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nr. 179 649 van 16 december 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 augustus 2016

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

staatlozen van 12 juli 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. KNAEPEN en van attaché K.

ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 25 november 2015 en heeft zich op 10 december 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 8 april

2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal), waar verzoeker werd gehoord op

20 mei 2016.

1.3. Op 12 juli 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

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

subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Petaw (district Marawara,

provincie Kunar). U bent een Pashtoen van etnische origine. U bent nooit naar school gegaan en bent

ongeletterd gebleven. U bent ongehuwd. U was herder en zorgde voor de schapen en geiten van uw

familie.

Op een dag werd u aangesproken door twee leden van de Taliban. Zij vroegen u twee zakken op uw

ezel te laden en uw vracht naar Asadabad, hoofdstad van Kunar, te brengen. Daar zou u alles aan een

vriend van de Taliban moeten overhandigen. Omdat het nogal duidelijk was dat het om twee bommen

ging, heeft u uw vracht onderweg in een dorp achtergelaten. Vervolgens vluchtte u naar een oom en

vertelde hem alles. Gezien uw leven in gevaar was – de Taliban zijn u nog komen zoeken – moest u

Afghanistan verlaten. U reisde naar Iran en vervolgens naar Turkije, waar u acht maanden zou blijven.

Vervolgens kwam u via Bulgarije, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland naar België. Op 25 november 2015

bent u in België aangekomen. Op 10 december 2015 ging u zich aanmelden bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) en vroeg u asiel aan.

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar u door de Taliban wordt geviseerd. Bovendien

acht u de algemene situatie in uw land van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde

de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw Afghaans identiteitsdocument (taskara) neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld 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

tijdens uw gehoor herhaaldelijk en uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust, 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 dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

geboortedatum. Immers, de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 12 februari 2016,

stelt dat u ouder dan 18 jaar bent. Dat u op 6 maart 1999 zou zijn geboren (CGVS, p.3), blijkt gezien het

medisch onderzoek niet aannemelijk. Daar u niet als minderjarige kan worden beschouwd, kan de

Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat u

zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt bovendien uw algemene geloofwaardigheid.

Voorts kon worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in

Afghanistan. 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 u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u in Afghanistan gewoond

heeft.

Zo blijkt dat u de Afghaanse kalender niet machtig bent. U beweert bijvoorbeeld dat u op 6/03/1999

geboren bent (CGVS, p.3). Gevraagd hoe die datum dan luidt volgens de Afghaanse kalender, weet u

eerst niet meer in welk jaar u geboren bent en herinnert u zich vervolgens plots dat het wellicht 1378

was maar stelt u de vraag of dat juist kan zijn (CGVS, p.3-4). Dit is merkwaardig. Verder gevraagd

wanneer u dan Afghanistan verliet, antwoordt u dat dit op 28/03/2015 was (CGVS, p.4). Als u

uitgenodigd wordt de Afghaanse kalender te hanteren, zegt u dat u die niet kent (CGVS, p.5). U



RvV X - Pagina 3

argumenteert dat u nooit naar school bent gegaan (CGVS, p.5), wat geen afdoende verklaring biedt. Het

CGVS ziet immers niet in hoe u dan wel een kalender machtig blijkt die de uwe niet is. Vervolgens

herhaalt u nog eens dat u westerse kalender kent maar de Afghaanse niet (CGVS, p.5). Dit blijkt

overigens andermaal als u ten onrechte meent dat de derde maand van de Afghaanse kalender (jauza)

overeenkomt met de derde maand van de westerse kalender en als u niet meer lijkt te weten welk jaar

het heden is volgens de Afghaanse jaartelling (CGVS, p.5). Verder blijkt ook dat u niet kan preciseren

wanneer er in Marawara schoolvakantie is (CGVS, p.6). U zegt dat u niet naar school bent gegaan en

dat u het anders allemaal wel zou weten (CGVS, p.6). Echter, ook een dorpeling die niet naar school

gaat, zou moeten kunnen preciseren wanneer zijn leeftijdsgenoten vakantie hebben.

Voorts dient te worden gewezen op uw bijzonder fragmentarische geografische kennis van de regio en

van het land waarvan u zou afkomstig zijn. Districten als Waygal (CGVS, p.7), Wama (CGVS, p.8),

Kamdesh (CGVS, p.9) en Nurgeram (CGVS, p.9) zeggen u niets, hoewel ze aan Kunar grenzen. U

verklaart dat Kunar veertien districten heeft en dat het CGVS u confronteert met “rare” namen die u niet

kent (CGVS, p.9). Echter, de vaststelling dat u blijkbaar vlot de namen van deze veertien districten kan

opsommen maar nog nooit gehoord heeft van aangrenzende districten die tot andere provincies

behoren, wijst er duidelijk op dat uw kennis is ingestudeerd. Dat blijkt ook uit het feit dat u bijvoorbeeld

het district Watapur noemt maar absoluut niet blijkt te weten waar u dat dient te situeren (CGVS, p.8).

Nochtans ligt Watapur naast Asadabad en dus op nabije afstand van Marawara. U stelt voorts te weten

dat Laghman en Nuristan provincies zijn die aan Kunar grenzen. Echter, Parun kent u niet (CGVS, p.9),

hoewel het de hoofdstad van Nuristan is. Ook van Mehterlam, hoofdstad van Laghman, heeft u blijkbaar

nog nooit gehoord (CGVS, p.9).

Voorts dient te worden vastgesteld dat u niets of bijzonder weinig weet over belangrijke personen die

(recent) in uw regio en in uw land actief zijn geweest. Kashmir Khan (CGVS, p.12), een zeer bekende

jihadi commandant uit Kunar, rekent u verkeerdelijk tot de Taliban. Mullah Naqibullah, hoofd van de

islamitische shura van Kunar en mullah van de belangrijkste moskee van Asadabad, kent u blijkbaar niet

(CGVS, p.12). Dat Abdul Ghayas Haqmal ooit districtshoofd van Marawara was en in 2008 ontvoerd en

gedood werd, weet u ook niet (CGVS, p.14). Dat dit al geruime tijd geleden is, biedt hiervoor geen

afdoende argumentatie. De vroegere gouverneurs van de provincie Kunar blijkt u immers wel nog te

kennen (CGVS, p.15).

Gevraagd naar namen van bekende mujahedingroeperingen, zegt u er geen te kennen (CGVS, p.12).

Namen van dergelijke groeperingen zoals Hezb-e-Islami, Jamiat-e-Islami en Ittehad, hoort u schijnbaar

voor het eerst (CGVS, p.12). Ook de naam Gulbuddin Hekmatyar, de leider van de u eveneens

onbekende partij Hezb-e-Islami, zegt u niets (CGVS, p.12). Haqqani, leider van het gelijknamige

terreurnetwerk, is u ook niet bekend (CGVS, p.12). Nochtans werd Sirajuddin Haqqani recent genoemd

als mogelijke opvolger van Mullah Akhtar Mohammad Mansour, de gedode leider van de Taliban. Ook

tal van andere belangrijke krijgsheren of politici uit het recente verleden en de huidige politiek, kent u

niet. Van Dr Najibullah, de laatste communistische president van Afghanistan, heeft u nog nooit gehoord

(CGVS, p.17). Burhanuddin Rabbani, president in de tijd van de mujahedin maar enkele jaren geleden

door de Taliban vermoord, kent u niet (CGVS, p.17). U verklaart te weten dat Mullah Omar president

was voor Karzai maar weet niet dat hij het Talibanregime vertegenwoordigde (CGVS, p.17). De naam

Ahmad Shah Massoud zegt u niets (CGVS, p.17), hoewel deze Tadzjiekse volksheld nog jaarlijks wordt

herdacht. Dr. Abdullah (of Abdullah Abdullah) en de Uzbeekse leider Rashid Dostum, bekende politici

die heden een belangrijke positie hebben in de Afghaanse regering (Abdullah die de macht met Ghani

deelt en “chief executive” is en Dostum die vice-president is), kent u ook al niet (CGVS, p.17). Dat u

zeer weinig over de recente politieke geschiedenis of huidige situatie in Afghanistan weet, is opnieuw

een opmerkelijke vaststelling en ondergraaft uw geloofwaardigheid verder. Het zijn immers onder

andere deze politieke leiders, partijen en (voormalige) krijgsheren, wier namen alom bekend zijn, die de

geschiedenis van Afghanistan en het lot van de bevolking hebben bepaald.

Verder geeft de bij het administratief dossier gevoegde info aan dat Marawara een bijzonder volatiele

regio is waar wekelijks een vijftal incidenten zouden plaats vinden. Echter, zelf kan u zich slechts drie

incidenten in de regio herinneren (CGVS, p.16). Ook dit is opmerkelijk voor iemand die altijd in die regio

zou hebben gewoond.

Voorts dient ook te worden gewezen op uw merkwaardige houding als het onderwerp Pakistan wordt

aangesneden. Geconfronteerd met de informatie waaruit blijkt dat op een bepaald moment de helft van

de bevolking omwille van de oorlog tegen de Russen het district verlaten had en zich in Pakistan ging

vestigen, zegt u niets van een oorlog tegen de Russen af te weten (CGVS, p.11). Als u voorts gevraagd

wordt of u weet heeft van het feit dat heel wat huizen in de regio vernield werden (in 2002 ging het nog

om 60% van de huizen), blijkt nogmaals dat u zich niet bewust bent van het feit dat oorlogen enorme

schade aanrichtten in het district (CGVS, p.11). Voorts gevraagd of u Peshawar kent, zegt u dat u er

nog niet van gehoord heeft (CGVS, p.11). Nochtans zal elke Afghaan, zeker zij die van een oostelijke
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provincie als Kunar afkomstig zijn, deze stad kennen. De informatie geeft aan dat één op vijf inwoners

van deze Pakistaanse miljoenenstad van Afghaanse origine is.

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

afkomstig te zijn uit het district Marawara gelegen in de provincie Kunar. 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.

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 tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 20 mei 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 uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan 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.13). Echter, u heeft er voor gekozen

vast te houden aan uw initiële verklaringen en u herhaalde afkomstig te zijn van het district Marawara.

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

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
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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 taskara die u heeft neergelegd, vermag bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Dergelijk

document kan een relaas slechts ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, wat zeker niet het geval

is gebleken. Bovendien blijkt uit de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie dat

frauduleuze Afghaanse documenten op eenvoudige wijze te verkrijgen zijn.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift kritiek op de motivering betreffende de Afghaanse afkomst en

het verblijf in Afghanistan van verzoeker, meer bepaald betreffende zijn leeftijd, zijn verblijf in

Afghanistan - de Afghaanse kalender, de geografische kennis en de politieke situatie en geschiedenis -,

en zijn afkomst uit het dorp Petawe. Voorts zet verzoeker uiteen waarom hij meent in aanmerking te

komen voor de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker bespreekt, in het

kader van de subsidiaire beschermingsstatus, zijn persoonlijke omstandigheden en de algemene

omstandigheden in Afghanistan, waarbij hij wijst op het Reisadvies van het Belgisch Ministerie van

Buitenlandse Zaken van augustus 2016, het Afghanistan Midyear report 2016 van UNAMA en diverse

mediaberichten. Ten slotte meent verzoeker dat er een schending voorligt van het non-

refoulementbeginsel daar een verwijderingsmaatregel ten aanzien van zijn land van herkomst een

schending van voormeld beginsel zou uitmaken, dat dergelijke maatregel immers een reëel risico op

blootstelling aan omstandigheden in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie zou uitmaken.

2.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de bestreden beslissing van het Commissariaat-

generaal te vernietigen en vervolgens hem te erkennen als vluchteling op grond van artikel 48/3 van de

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en ondergeschikt de subsidiaire

bescherming te verlenen overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.3. Bij het verzoekschrift voegt verzoeker een kopie van zijn taskara alsook een kopie van de taskara

van zijn vader.

2.4. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-generaal, met uitzondering van de

gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid

van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere 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 hij moet de

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

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,
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december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 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). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

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

Krachtens artikel 48/6 van de vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal of de Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen.

2.6. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna:

het vluchtelingenverdrag), zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk

en ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene

en theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen en

algemene beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker

aanspraak kan maken op een status van internationale bescherming.

2.7. Vooreerst wijst de Raad er op dat de commissaris-generaal terecht vaststelt “Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde geboortedatum. Immers,

de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 12 februari 2016, stelt dat u ouder dan 18

jaar bent. Dat u op 6 maart 1999 zou zijn geboren (CGVS, p.3), blijkt gezien het medisch onderzoek niet

aannemelijk. Daar u niet als minderjarige kan worden beschouwd, kan de Internationale Conventie voor

de rechten van het kind op u niet worden toegepast.” Verzoeker stelt dat hij aanneemt dat de beslissing

van de dienst voogdij correct is en hij bijgevolg ouder is dan achttien jaar. Verzoeker betwist aldus

voormelde motieven niet. Deze blijven dan ook onverminderd overeind.

2.8. In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad verzoeker evenmin als vluchteling

erkennen of hem de subsidiaire beschermingsstatus toekennen. Het Commissariaat-generaal stelde

terecht het volgende vast:“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 tijdens uw gehoor herhaaldelijk en uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust, 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.

(…)

Voorts kon worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in

Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming.
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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 u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u in Afghanistan gewoond

heeft.

Zo blijkt dat u de Afghaanse kalender niet machtig bent. U beweert bijvoorbeeld dat u op 6/03/1999

geboren bent (CGVS, p.3). Gevraagd hoe die datum dan luidt volgens de Afghaanse kalender, weet u

eerst niet meer in welk jaar u geboren bent en herinnert u zich vervolgens plots dat het wellicht 1378

was maar stelt u de vraag of dat juist kan zijn (CGVS, p.3-4). Dit is merkwaardig. Verder gevraagd

wanneer u dan Afghanistan verliet, antwoordt u dat dit op 28/03/2015 was (CGVS, p.4). Als u

uitgenodigd wordt de Afghaanse kalender te hanteren, zegt u dat u die niet kent (CGVS, p.5). U

argumenteert dat u nooit naar school bent gegaan (CGVS, p.5), wat geen afdoende verklaring biedt. Het

CGVS ziet immers niet in hoe u dan wel een kalender machtig blijkt die de uwe niet is. Vervolgens

herhaalt u nog eens dat u westerse kalender kent maar de Afghaanse niet (CGVS, p.5). Dit blijkt

overigens andermaal als u ten onrechte meent dat de derde maand van de Afghaanse kalender (jauza)

overeenkomt met de derde maand van de westerse kalender en als u niet meer lijkt te weten welk jaar

het heden is volgens de Afghaanse jaartelling (CGVS, p.5). Verder blijkt ook dat u niet kan preciseren

wanneer er in Marawara schoolvakantie is (CGVS, p.6). U zegt dat u niet naar school bent gegaan en

dat u het anders allemaal wel zou weten (CGVS, p.6). Echter, ook een dorpeling die niet naar school

gaat, zou moeten kunnen preciseren wanneer zijn leeftijdsgenoten vakantie hebben.

Voorts dient te worden gewezen op uw bijzonder fragmentarische geografische kennis van de regio en

van het land waarvan u zou afkomstig zijn. Districten als Waygal (CGVS, p.7), Wama (CGVS, p.8),

Kamdesh (CGVS, p.9) en Nurgeram (CGVS, p.9) zeggen u niets, hoewel ze aan Kunar grenzen. U

verklaart dat Kunar veertien districten heeft en dat het CGVS u confronteert met “rare” namen die u niet

kent (CGVS, p.9). Echter, de vaststelling dat u blijkbaar vlot de namen van deze veertien districten kan

opsommen maar nog nooit gehoord heeft van aangrenzende districten die tot andere provincies

behoren, wijst er duidelijk op dat uw kennis is ingestudeerd. Dat blijkt ook uit het feit dat u bijvoorbeeld

het district Watapur noemt maar absoluut niet blijkt te weten waar u dat dient te situeren (CGVS, p.8).

Nochtans ligt Watapur naast Asadabad en dus op nabije afstand van Marawara. (…)

Voorts dient te worden vastgesteld dat u niets of bijzonder weinig weet over belangrijke personen die

(recent) in uw regio en in uw land actief zijn geweest. Kashmir Khan (CGVS, p.12), een zeer bekende

jihadi commandant uit Kunar, rekent u verkeerdelijk tot de Taliban. Mullah Naqibullah, hoofd van de

islamitische shura van Kunar en mullah van de belangrijkste moskee van Asadabad, kent u blijkbaar niet

(CGVS, p.12). Dat Abdul Ghayas Haqmal ooit districtshoofd van Marawara was en in 2008 ontvoerd en

gedood werd, weet u ook niet (CGVS, p.14). Dat dit al geruime tijd geleden is, biedt hiervoor geen

afdoende argumentatie. De vroegere gouverneurs van de provincie Kunar blijkt u immers wel nog te

kennen (CGVS, p.15).

(…)

Verder geeft de bij het administratief dossier gevoegde info aan dat Marawara een bijzonder volatiele

regio is waar wekelijks een vijftal incidenten zouden plaats vinden. Echter, zelf kan u zich slechts drie

incidenten in de regio herinneren (CGVS, p.16). Ook dit is opmerkelijk voor iemand die altijd in die regio

zou hebben gewoond.

(…)

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

afkomstig te zijn uit het district Marawara gelegen in de provincie Kunar. 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.

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
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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 tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 20 mei 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 uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan 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.13). Echter, u heeft er voor gekozen

vast te houden aan uw initiële verklaringen en u herhaalde afkomstig te zijn van het district Marawara.

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

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 taskara die u heeft neergelegd, vermag bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Dergelijk

document kan een relaas slechts ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, wat zeker niet het geval

is gebleken. Bovendien blijkt uit de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie dat

frauduleuze Afghaanse documenten op eenvoudige wijze te verkrijgen zijn.”

Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden allen steun in het administratief dossier.
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2.8.1. Waar verzoeker, betreffende zijn gebrek aan kennis van de Afghaanse kalender, stelt dat zijn

dorp Petawe en het district Marawara grenzen aan Pakistan waar de westerse kalender gehanteerd

wordt, dat deze kalender daarom ook gebruikelijk is in zijn district en ook thuis door zijn familie en

dorpsgenoten gehanteerd wordt en het dus geheel logisch is dat hij de westerse kalender kent, dat hij

nooit courant gebruik heeft gemaakt van de Afghaanse kalender en enkel een beperkte notie ervan

heeft doch verder deze kalender niet machtig is daar bij hem thuis de westerse kalender gehanteerd

werd, beperkt verzoeker zich tot een loutere, post-factum, bewering. Verzoeker toont immers niet aan

dat in zijn district de westerse kalender gebruikt wordt in plaats van de Afghaanse kalender, noch toont

hij aan waarom hij deze verklaring voor het niet kennen van de Afghaanse kalender, namelijk dat bij

hem thuis en in het dorp gebruik gemaakt werd van de door hem gekende kalender, niet vermelde

tijdens het gehoor. Immers gevraagd hoe het komt dat verzoeker de Afghaanse kalender niet kent stelt

hij enkel dat hij deze niet kent doordat hij niet naar school ging, dat hij het anders zou hebben geleerd

(gehoorverslag CGVS, p. 5), waaruit bovendien kan afgeleid worden dat verzoeker stelt dat hij op school

wel de Afghaanse kalender zou hebben geleerd en aldus aangeeft dat in zijn dorp en/of district wel

degelijk de Afghaanse kalender wordt gehanteerd. Waar verzoeker nog aangeeft dat hij nooit naar

school is geweest en dus de Afghaanse kalender niet kent, bevestigt hij aldus opnieuw dat op school

wel de Afghaanse kalender werd aangeleerd.

2.8.2. Betreffende de gebrekkige geografische kennis stelt verzoeker dat dit kan verklaard worden door

het feit dat hij een eenvoudige herdersjongen was in zijn dorp Petawe, hij nooit naar school is geweest

en bovendien slechts zeer weinig buiten de dorpsgrenzen van Petawe kwam, dat het dan ook

vanzelfsprekend is dat hij bepaalde districten of steden niet kent of weet te oriënteren, ondanks dat zij

zouden grenzen aan zijn district Marawara of de provincie Kunar. Hij stelt verder dat zijn dorp sterk

toegelegd is op de landbouw en in grote mate zelfvoorzienend is, dat hij en zijn familie voor goederen

die niet in het dorp te verkrijgen waren af en toe naar de nabij gelegen stad Asadabad gingen, dat hij

nauwelijks verdere verplaatsingen aflegde en op weinig andere plaatsen is geweest, waardoor het

logisch is dat hij bepaalde districten of steden niet kent, ondanks het feit dat ze niet ver gelegen zijn van

zijn woonplaats. Verzoeker gaat er aan voorbij dat de verwerende partij het niet kennen van districten

grenzend aan Kunar op zich niet ongeloofwaardig vindt, doch wel het feit dat verzoeker vlot de namen

van de veertien disctricten van Kunar kan opsommen maar nog nooit gehoord heeft van aangrenzende

districten die tot andere provincies behoren, daar het wijst op het ingestudeerd karakter van de kennis.

Waar verzoeker wijst op het feit dat hij een eenvoudige herdersjongen was, nooit naar school is geweest

en zeer weinig buiten de dorpsgrenzen is geweest, is de Raad van oordeel dat zelfs van een persoon

die geen scholing genoten heeft en relatief jong is redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij kan

antwoorden op een aantal elementaire kennisvragen in verband met zijn beweerde regio van afkomst.

Het feit dat verzoeker een ongeschoolde persoon zou zijn en een eenvoudige herdersjongen zou zijn

kan zijn gebrekkige kennis betreffende zijn directe en persoonlijke leefwereld niet toedekken. Verzoeker

toont niet aan dat zijn gebrek aan scholing zijn verstandelijke vermogens aantast en hij hierdoor niet in

staat is zijn eigen leefwereld in tijd en ruimte te situeren. Uit het gehoorverslag blijkt dat de

dossierbehandelaar eenvoudige en duidelijke vragen stelde en dat verzoeker kennelijk kon volgen en de

logica en de inhoud van de vragen correct begreep. Van verzoeker kan dan ook verwacht worden dat hij

correct en in detail kan antwoorden op eenvoudige vragen over zijn eigen dorp en district en de

naburige dorpen en districten – zijnde zijn onmiddellijke leefwereld –, wat in casu niet het geval bleek te

zijn. Om deze vragen correct te kunnen beantwoorden is geen schoolse kennis vereist. Ze gaan immers

over de dagelijkse realiteit van elke inwoner uit die streek.

2.8.3. Verzoeker acht het begrijpelijk dat een ongeletterde jongeman die nooit naar school is geweest en

afkomstig is uit Petawe, een dorp zonder elektriciteit en bijgevolg zonder toegang tot enige

mediakanalen, niet alle namen kent van de politieke leiders en hoge krijgsheren van de taliban. Hij wijst

er op dat hij kennis heeft van een laaggeplaatste talibankrijgsheer die enkele dorpen verder zijn bureau

en vertrekken zou hebben, dat hij dit vernomen heeft van enkele dorpsgenoten, doch dat hij

logischerwijs niet op de hoogte is van alle namen van de talibankrijgsheren en welke functie ze juist

zouden hebben.

De Raad wijst er op dat de commissaris-generaal terecht motiveerde “Voorts dient te worden

vastgesteld dat u niets of bijzonder weinig weet over belangrijke personen die (recent) in uw regio en in

uw land actief zijn geweest. Kashmir Khan (CGVS, p.12), een zeer bekende jihadi commandant uit

Kunar, rekent u verkeerdelijk tot de Taliban. Mullah Naqibullah, hoofd van de islamitische shura van

Kunar en mullah van de belangrijkste moskee van Asadabad, kent u blijkbaar niet (CGVS, p.12). Dat
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Abdul Ghayas Haqmal ooit districtshoofd van Marawara was en in 2008 ontvoerd en gedood werd, weet

u ook niet (CGVS, p.14). Dat dit al geruime tijd geleden is, biedt hiervoor geen afdoende argumentatie.

De vroegere gouverneurs van de provincie Kunar blijkt u immers wel nog te kennen (CGVS, p.15).”

Met zijn kritiek dat hij een ongeletterde jongeman is die nooit naar school is geweest en afkomstig is uit

een dorp zonder elektriciteit en bijgevolg zonder toegang tot mediakanalen, zodat hij niet alle namen

kent van politieke leiders en hoge krijgsheren van de taliban en dat hij kennis heeft van een

laaggeplaatste talibankrijgsheer die enkele dorpen verder zijn vertrekken zou hebben, wat hij vernomen

heeft van dorpsgenoten, weerlegt, noch ontkracht hij bovenvermelde motieven, waarbij er op gewezen

wordt dat verzoeker bijzonder weinig weet over belangrijke personen die in zijn regio (district Marawara,

provincie Kunar) actief zijn geweest, daar hij een zeer bekende jihadi commandant uit Kunar

verkeerdelijk tot de taliban rekent, Mullah Naqibullah, het hoofd van de islamitische shura van Kunar en

mullah van de belangrijkste moskee van Asadabad, waarbij de Raad opmerkt dat verzoeker in zijn

verzoekschrift zelf stelt dat hij en zijn familie af en toe naar die stad gingen voor goederen – niet kent en

niet weet dat Abdul Ghayas Haqmal ooit districthoofd is geweest van Marawara en in 2008 ontvoerd en

gedood werd, terwijl verzoeker wel de vroegere gouverneurs van de provincie Kunar blijkt te kennen.

Verzoeker wordt immers niet tegengeworpen dat hij niet alle namen van politieke leiders en hoge

krijgsheren van de taliban kent, doch wel dat hij bepaalde belangrijke of zeer gekende personen uit zijn

eigen regio niet kent, terwijl hij wel in de mogelijkheid is om vroegere gouverneurs van de provincie

Kunar weer te geven.

2.8.4. Betreffende de incidenten in zijn regio, stelt verzoeker dat hij van andere dorpelingen soms

verhalen hoorde dat er incidenten hadden plaatsgevonden, dat hij onder meer verhalen vernam van

jongens die voor de taliban werkten en aanslagen pleegden op grenswachten en politiekantoren, dat hij

evenwel slechts weinig incidenten in zijn dorp Petawe kan herinneren, dat zijn dorp relatief gespaard

bleef van dergelijke incidenten en dat hij vermoedt dat zijn ouders hem probeerden af te schermen van

dergelijke incidenten en hij daarom slechts beperkt op de hoogte is van deze zaken. Met dergelijke

vermoedens weerlegt verzoeker het motief dat verzoeker slechts drie incidenten in zijn regio kon

verhalen terwijl Marawara een bijzonder volatiele regio is waar wekelijks een vijftal incidenten zouden

plaats vinden, niet. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen in zijn verzoekschrift dat hij verhalen

vernam van jongens die voor de taliban werkten en uit zijn verklaring op het gehoor op het

Commissariaat-generaal dat verzoeker beschikte over een radio en naar meerder kanalen luisterde

(gehoorverslag CGVS, p. 17-18). Verzoeker kan dus niet dienstig voorhouden dat hij zich niet meer

incidenten herinnert doordat zijn ouders hem vermoedelijk probeerden af te schermen voor dergelijke

incidenten.

Waar verzoeker stelt dat hij pas inziet hoe dermate ernstig en gevaarlijk de situatie is en was in zijn

regio nu hij zelf bedreigd wordt door de taliban en gelet op de reactie van zijn familie om onmiddellijk

een smokkelaar in te schakelen, weerlegt, noch ontkracht hij de motieven betreffende zijn gebrekkige

kennis over incidenten in zijn regio. Het is niet aannemelijk dat iemand die in een bijzonder volatiele

regio woont waar wekelijks een vijftal incidenten zouden plaats vinden, tijdens zijn verblijf aldaar niet op

de hoogte is van een groot aantal van deze incidenten.

2.8.5. Waar verzoeker stelt dat hij afkomstig is uit Petawe, gelegen in het disctrict Marawara in de

provincie Kunar, weerlegt, noch ontkracht hij de in punt 2.7. weergegeven motieven waaruit moet

besloten worden dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het

district Marawara gelegen in de provincie Kunar. Waar verzoeker meent dat dit ook blijkt uit zijn taskara

en de taskara van zijn vader, dat uit het feit dat uit informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat

frauduleuze Afghaanse documenten niet moeilijk te verkrijgen zijn hoegenaamd niet kan afgeleid

worden dat verzoeker zijn taskara geen echt identiteitsdocument uit Afghanistan zou zijn, dat de

voorgelegde taskaras dan ook terdege als bewijs moeten beschouwd worden van zijn verklaarde

afkomst uit Petawe, gaat verzoeker er aan voorbij dat documenten slechts over een ondersteunende

bewijswaarde beschikken, namelijk in die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige

verklaringen. Uit de motieven weergegeven onder punt 2.7. blijkt dat er geenszins geloof kan gehecht

worden aan verzoekers verklaringen omtrent zijn afkomst uit het district Marawara in de provincie Kunar

in Afghanistan. De door verzoeker neergelegde taskaras hebben dan ook geen enkele bewijswaarde.

2.9. Waar verzoeker Petawe en het leven in Petawe omschrijft, weerlegt, noch ontkracht hij de motieven

weergegeven onder punt 2.8.
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Betreffende verzoekers verwijzing naar het feit dat hij een ongeletterde jongeman is die slechts op een

zeer beperkt aantal plaatsen in zijn land geweest is, en geen toegang had tot multimedia in zijn dorp

waardoor zijn beperkte geografische en politieke geschiedkundige kennis kan verklaard worden,

herhaalt de Raad dat zelfs van een persoon die geen scholing genoten heeft en relatief jong is

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij kan antwoorden op een aantal elementaire kennisvragen in

verband met zijn beweerde regio van afkomst. Het feit dat verzoeker een ongeschoolde persoon zou

zijn en een eenvoudige herdersjongen zou zijn kan zijn gebrekkige kennis betreffende zijn directe en

persoonlijke leefwereld niet toedekken. Verzoeker toont niet aan dat zijn gebrek aan scholing zijn

verstandelijke vermogens aantast en hij hierdoor niet in staat is zijn eigen leefwereld in tijd en ruimte te

situeren. Uit het gehoorverslag blijkt dat de dossierbehandelaar eenvoudige en duidelijke vragen stelde

en dat verzoeker kennelijk kon volgen en de logica en de inhoud van de vragen correct begreep. Ctrl

Van verzoeker kan dan ook verwacht worden dat hij correct en in detail kan antwoorden op eenvoudige

vragen over zijn eigen dorp en district en de naburige dorpen en districten – zijnde zijn onmiddellijke

leefwereld –, wat in casu niet het geval bleek te zijn. Om deze vragen correct te kunnen beantwoorden

is geen schoolse kennis vereist. Ze gaan immers over de dagelijkse realiteit van elke inwoner uit die

streek. De Raad herhaalt eveneens, betreffende de politieke geschiedkundige kennis, dat verzoeker niet

wordt tegengeworpen dat hij niet alle namen van politieke leiders en hoge krijgsheren van de taliban

kent, doch wel dat hij bepaalde belangrijke of zeer gekende personen uit zijn eigen regio niet kent,

terwijl hij wel in de mogelijkheid is om vroegere gouverneurs van de provincie Kunar weer te geven.

2.10. Verzoeker merkt zelf op dat zijn asielrelaas onlosmakelijk verbonden is met zijn regio van

herkomst.

Waar verzoeker meent dat hij heeft aangetoond dat hij onmiskenbaar afkomstig is uit het dorp Petawe,

district Marawara in provincie Kunar in Afghanistan, kan hij, gelet op de in punt 2.7. weergegeven

motieven – die door verzoeker niet ontkracht, noch weerlegd worden –, niet gevolgd worden.

De Raad volgt de commissaris-generaal waar hij stelt “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.”

Gezien geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers asielrelaas, kan hij niet dienstig voorhouden

dat hij ernstige gevolgen vreest van de taliban omwille van zijn verzetsdaad ten aanzien van hen en dat

het aannemelijk is dat hij in aanmerking komt om erkend te worden als vluchteling overeenkomstig

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

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

van artikel 48/3 van vreemdelingenwet.

2.12. Verzoeker maakt, gelet op de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas,

niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of 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.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden opgemerkt

dat, daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1

van vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel

(RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2,

b) van de vreemdelingenwet. Aldus werd getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.13. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Aan verzoekers Afghaanse nationaliteit wordt immers niet getwijfeld. Verzoeker maakt echter niet

aannemelijk dat hij afkomstig is uit het district Marawara in de provincie Kunar, noch uit een gebied in

Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of

waar, al naar het individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, §3 van de
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vreemdelingenwet. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te

staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad besluit dat

verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Het

louter verwijzen naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan en de provincie Kunar en algemene

rapporten en een reisadvies dienaangaande volstaat hiertoe niet.

Waar verzoeker meent dat in het gehele land van herkomst, dit is Afghanistan, er een reëel risico op

ernstige schade bestaat en hij geen interne alternatieve vluchtmogelijkheden heeft, beperkt zij zich tot

een loutere bewering. Verder in het verzoekschrift wijst verzoeker er wel op dat omwille van zijn

verzetsdaad tegen de taliban, zijn leven in gevaar is in geheel Afghanistan, daar de taliban zeer actief is

in de provincie Kunar, doch dat hun activiteiten niet beperkt zijn tot deze regio, zoals blijkt uit het EASO

Country of Origin Information Report Afghanistan, Security Situation 2016 en dat hij geen interne

vluchtmogelijkheden heeft daar het netwerk van de taliban zo ver reikt dat zij hem snel kunnen opsporen

in Afghanistan. Echter herhaalt de Raad dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

asielrelaas, zodat verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat hij in geheel Afghanistan gevaar loopt

omwille van zijn verzetsdaad tegen de taliban.

Waar verzoeker om zijn stelling dat er voor hem in geheel Afghanistan een reëel risico op ernstige

schade bestaat, te staven verwijst naar het Reisadvies Belgisch Ministerie Buitenlandse zaken van

augustus 2016, wijst de Raad er op dat ook in het reisadvies te lezen staat dat de veiligheidssituaties in

de provincies wisselend zijn. De commissaris-generaal kon dan ook terecht motiveren:

“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 tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 20 mei 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 uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan 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.13). Echter, u heeft er voor gekozen

vast te houden aan uw initiële verklaringen en u herhaalde afkomstig te zijn van het district Marawara.

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

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.”

Waar verzoeker nog stelt dat uit het reisadvies blijkt dat alle reizen naar Afghanistan worden afgeraden,

wijst de Raad erop dat een reisadvies slechts gericht is aan toeristen die van plan zijn om naar
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Afghanistan te reizen doch geenszins een leidraad vormt voor de onafhankelijke instanties belast met

het onderzoek van asielaanvragen.

Waar verzoeker stelt dat uit het advies blijkt dat het grensgebied met Pakistan, waarvan hij afkomstig is,

als extreem gevaarlijk wordt beschouwd alsook dat uit de mediaberichten waarnaar hij verwijst blijkt dat

het in het district waarvan hij afkomstig is nog steeds zeer onstabiel en gevaarlijk is, dat de taliban nog

zeer actief is in dit district en dit gebied ook claimt terug in handen te nemen, wijst de Raad er op dat

een dergelijke verwijzing naar de veiligheidssituatie in het district waarvan verzoeker beweert afkomstig

te zijn, niet dienstig is gelet op het feit dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit

het district Marawara in de povincie Kunar.

In zoverre verzoeker verwijst naar het Afghanistan Midyear Report 2016 UNAMA en stelt dat in dit

rapport luidt dat het er wel degelijk onstabiel aan toe gaat in de regio waar verzoeker afkomstig van is,

herhaalt de Raad dat een dergelijke verwijzing niet dienstig is gelet op het feit dat verzoeker niet

aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het district Marawara in de povincie Kunar. Waar

verzoeker naar voormeld rapport verwijst en stelt dat het er ook erg onstabiel aan toe gaat in andere

delen van Afghanistan, laat verzoeker na te duiden uit welk ander onstabiel deel van Afghanistan hij

afkomstig zou zijn. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit een gebied in Afghanistan

waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

2.14. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

2.15. Verzoeker vraagt in fine van zijn verzoekschrift de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Uit

wat voorafgaat blijkt evenwel dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 zestien december tweeduizend zestien door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


