Jadid niet op de hoogte zou zijn van de strijd tussen de Taliban en Hezb-i Islami in zijn

regio. U weet zelfs niet wie de leider van Hezb-i Islami is. U meent dat dit een te moeilijke vraag is, u

zegt dat u er zelf niet mee bezig was en dat u slechts de dingen weet die u heeft opgevangen (CGVS,

p.8). Het mag dan ook verwonderen dat u, net na de pauze en na een onderhoud met uw voogd,

aangeeft dat u net als elk klein kind weet wie Hekmatyar is en dat "Hekmatyar Rabbani", zoals de man

voluit zou heten, de leider van Hezb-i Islami is (CGVS, p.10). Dat de tolk dit voor de pauze verkeerd zou

hebben vertaald, is geen redelijke argumentatie, te meer Hekmatyar en Rabbani twee verschillende

personen zijn en de tweede niet tot Hezb-i Islami behoort maar de leider van het rivaliserende Jamiat-e

Islami was. Voorts weet u dat er Duitse soldaten in Baghlan zijn maar de aanwezigheid van de

Hongaarse PRT is u ontgaan (CGVS, p.20). Waar de grote basis is waar de buitenlandse soldaten zijn

gelegerd, kan u ook niet verduidelijken (CGVS, p.11).

Verder dient te worden opgemerkt dat uw geografische kennis van de regio waar u tot recent

zou hebben gewoond, bijzonder oppervlakkig is. Zo heeft u nog nooit gehoord van Charikar (hoofdstad

van de aangrenzende provincie Parwan) (CGVS, p.18) en Aybak (hoofdstad van de aangrenzende

provincie Samangan) (CGVS, p.17). Ook de plaats Bagram, gelegen in Parwan en bekend om zijn grote

militaire luchtmachtbasis en gevangenis, kent u niet (CGVS, p.17). Verder stelt u de zeer bekende stad

Mazar-i Sharif te kennen maar u weet niet in welke provincie Mazar ligt (CGVS, p.17). Het zal een

inwoner van het noorden van Afghanistan bekend zijn dat dit de provincie Balkh is. Ook Hairatan, een

belangrijke stad in Balkh aan de grens met Uzbekistan, is u onbekend (CGVS, p.17), net zoals u nog

nooit heeft gehoord van Taloqan, hoofdstad van de aangrenzende provincie Takhar (CGVS, p.18). Dat

uw kennis geografie ophoudt bij de grenzen van uw district, is zeer merkwaardig en lijkt er op te wijzen

dat wat u weet, ingestudeerd is.

Voorts blijkt tijdens het gehoor dat u niet vertrouwd bent met tal van namen van personen die

hun invloed in de regio hebben of hebben gehad. Sayed Mansur Naderi, leider van de Ismailieten en

een parlementariër uit Baghlan, is u onbekend. Zijn zoon was nochtans een tijdlang gouverneur van

Baghlan (CGVS, p.13). De naam Mullah Mir Muhammad, tot januari 2010 de Taliban

schaduwgouverneur van Baghlan, zegt u niets (CGVS, p.13,14). Mamor Malang, volgens de informatie

de tweede belangrijkste leider van Hezb-i Islami die in Baghlan opereerde tot hij recent door de Taliban

werd verslagen, is u ook onbekend (CGVS, p.20). Verder weet u niet wie Mullah Amanuddin is (CGVS,

p.20), terwijl de aanwezige informatie aangeeft dat hij de leider van de Taliban is in uw regio en meer

bepaald in Kokchenar en Qaisarkhel, dorpen die vlakbij Begh Zad gelegen zijn. Ook commandant Sher,

de lokale leider van Hezb-i Islami wiens mannen betrokken waren bij ontvoeringen in uw regio, kent u

niet (CGVS, p.13). In maart 2010 werd hij door de Taliban vermoord. Tot vier keer toe moet

het Commissariaat-generaal u vragen of u namen van commandanten van de Taliban kent vooraleer u

zelf twee namen geeft (CGVS, p.12,13). U noemt Mohammad Kunduzi (CGVS, p.13), die aanvankelijk

de gouverneur van Baghlan zou zijn geweest. De informatie spreekt tegen dat er ooit iemand met die

naam gouverneur van deze provincie was. U noemt ook nog commandant Mirwais (CGVS, p.13), die

volgens de info niet tot de Taliban maar tot Hezb-i Islami behoort.

Ook elders blijkt dat het niet aannemelijk is dat u in Baghlan gewoond heeft. Zo is het opmerkelijk dat

u niet weet wie Dostum is (CGVS, p.14). Nochtans is Dostum, zeker in het noorden van Afghanistan,

een zeer bekend leider. Dat iemand uit Baghlan de man niet zou kennen, lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Verder kent u de naam van de groepering van Ahmad Shah Massoud niet, hoewel uit de informatie blijkt

dat zijn Noordelijke Alliantie de Pashtoenen in uw regio na de vlucht van de Taliban bijzonder hard

heeft aangepakt. Wanneer u verder wordt geconfronteerd met de naam Abdullah Abdullah of Dr.

Abdullah, blijkt u ook deze man niet te kennen (CGVS, p.14). Ook dit is opmerkelijk, daar het toch gaat
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om de belangrijkste opposant van Karzai en zijn enige echte opponent bij de vorige

presidentsverkiezingen. Zelfs als u gevraagd wordt een Afghaans politicus van uw etnie te noemen,

slaagt u daar niet in (CGVS, p.14). Dergelijke gebrekkige kennis is zeer opmerkelijk voor een jongeman

die uit Afghanistan zou afkomstig zijn.

U stelt telkenmale dat u zwaar gewond geraakte, dat u jarenlang binnen moest blijven en

dergelijke meer. Echter, over het incident waar u het slachtoffer van werd, blijft zeer veel onduidelijkheid

bestaan. Gevraagd of deze bom ten tijde van de Taliban of daarna op uw huis werd gegooid, moet u

even nadenken alvorens te antwoorden dat het tijdens het Talibanregime was (CGVS, p.9). U kan

evenwel niet verduidelijken in welk jaar dit zou zijn gebeurd. U meent dat het nu elf jaar geleden is, wat

er dan weer lijkt op te wijzen dat het incident moet zijn gebeurd na de val van de Taliban (in 2001). Dat u

over dergelijk belangrijk gegeven geen duidelijkheid kan verschaffen, is weinig geloofwaardig.

Vervolgens zou u een jaar in het ziekenhuis hebben gelegen. U kan niet verduidelijken of dit ziekenhuis

al dan niet onder de controle van de Taliban stond (CGVS, p.9). Bovendien legt u geen enkel bewijs

voor dat zou aantonen dat u een jaar in het ziekenhuis was of dat u jarenlang diende te revalideren

(CGVS, p.10). U kent ook geen enkele organisatie in Pul-i Khumri of elders die mensen bijstaat in hun

revalidatie, hetgeen eveneens opmerkelijk is (CGVS, p.10).

Dat aan uw herkomst en relaas geen geloof kan worden gehecht, blijkt overigens ook uit het

Facebook profiel dat u op 18/03/2011, of ruim een jaar voor uw beweerde vertrek uit Afghanistan,

heeft aangemaakt. Uit uw relaas moest blijken dat u op dat moment nog een geitenhoeder in Begh Zad

was, waar geen sprake is van elektriciteit, televisie en dergelijke zaken meer (CGVS, p.19). Dit wordt

in ernstige mate tegengesproken door uw facebook-activiteiten. Bovendien blijkt dat de mensen die

uw foto’s “liken”, grotendeels mensen zijn die afkomstig zijn uit Dargai (district Malakand, provincie

Khyber Pakthunkhwa, Pakistan). Het is in dit verband merkwaardig dat iemand zoals u, een herder die

geen onderwijs zou hebben genoten en die altijd in een rurale omgeving zou hebben gewoond, bij

aankomst in België verklaart "graag iets met computers" te willen doen (DVZ, punt 34). Eveneens

opmerkelijk is dat u in Afghanistan niet naar school ging maar dat u daar wel een privécursus Engels

zou hebben gevolgd. Van welk nut de Engelse taal voor een geitenhoeder en inwoner van Begh Zad

zou kunnen zijn, is onduidelijk. Uw gebrekkige kennis van uw beweerde regio van herkomst, uw

facebookprofiel, uw interesse in IT en uw kennis van de Engelse taal wijzen er op dat u van een heel

andere regio afkomstig bent.

De vaststelling dat u niet recent uit Afghanistan afkomstig bent, is op zich geen reden om u het

statuut van subsidiair beschermde te ontzeggen. Doordat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op

uw herkomst, uw verblijfssituatie en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien, dient te

worden vastgesteld dat u evenmin uw asielmotieven aannemelijk weet te maken.

Het is de taak van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van het

land waarvan hij de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of

de betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit. Sinds decennia leven miljoenen

Afghanen buiten hun land van herkomst. Grote groepen Afghanen leven in de buurlanden Iran en

Pakistan, anderen hebben zich gevestigd in landen als Tajikistan, Rusland, Dubai, India. Mogelijks

hebben ze daar een reëel verblijfsalternatief ontwikkeld of hebben ze zelfs de nationaliteit van het

gastland verworven. In die context is het van belang dat de asielzoeker aannemelijk maakt dat hij de

Afghaanse nationaliteit bezit en dat hij een duidelijk zicht geeft op zijn reële herkomst en reële

verblijfssituatie.

Daarnaast wordt er vastgesteld dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn (eventueel na

een eerder verblijf in het buitenland): de geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn

niet noodzakelijk de (huidige) plaats of regio van herkomst. Het is van belang dat de asielzoeker

een duidelijk zicht biedt op zijn werkelijke achtergrond, netwerk, familiale context zodat de asielinstantie

kan beoordelen of er in hoofde van betrokkene een reëel binnenlands vluchtalternatief bestaat.

Om deze redenen is het van belang om te kunnen vaststellen waar de asielzoeker tot voor zijn

vertrek woonde. Indien immers doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat

de kandidaat-vluchteling geen zicht biedt op zijn nationaliteit, zijn reële verblijfssituatie of regio

van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven en de mogelijks hieruit volgende nood

aan bescherming niet aangetoond worden.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht

mag worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door

een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria

for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status

of Refugees, paragraaf 205). U heeft het de Commissaris-generaal, door het afleggen van bedrieglijke

of ongeloofwaardige verklaringen omtrent uw verblijfplaatsen en de hieraan verbonden levenssituatie in

de jaren voor uw komst naar België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen van
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een kernaspect van uw asielrelaas en vluchtmotieven. Uw verklaringen laten immers niet toe om op

een correcte wijze tot een inschatting te komen van uw werkelijke (familiale) situatie, van het al dan

niet bestaan van een netwerk in uwen hoofde of van uw verblijfssituatie of regio van herkomst.

Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over

de asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

De documenten die u voorlegt vermogen bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Aan

de taskara kan geen waarde worden gehecht. Uit informatie die op het Commissariaat-generaal

aanwezig is en die aan het dossier werd toegevoegd, blijkt dat frauduleuze identiteitsdocumenten

gemakkelijk verkrijgbaar zijn in Peshawar en in de Afghaanse steden. De brief die door de ouderen van

uw regio zou zijn opgesteld kan uw relaas enkel staven bij geloofwaardige verklaringen wat niet het

geval is gebleken.

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 Migratie- en asielbeleid 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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, 57/6 2e lid en 62 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1 van het Verdrag van Genève

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, de beginselen van behoorlijk bestuur, in het

bijzonder de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, en de

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

bestuurshandelingen, onderneemt verzoeker een poging om de verschillende weigeringsmotieven van

de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Volgens verzoeker kan uit het gehoor niets

anders dan blijken dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om mee te werken en alle informatie te

verschaffen die hij kon geven. Hij wijst op alle informatie over zijn regio van herkomst die hij wel kon

verschaffen en stelt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

onvoldoende rekening hield met zijn profiel, namelijk het feit dat hij minderjarig en ongeschoold is, dat hij

op 5-6 jarige leeftijd zwaar gewond raakte door een bomaanslag, dat hij een jaar in een ziekenhuis

moest verblijven en dat hij vervolgens jarenlang moest revalideren. Hij had geen radio thuis en was niet

geïnteresseerd in politiek zodat zijn kennis op bepaalde vlakken dan ook uiterst beperkt is. Hij heeft

echter niets achtergehouden, hij is eerlijk geweest en verklaarde zelfs Engelse lessen te hebben

gevolgd. Verzoeker benadrukt dat hij afkomstig is uit Baghlan, Afghanistan, waar hij heel zijn leven heeft

gewoond. Toen hij jong was werd hij het slachtoffer van een aanslag. Zijn littekens over heel zijn

lichaam zijn hiervan een begin van bewijs. Hoewel deze littekens duidelijk zichtbaar zijn, wordt bij het

verzoekschrift toch een medisch verslag gevoegd. Dit vormt volgens verzoeker een begin van bewijs

van de verklaringen die hij aflegde. Verzoeker laakt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen hiermee duidelijk geen rekening heeft gehouden daar hierover met geen

woord wordt gerept in de bestreden beslissing.

Verzoeker vervolgt dat er zich verschillende vertaalproblemen hebben voorgedaan tijdens het gehoor.

Volgens verzoeker vertaalde de tolk niet alles wat hij zei. Als hij verschillende namen noemde, vertaalde

de tolk ze niet allemaal maar slechts enkele. Dit werd herhaaldelijk gecommuniceerd en opgenomen in

het gehoorverslag.

Tot slot betoogt verzoeker in verband met de door hem neergelegde documenten dat het niet is omdat

veel documenten in Afghanistan vervalst worden, dat alle documenten dit altijd zijn. Volgens verzoeker

heeft het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de taak om dit te onderzoeken

en concreet aan te tonen dat de documenten niet echt zijn. Door dit niet te doen, werd bijzonder

onzorgvuldig gehandeld, aldus nog verzoeker.
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Verzoeker besluit dat hij in het kader van zijn asielprocedure zijn volledige medewerking heeft verleend

aan de asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te vermelden en hij meent dat hij

duidelijk zijn herkomst uit en recent verblijf in Begh Zad aantoont.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het artikel “2007

Baghlan Sugar Factory Bombing” te raadplegen op Wikipedia, het artikel “2010 Election (38): Who is

coming from Baghlan?” van The Afghanistan Analysts Network, informatie over het Ali Abad district te

raadplegen op Wikipedia, informatie over de schrijn van Hazrat Ali te raadplegen op Wikipedia,

informatie over de rivier Khanabad te raadplegen op Wikipedia, het artikel “Suicide Bomber Attacks

Provincial Council Headquarters In Northern Afghanistan, Killing 44” van Huffington Post van 20 mei

2013 en een medisch verslag van 13 december 2012.

Bij aangetekend schrijven van 5 november 2013 laat verzoeker volgens het begeleidend schrijven een

“origineel document en vertaling” geworden. De Raad kan slechts vaststellen dat enkel een vertaling en

niet het originele vertaalde document werd overgemaakt. Hoe dan ook dient dit nieuw element, dat aan

de Raad werd bezorgd na de sluiten der debatten, ingevolge artikel 39/76, § 1, 2e lid ambtshalve uit de

debatten te worden geweerd.

2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat artikel 48/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling

die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die

in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen

geformuleerd artikel, dat het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen

omschrijft doch geenszins een automatisme inhoudt voor personen die zich op de

vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

Waar verzoeker nog artikel 57/6, 2de lid geschonden acht, wijst de Raad erop dat dit artikel betrekking

heeft op onderdanen van een Lidstaat van de Europese gemeenschappen of onderdanen van een Staat

die partij is van een toetredingsverdrag tot de Europese Unie, dat nog niet in werking is getreden, wat in

casu niet het geval is.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij allerminst

aannemelijk maakt dat hij werkelijk afkomstig is uit de door hem voorgehouden regio gelet op (1) de

vaststellingen dat hij tijdens het gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken herhaaldelijk verklaarde dat

zijn dorp Begh Zad in het district Pul-i Khumri ligt en hij afkomstig is uit dit district terwijl hij op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde uit het district Baghlan-i Jadid

afkomstig te zijn en hij bovendien de grootste moeite heeft om begrippen als district, provincie en

provinciehoofdplaats van elkaar te onderscheiden, (2) zijn zeer gebrekkige kennis van de situatie in zijn

beweerde regio van herkomst, (3) zijn bijzonder oppervlakkige geografische kennis van de regio waar hij

tot recent zou hebben gewoond, (4) het feit dat hij niet vertrouwd is met tal van namen van personen die

hun invloed in de regio hebben of hebben gehad, (5) zijn onvermogen om te verduidelijken of de bom

waarvan hij het slachtoffer werd ten tijde van de Taliban of daarna op zijn huis werd gegooid en of het

ziekenhuis waar hij een jaar zou hebben gelegen al dan niet onder de controle van de Taliban stond, het

gebrek aan bewijs dat zou aantonen dat hij een jaar in het ziekenhuis was of dat hij jarenlang diende te

revalideren en zijn onwetendheid betreffende enige organisatie in Pul-i Khumri of elders die mensen

bijstaat in hun revalidatie en (6) de vaststellingen en overwegingen dat het facebookprofiel dat hij op 18

maart 2011, ruim een jaar voor zijn beweerde vertrek uit Afghanistan heeft aangemaakt, tegenspreekt

dat hij op dat moment nog een geitenhoeder in Bagh Zad was, waar geen sprake is van elektriciteit,

televisie en dergelijke meer, dat de mensen die zijn foto’s “liken” bovendien grotendeels mensen zijn die

afkomstig zijn uit Dargai (district Malakand, provincie Khyber Pakthunkhwa, Pakistan), dat het

merkwaardig is dat een herder die geen onderwijs zou hebben genoten en die altijd in een rurale

omgeving zou hebben gewoond bij aankomst in België verklaart “graag iets met computers” te willen

doen en het opmerkelijk is dat hij in Afghanistan niet naar school ging maar daar wel een privécursus

Engels zou hebben gevolgd daar het onduidelijk is van welk nut de Engelse taal voor een geitenhoeder

en inwoner van Begh Zad zou kunnen zijn, (ii) bijgevolg evenmin geloof kan worden gehecht aan zijn

asielrelaas dat zich immers recentelijk afspeelde in deze regio, (iii) hij het de commissaris-generaal,

door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen omtrent zijn verblijfplaatsen en de

hieraan verbonden levenssituatie in de jaren voor zijn komst naar België, onmogelijk heeft gemaakt om

een correct beeld te krijgen van een kernaspect van zijn asielrelaas en zijn vluchtmotieven en (iv) aan

zijn taskara geen waarde kan worden gehecht vermits frauduleuze identiteitsdocumenten gemakkelijk

verkrijgbaar zijn in Peshawar en in de Afghaanse steden en de brief die door de ouderen van zijn regio
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zou zijn opgesteld zijn relaas enkel kan staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is

gebleken.

2.5. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de hij het geschil in zijn geheel aan een

nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het

al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het

subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak

volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.6. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De

verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en

het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.7.1. De Raad benadrukt dat het allereerst de asielzoeker toekomt de nodige informatie te verschaffen

om over te kunnen gaan tot het onderzoek van zijn aanvraag, eveneens vanuit de invalshoek van de

bepaling van het land dat geacht wordt bescherming te bieden alsook, gelet op de regionale verschillen

omtrent de veiligheidssituatie, van de bepaling van de werkelijke streek van herkomst. Zijn juridische en

materiële situatie kan dit echter moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs

voor te leggen, zal de asielzoeker desgevallend zijn nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst

moeten aantonen louter op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die

aanwijzingen van zijn nationaliteit(en) en herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land

van zijn gewone verblijfplaats.

Het komt de verwerende partij toe te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden

afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst voldoende aantoont.

Indien zij van oordeel is dat dit niet het geval is en dat het onderzoek van de aanvraag ten aanzien van

een ander land dan wel een andere regio dient te gebeuren, komt het haar toe dit land/deze regio te

bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die haar tot een dergelijke conclusie leiden,

adequaat uiteen te zetten.

Indien de verwerende partij van oordeel is dat dit land/deze regio niet kan worden bepaald, omwille van

de houding van de asielzoeker of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kan overgaan tot een

onderzoek van de gegrondheid van de asielaanvraag, is het eveneens haar plicht om de redenen die

haar tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.
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Bij de beoordeling van deze redenen en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van Begh

Zad, district Baghlan-i Jadid, gelegen in de provincie Baghlan houdt de Raad bij de uitoefening van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij

onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de

Raad in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij

op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming

relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht

in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in

concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de

verzoekende partij van feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de

verzoekende partij. Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden

gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de

verzoekende partij daarbij uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de

onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het

meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

2.7.2. In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen oordeelt in de onmogelijkheid te verkeren om de eventuele nood aan bescherming in hoofde

van verzoeker te beoordelen en dat zulks de facto toe te schrijven is aan het feit dat verzoeker door het

afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen omtrent zijn verblijfplaatsen en de hieraan

verbonden levenssituatie in de jaren voor zijn komst naar België, het onmogelijk heeft gemaakt om een

correct beeld te krijgen van een kernaspect van zijn asielrelaas en zijn vluchtmotieven.

2.7.2.1. Vooreerst wordt door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen correct

opgemerkt dat verzoeker tijdens het gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken herhaaldelijk

verklaarde dat zijn dorp Begh Zad in het district Pul-i Khumri, provincie Baghlan ligt en dat hij dus

afkomstig is uit dit district (administratief dossier, stuk 12, verklaring DVZ, vragen, 5, 11, 13 en 17). In

strijd hiermee stelde hij tijdens zijn gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat hij afkomstig is uit het district Baghlan-i Jadid, provincie Baghlan

(administratief dossier, stuk 4, p. 3-4), in welk district blijkens de landeninformatie toegevoegd aan het

administratief dossier inderdaad het dorp Begh Zad gelegen is. De vaststelling dat verzoeker bij het

indienen van zijn asielaanvraag niet correct kon duiden dat zijn geboortedorp, waar hij blijkens zijn

verklaringen ook heel zijn leven heeft gewoond, in het district Baghlan-i Jadid gelegen is, vormt een

eerste doorslaggevend argument om zijn beweringen met betrekking tot zijn afkomst in twijfel te trekken.

Het is de Raad niet duidelijk op welke wijze verzoeker deze vaststelling meent te kunnen weerleggen

door de vreemde argumentatie in het verzoekschrift dat Baghlan recentelijk werd opgenomen in het

district Baghlan-i Jadid, dat dit logischerwijze verwarrend kan zijn voor een minderjarige en moeilijk

gebruikt kan worden om aan te tonen dat verzoeker daar niet heeft gewoond in de laatste jaren voor zijn

vertrek en dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken niets verkeerd heeft aangehaald doch hij het

enkel niet heeft gehad over Baghlan.

2.7.2.2. Daarnaast acht de Raad het onaanvaardbaar dat verzoeker niet op de hoogte blijkt te zijn van

de veiligheidssituatie in zijn beweerde regio van herkomst, die bijzonder volatiel is. Verzoekers jonge

leeftijd noch zijn beweerde ongeschooldheid kunnen verklaren dat verzoeker geen weet heeft van de

hevige strijd tussen de Taliban en strijders van Hezb-i Islami in het district waarvan hij beweert

afkomstig te zijn, zelfs in zijn eigen dorp (administratief dossier, stuk 4, p. 8). Dergelijke gevechten en

aanslagen kunnen verzoeker als inwoner van Begh Zad, district Baghlan-i Jadid bezwaarlijk zijn ontgaan

daar zij zich afspelen in zijn directe en persoonlijke leefwereld. Meer nog, uit verzoekers verklaringen

tijdens het gehoor blijkt zelfs dat hij verkeerdelijk meent dat Hezb-i Islami een groepering van de Taliban

is. Hoewel hij de naam Hekmatyar reeds spontaan vermeldde bij het begin van het gehoor, kon hij

voorts niet antwoorden op de vraag wie de leider van Hezb-i Islami is. Verzoeker stelt in dit verband dat

dit een te moeilijke vraag is, dat hij er zelf niet mee bezig was en dat hij slechts de dingen weet die hij

heeft opgevangen van de ouderen (administratief dossier, stuk 4, p. 8). Zoals terecht wordt opgemerkt

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen mag het dan ook verwonderen

dat verzoeker, net na de pauze en na een onderhoud met zijn voogd, aangeeft dat hij net als elk kind

weet wie Hekmatyar is en dat "Hekmatyar Rabbani", zoals de man voluit zou heten, de leider van Hezb-i

Islami is. Verzoeker bevestigde hierbij uitdrukkelijk dat "Hekmatyar Rabbani" één en dezelfde persoon is

(administratief dossier, stuk 4, p. 10), hetgeen duidelijk zijn onbekendheid met deze personen bevestigt.

Hekmatyar en Rabbani zijn immers twee verschillende personen en Rabbani behoort zelfs niet tot Hezb-

i Islami maar was wel de leider van het rivaliserende Jamiat-e Islami. De argumentatie in het
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verzoekschrift dat verzoeker niet kan worden verweten dat hij de namen Hekmatyar en Rabbani niet

volledig kon plaatsen aangezien hij een jonge man is die woont in een land en regio waar er constant

wordt gevochten en waar er verschillende groeperingen bestaan die elkaar bevechten, dat hij 11 jaar

geleden zwaar gewond werd nadat er een bom op zijn huis viel, dat hij een jaar in het ziekenhuis

verbleef en jaren moest revalideren, dat hij nooit naar school ging en dus nooit iets leerde van de oorlog,

de verschillende groeperingen in zijn regio en de politiek, dat hij enkel informatie opving van zijn ouders

en de dorpsoudsten en dat het in die context dan ook niet verwonderlijk is dat hij dingen door elkaar

haalt, vermag geen afbreuk te doen aan het voorgaande en kan verzoekers gebrekkige kennis

betreffende zijn eigen directe leefwereld niet toedekken. De Raad herhaalt te dezen dat geen scholing,

noch politieke kennis vereist is om weet te hebben van de aanhoudende strijd die in zijn onmiddellijke

omgeving woedt, welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn en wie hun leiders zijn. Verzoekers

verregaande onwetendheid in dit verband zet de geloofwaardigheid van zijn verklaringen over zijn

beweerde regio van herkomst verder op de helling.

2.7.2.3. Voorts besluit de Raad na lezing van het gehoorverslag in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekers geografische kennis van zijn beweerde

regio van herkomst onvoldoende is om te overtuigen dat hij daadwerkelijk afkomstig is uit dorp Begh

Zad in het district Baghlan-i Jadid, provincie Baghlan. Dat hij daarnaast evenmin vertrouwd is met tal

van namen van personen die hun invloed in de regio hebben of hebben gehad, bevestigd andermaal de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen omtrent zijn regio van herkomst en zijn verblijf in Afghanistan.

De Raad benadrukt in dit verband dat redelijkerwijs kan aangenomen worden dat in een land als

Afghanistan, bepaalde prominente personen zoals parlementsleden, gouverneurs en belangrijke

krijgsheren een aanzienlijke rol spelen binnen de gemeenschap en dat zij zeer bepalend zijn in het

dagdagelijkse leven van iedere Afghaan. Van verzoeker mag dan ook worden verwacht dat hij dat hij

een ruimere kennis over deze prominenten zou hebben dan deze die hij tentoonspreidt. Ten overvloede

wijst de Raad erop dat verzoeker op het ogenblik van zijn vertrek uit Baghlan 16 à 17 jaar oud moet

geweest zijn, hetgeen toch al een leeftijd is waarop enige kennis mag verwacht worden van de

geografische en socio-politieke situatie van zijn herkomstregio. Het geheel van de in de bestreden

beslissing aangehaalde onwetendheden draagt andermaal bij tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers beweerde afkomst uit en verblijf in het dorp Begh Zad in het district Baghlan-i Jadid,

provincie Baghlan.

Waar verzoeker nog wijst op de correcte informatie over zijn regio van herkomst die hij wél verschafte,

wijst de Raad er op dat informatie over een bepaalde streek ook op een andere manier kan verkregen

worden. De informatie gevoegd aan het verzoekschrift ter staving van de correctheid van bepaalde van

verzoekers verklaringen doet hieraan geen afbreuk. De informatie waarover verzoeker beschikt weegt

naar het oordeel van de Raad niet op tegen de vaststelling dat bepaalde feiten en gebeurtenissen voor

hem onbekend zijn terwijl die hem redelijkerwijs niet kunnen ontgaan zijn, indien hij in werkelijkheid in

Begh Zad in het district Baghlan-i Jadid verbleef. De pertinente motieven dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing, die correct en draagkrachtig zijn en steun vinden in het

administratief dossier, worden door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier

hernomen.

2.7.2.4. In zoverre verzoeker aangaande zijn gebrekkige kennis nog als verschoningsgrond inroept dat

hij zwaar gewond raakte en jarenlang moest revalideren, wijst de Raad op de motivering dienaangaande

van de bestreden beslissing waar hieromtrent wordt gesteld als volgt: “U stelt telkenmale dat u zwaar

gewond geraakte, dat u jarenlang binnen moest blijven en dergelijke meer. Echter, over het incident

waar u het slachtoffer van werd, blijft zeer veel onduidelijkheid bestaan. Gevraagd of deze bom ten tijde

van de Taliban of daarna op uw huis werd gegooid, moet u even nadenken alvorens te antwoorden dat

het tijdens het Talibanregime was (CGVS, p.9). U kan evenwel niet verduidelijken in welk jaar dit zou

zijn gebeurd. U meent dat het nu elf jaar geleden is, wat er dan weer lijkt op te wijzen dat het incident

moet zijn gebeurd na de val van de Taliban (in 2001). Dat u over dergelijk belangrijk gegeven geen

duidelijkheid kan verschaffen, is weinig geloofwaardig. Vervolgens zou u een jaar in het ziekenhuis

hebben gelegen. U kan niet verduidelijken of dit ziekenhuis al dan niet onder de controle van de Taliban

stond (CGVS, p.9). Bovendien legt u geen enkel bewijs voor dat zou aantonen dat u een jaar in het

ziekenhuis was of dat u jarenlang diende te revalideren (CGVS, p.10). U kent ook geen enkele

organisatie in Pul-i Khumri of elders die mensen bijstaat in hun revalidatie, hetgeen eveneens

opmerkelijk is (CGVS, p.10).”.

Verzoeker brengt hier tegen in dat het voor hem zeer moeilijk is om de aanslag te plaatsen aangezien

hij op dat moment 5-6 jaar oud was. Hij meent dat hem dan ook niet kan worden verweten dat hij niet



RvV X - Pagina 10

meer weet of er toen voornamelijk Taliban en/of Amerikanen waren. Verzoeker vervolgt dat men

bovendien redelijkerwijs kan aannemen dat de aanslag gepleegd is rond 2001-2002, net op de valreep

van de val van de Taliban. Het zou dus net voor de val kunnen geweest zijn, dus tijdens het

Talibanregime zoals hij verklaarde. Voorts laakt verzoeker dat er door het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen maar heel weinig onderzoek werd gedaan naar de reden achter de

aanslag. Verzoeker stelt dat hij meermaals verklaarde dat zijn vader voor Mohammad Rasoul werkte

maar hij kon niet zeggen wie dit juist was. Volgens informatie beschikbaar op het internet zou het echter

gaan om Mohammad Rasoul Mohseni, leider van de provincieraad die recentelijk werd vermoord en die

vroeger een gerespecteerde leider in de Noordelijke Alliantie was. Verzoeker voegt hieraan toe dat hij

zijn vader amper heeft gekend daar deze omkwam tijdens een aanslag op hun huis toen hijzelf

ongeveer 5-6 jaar was. Als zijn vader voor Mohammad Rasoul gewerkt heeft, dan was dit nog voor

verzoekers geboorte zodat hem dan ook moeilijk kan worden verweten dat hij hierover geen

gedetailleerde verklaringen kan afleggen.

Opnieuw overtuigt verzoeker geenszins. Vooreerst benadrukt de Raad dat verzoeker in de bestreden

beslissing nergens wordt verweten dat hij geen gedetailleerde verklaringen kon afleggen aangaande de

werkzaamheden van zijn vader voor commandant Mohammad Rasoul zodat de argumentatie in dit

verband en het door verzoeker aan huidig verzoekschrift gevoegde internetartikel dienaangaande niet

dienstig is. Voorts kan verzoekers argument dat hij erg jong was op het ogenblik van de bomaanslag

niet als een afdoende verschoning worden aanvaard voor hoger aangehaalde onwetendheden in zijn

hoofde. Aangezien verzoeker beweert naar aanleiding van de bomaanslag ernstig gewond te zijn

geraakt en daarna nog vijf jaar diende te revalideren mag van hem in alle redelijkheid meer duidelijke

informatie worden verwacht aangaande het precieze tijdstip van dit incident en het ziekenhuis waar hij

een jaar lang zou verbleven hebben, ook al was hij pas vijf of zes jaar oud op het ogenblik van de feiten.

Dit klemt des te meer daar van een opgroeiende jongeman in een gezin met enkel zijn moeder kan

worden verwacht dat hij tracht meer te weten te komen over zijn overleden vader en het incident waarbij

hijzelf ernstig gewond raakte en zijn vader en twee zussen omkwamen.

2.7.2.5. Waar verzoeker nog aanhaalt dat er zich verschillende vertaalproblemen hebben voorgedaan

tijdens het gehoor, hij beweert dat de tolk niet alles vertaalde wat hij zei, dat wanneer hij verschillende

namen noemde, de tolk ze niet allemaal maar slechts enkele vertaalde en hij stelt dat dit herhaaldelijk

werd gecommuniceerd en werd opgenomen in het gehoorverslag, kan de Raad slechts vaststellen dat

verzoeker verwijst naar één welbepaald incident tijdens het gehoor waar er melding werd gemaakt van

vertaalproblemen. Dit werd echter uitgeklaard en verzoeker heeft daarna zijn vertrouwen in de tolk

bevestigd (administratief dossier, stuk 4, p. 10-11). In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het

verzoekschrift werden verder geen herhaaldelijke opmerkingen aangaande de vertaling

gecommuniceerd. Uit niets blijkt dat er daarnaast nog communicatieproblemen zouden zijn geweest of

vertaalfouten zouden zijn gebeurd. Verzoeker laat ook na dit in concreto aan te tonen. Evenmin

verduidelijkt hij welke zinnen mogelijk foutief of onvolledig werden vertaald. Op het einde van het gehoor

werden er overigens noch door verzoeker, noch door zijn voogd, noch door zijn raadsman nog verdere

opmerkingen gemaakt aangaande eventuele communicatieproblemen of vertaalfouten. Integendeel,

verzoekers voogd gaf uitdrukkelijk aan dat het tweede gedeelte van het gehoor volgens hem duidelijker

was verlopen (administratief dossier, stuk 4, p. 22).

2.7.2.6. Tot slot blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat wel degelijk en afdoende rekening

werd gehouden met verzoekers minderjarigheid en dat hieruit niet kan worden afgeleid dat de

commissaris-generaal onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van zijn 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 Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen 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. Bovendien werd het gehoor afgenomen door een

gespecialiseerde dossierbehandelaar die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een

speciale opleiding kreeg om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen.

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. Dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben

gehouden met verzoekers profiel als minderjarige niet-begeleide Afghaan, blijkt aldus geenszins uit het

verloop van de administratieve procedure zoals deze blijkt uit het administratief dossier.



RvV X - Pagina 11

2.7.2.7. Daar verzoeker, gelet op wat voorafgaat, geen afdoende verschoninggrond aanhaalt voor hoger

aangehaalde lacunes in zijn kennis, oordeelt de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekers verklaringen niet toelaten enig geloof te hechten aan

zijn herkomst en verklaarde levensomstandigheden in Afghanistan. Dienvolgens kan evenmin geloof

worden gehecht aan de beweerde vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben voorgedaan

2.7.3. De door verzoeker bijgebrachte documenten zijn niet van dien aard dat ze de geloofwaardigheid

van zijn voorgehouden afkomst en de door hem uiteengezette vluchtmotieven kunnen herstellen.

Verzoekers taskara betreft slechts zijn identiteit doch vormt geen doorslaggevend bewijs van zijn

beweerde afkomst uit en verblijf in het dorp Begh Zad in het district Baghlan-i Jadid, provincie Baghlan,

noch kan dit stuk zijn asielrelaas ondersteunen.

Met betrekking tot het medisch attest dient te worden benadrukt dat dit geen sluitend bewijs vormt van

de omstandigheden waarin verzoeker zijn verwondingen zou hebben opgelopen. De behandelende arts

doet slechts vaststellingen betreffende de gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdende

met zijn bevindingen kan de arts weliswaar vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen doch hij

kan nooit de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen.

Dit blijkt overigens duidelijk uit de bewoordingen van het medische attest: “Selon les dires de la

personne, ces lésions seraient dues à “éclate de bombe””.

Het geheel van verzoekers ongeloofwaardige verklaringen maakt dat voorts geen enkele objectieve

bewijswaarde kan worden toegekend aan het gesolliciteerde schrijven van de dorpsouderen. Verzoeker

blijkt er ten onrechte vanuit gaat dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden

ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om

andere redenen dan hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde

weigeren. De Raad benadrukt in dit verband dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde

kan worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige,

coherente en plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking, 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.

2.7.4. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

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

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.8. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, toont verzoeker evenmin aan

dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan

wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te

beslissen, in de eerste plaats dient na te gaan of degene zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is

uit het land dat hij beweert te zijn ontvlucht. Het is niet onredelijk dat die overheid tracht zijn kennis over

de beweerde streek van herkomst te toetsen. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen mocht uit het in de bestreden beslissing aangetoonde gebrek aan kennis in hoofde van

verzoeker in alle redelijkheid afleiden dat hij niet het bewijs levert van zijn beweerde afkomst uit het dorp

Begh Zad in het district Baghlan-i Jadid, provincie Baghlan, noch van zijn verblijfplaatsen en de hieraan

verbonden levenssituatie in de jaren voor zijn komst naar België, noch van zijn vluchtmotieven. Indien

de asielzoeker verklaringen aflegt waaruit geconcludeerd moet worden dat hij niet aannemelijk maakt

afkomstig te zijn van de plaats/regio/land die hij voorhoudt te zijn ontvlucht, maakt hij door zijn eigen

toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming

onmogelijk. De Raad benadrukt in dit verband dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag

verwacht worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of
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Refugees, 205). Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen

bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de

asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Zoals blijkt uit

wat voorafgaat, vertelde verzoeker niet de waarheid over zijn werkelijke verblijfplaats(en) voor zijn

vertrek naar België in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust. Verzoeker draagt zelf de

volledige verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van onjuiste verklaringen tijdens het gehoor.

Door zijn gebrekkige medewerking en zelfs tegenwerking op dit punt, verkeert zowel de commissaris-

generaal als de Raad in het ongewisse over waar verzoeker voor zijn aankomst in België leefde, onder

welke omstandigheden, en om welke redenen hij zijn werkelijke streek van herkomst verliet. Het belang

van de juiste toedracht over deze periode kan niet genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de

plaats en de tijd waar verzoeker de bron van zijn vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang

voor het onderzoek van de subsidiaire bescherming. Het betreft immers de werkelijke streek van

herkomst in functie waarvan het risico op ernstige schade wegens willekeurig geweld zal onderzocht

worden. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te verzwijgen

maakt verzoeker bijgevolg zelf het onderzoek onmogelijk naar een eventuele gegronde vrees voor

vervolging die hij mogelijk koestert, of een reëel risico op ernstige schade die hij mogelijk zou lopen.

2.9. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.10. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont 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, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond.
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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

dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


