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nr. 197 926 van 12 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. BUSSCHAERT

Britse Lei 7

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 13 april 2017 heeft

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

21 maart 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 17 september 2015 als niet-begeleide minderjarige

vreemdeling België is binnengekomen, diende op 22 september 2015 een asielaanvraag in. Uit een

eurodac-hit blijkt dat verzoekers vingerafdrukken genomen werden op 27 en 28 augustus 2015 in

Hongarije.

1.2. Op 21 maart 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekend schrijven van 21 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:



RvV 203 271 - Pagina 2

“Asielaanvraag: 22/09/2015

Overdracht CGVS: 27/04/2016

U werd op 7 februari 2017 van 13.57u. tot 16.46u. gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Dari machtig is. Uw advocaat,

meester JELIC, Nastassia loco meester BUSSCHAERT, Wim, was gedurende het gehele gehoor

aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U verklaart geboren te zijn in de maand Jaddi van het

jaar 1377 (in het jaar 1998 volgens de Gregoriaanse kalender) te Gharaw Shakh, gelegen in het district

Pul-i-Khumri in de Afghaanse provincie Baghlan. U heeft heel uw leven in het ouderlijk huis gewoond

aldaar. U bent van de sjiitische geloofsstrekking en u bent Hazara van etniciteit.

In Gharaw Shakh beschikte u niet over stromend water, noch elektriciteit in huis. Uw ouders, broer en

drie zussen verblijven nog altijd in hetzelfde huis in Gharaw Shakh. Uw vader is een landbouwer van

beroep. U hielp hem met dit werk. Daarnaast ging u regelmatig naar Pul-i-Khumri, de

districtshoofdplaats om uw waren te verkopen.

In de eerste helft van het jaar 1394 (2015 volgens Gregoriaanse Kalender (GK)) besloot het gehele dorp

om geen usher (religieuze belasting) meer te geven aan de Taliban. Vlak na de meloenoogst kwam de

Taliban bij uw vader om de gebruikelijke usher te innen. Uw vader weigerde echter nog langer om usher

te betalen aan de Taliban, dit geheel volgens het besluit in de dorpsraad. Uw vader werd daarop

mishandeld door twee leden van de Taliban. U zou op dat moment koeien aan het voeden zijn op de

velden. Uw zus kwam u halen. Aangekomen bij uw vader, viel u één van de talibs aan met uw hooivork.

Daarbij raakte deze gewond aan zijn hand. Uw vader zou daarna u opgedragen hebben om uw

buurman R. erbij te halen. R. zou vervolgens in alle rust met de talibs hebben gesproken en de zaak op

die manier afgehandeld. U zou daarop bij uw oom in Kohna Masjed zijn ingetrokken. Diezelfde nacht

zou de Taliban op zoek naar u zijn geweest bij uw ouderlijk huis in Gharaw Shakh. De Taliban zou

wraak op u willen nemen voor het verwonden van één van hun strijders. Daarop heeft uw oom u

meegenomen naar Pul-i-Khumri de districtshoofdplaats en een smokkelaar voor u gezocht. Diezelfde

dag bent u gevlucht uit Afghanistan.

U bent in de zomer van 1394 (zomer van 2015 volgens de Gregoriaanse kalender) Afghanistan

ontvlucht. U bent via Iran naar Turkije gevlucht, vandaaruit bent u over de zee naar Griekenland gereisd.

Daarna bent u via de Balkanroute door naar België gekomen. U bereikte België op 17 september 2015.

Op 22 december 2015 heeft u hier asiel aangevraagd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende originele documenten voor: de taskara van uw

vader uitgegeven in 1363 (omstreeks 1984 GK), een foto van uw vader en een 6-tal schoolrapporten

van de Hazad Bilal school van het jaar 1385 t/m 1390 (2006 t/m 2011 GK).

B. Motivering

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag heeft het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) besloten dat u niet in aanmerking komt voor het bekomen van

de vluchtelingenstatus, noch voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. U maakt niet

aannemelijk dat u in Afghanistan een gegronde vrees voor vervolging, zoals bedoeld in de Conventie

van Genève, dient te koesteren of dat u een reëel risico op ernstige schade loopt, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

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 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.

Uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken blijkt evenwel

duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.
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Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (gehoorverslag CGVS, dd. 07/2/2017, p. 2).

U heeft te kennen gegeven dat Gharaw Shakh gelegen in het district Pul-i-Khumri in de provincie

Baghlan uw enige en meest recente gewoonlijke verblijfplaats is (CGVS, p. 3). U bent er echter niet in

geslaagd om uw verklaringen rond uw recentelijke herkomst aannemelijk te maken. Nochtans is dit

noodzakelijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming.

Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst kan niet genoeg benadrukt worden.

Het is immers de streek van feitelijke herkomst in functie waarvan uw 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 zouden hebben voorgedaan, of die u

verklaarde in de toekomst te vrezen, niet aangetoond worden. Hoewel het CGVS op basis van uw

verklaringen niet betwist dat u in Gharaw Shakh bent geboren en daar lange tijd heeft gewoond, wist

u het CGVS er niet van te overtuigen dat u in Gharaw Shakh verbleef in de jaren voor uw vertrek naar

België, zijnde mede de periode waarin u meent dat u een talieb zou hebben verwond en derhalve vreest

voor gewelddadige represailles (CGVS, p. 11-12). Het CGVS heeft immers gegronde redenen om aan

te nemen dat u Gharaw Shakh al lang daarvoor heeft verlaten of er zelfs nooit heeft gewoond. Bijgevolg

kan er, bij afwezigheid van voldoende geloofwaardige elementen, geen nood aan internationale

bescherming worden vastgesteld.

Eerst en vooral bent u bijzonder vaag over de gebeurtenissen in Gharaw Shakh in de periode dat de

Taliban er de facto de controle over had. De beperkte informatie die u wel wist te geven is op essentiële

punten tegenstrijdig met de informatie die het CGVS ter beschikking heeft. Zo verklaarde u dat de enige

arbaki (lokale politie) post werd ingenomen door de Taliban na een etmaal gevochten te hebben. Het

leger zou ondersteuning bieden, maar is niet verder dan Kohna Masjed gekomen, omdat ze vreesden

voor bermbommen onder weg (CGVS, p. 6). Uit betrouwbare bronnen waar het CGVS over beschikt is

het duidelijk dat uw relaas van de feiten niet overeenkomt met deze bronnen op essentiële punten. De

versterking kwam immers uit de richting van Kabul en kon niet op tijd ter plaatsen geraken door

blokkades op de enige weg die Kabul met dit deel van het noorden verbindt (zie blauwe map: The 2015

insurgency in the North, Surrounding the cities in Baghlan). Zoals op de kaart af te lezen valt is Kohna

Masjed veel verder gelegen van de hoofdweg richting Kabul dan Gharaw Shakh (zie blauwe

map: OCHA kaart Pul-i-Khumri district. De arbaki post zou ook maar op 2 km afstand van Gharaw

Shakh gelegen zijn en Kohna Masjed zou ook de enige plaats zijn in het hele gebied dat ook effectief

een vredesverdrag met de Taliban gesloten heeft en erkent derhalve de Taliban als wettige overheid in

hun gebied (zie blauwe map: The 2015 insurgency in the North, Surrounding the cities in Baghlan). Dit

geheel overzien zou het bijzonder frappant zijn dat het Afghaanse leger zich in Kohna Masjed zou

ophouden zonder enige vrees voor aanvallen van de Taliban en zonder dat er zich gevechten zouden

hebben voorgedaan, terwijl men wel bang is om zich te begeven naar locaties die dienen ter verdediging

tegen de Taliban.

Vervolgens meent u ook precies te weten dat de arbaki commandant zijn post al na een dag verlaten

zou hebben, omdat hij volgens u ”niet meer overtuigd” was dat hij versterking zou krijgen van het leger

(CGVS, p. 6). U doet uitschijnen dermate goed op de hoogte te zijn van het Taliban offensief in uw regio

dat u zelfs weet hoe de betrokken actoren hebben gereageerd op de beschikbare informatie. Ook meent

u nog uren te kunnen vertellen over het incident en besluit u enkel de belangrijkste zaken te melden

(CGVS, p. 6). Het is dan frappant dat u de bijzondere veiligheidssituatie in Kohna Masjed niet weet te

schetsen. Temer u daar een oom heeft wonen en u naar daar zou zijn gevlucht uit vrees voor de Taliban

(CGVS, p. 11-12), uitgerekend de plaats in het gebied waar de Taliban het sterkst staat. Als u dan

begint over de belangrijkste zaken inzake het Taliban offensief in uw regio, dan geeft u een relaas over

iets dat 4 of 5 jaar geleden zou zijn gebeurd (CGVS, p. 6). Toen u werd gevraagd om het dagelijks leven

toe te lichten in uw dorp vanaf de opkomst van de Taliban geeft u enkel vage, tegenstrijdige en

nietszeggende verklaringen. Zo zou uw dorp altijd al in handen zijn geweest van de Taliban en zou de

overheid nooit durven te komen in uw dorp vanwege de Taliban aanwezigheid aldaar. Even later geeft u

echter aan dat de talibs uit uw dorp de bergen in gingen vluchten als er overheidstroepen in de buurt

aanwezig zijn. Terwijl uit betrouwbare bronnen blijkt dat pas vanaf de geleidelijke terugtrekking van de

Amerikaanse troepenmacht in 2013 de Taliban weer actief trachtte de controle over gebieden te

bemachtigen (zie blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in Afghanistan).

Uw verklaring is derhalve niet enkel inconsistent met de informatie die het CGVS tot haar beschikking

heeft, maar ook tegenstrijdig ten opzichte van uw eigen verklaringen.
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Daarnaast zou het enige wat de Taliban in uw dorp kwam doen het innen van de usher zijn. U kon

evenwel niet exact specifiëren hoeveel usher er dan wel betaald moest worden. Op een gegeven

moment geeft u voorbeelden waarvan blijkt dat u 20% van uw meloenoogst moest afstaan (CGVS, p. 7).

De usher is echter een religieuze belasting die wordt gelegitimeerd door teksten uit de Koran. Het betreft

derhalve een vast percentage van 10% (zie blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in

Afghanistan). Het zou dan ook erg verbazen dat er in uw specifiek geval van deze norm afgeweken zou

worden.

Hoewel u te kennen geeft van Gharaw Shakh afkomstig te zijn, kan u niks zeggen over het leven onder

Taliban bewind, noch weet u accurate en gedetailleerde informatie te verschaffen over

veiligheidsincidenten inzake de Taliban in uw regio. Het is bijgevolg volstrekt ongeloofwaardig dat u in

Gharaw Shakh zou hebben verbleven ten tijde van het offensief van de Taliban, zoals u beweert.

Voorts blijkt u nauwelijks een beeld te hebben van de nabijgelegen plaatsen ten opzichte van uw dorp.

U excuseert uzelf voor uw door te stellen dat u nooit buiten kwam (CGVS, p. 3) en dat u nooit buiten uw

dorp zou zijn geweest (CGVS, p. 5). Evenwel blikt later dat u wel regelmatig uw gewassen ging

verkopen in Pul-i-Khumri districtshoofdplaats (CGVS, p. 5). U noemt spontaan de PRT (Provincial

Reconstruction Team), maar gevraagd naar hun activiteiten, weet u enkel dat ze warme kledij gaven

aan de lokale bevolking. Geconfronteerd met het feit dat de PRT in uw regio in totaal 55 projecten heeft

uitgevoerd en dat daar ook veel reclame voor gemaakt is om zo de harten van de bevolking te winnen,

geeft u aan dat u weet dat ze hielpen met de aanleg van wegen (CGVS, p. 8). In elk geval blijkt dat u

meer weet te zeggen dan wat strikt genomen verwacht mag worden van iemand die nooit buiten zijn

dorp zou zijn geweest. U wist immers ook precies dat er in Pul-i-Khumri een stoffenindustrie is en u

kende de twee nabijgelegen kolenmijnen bij naam (CGVS, p. 8). Hierbij moet worden opgemerkt dat

dit ook typisch zaken zijn die men kan instuderen. In dat opzicht is het ook aannemelijk dat u deze

zaken wel zou weten en niet de plaatsen in de nabijheid van uw dorp. Gevraagd naar de verschillende

etnische groepen die in het district Pul-i-Khumri wonen, geeft u aan dat alle etniën in het district

voorkomen en u noemt daar specifiek ook de Baluch bij (CGVS, p. 9). Afgezien van het feit dat het

frappant is dat u dit zo goed zou weten als u nooit uw dorp uit komt, zijn de Baluch een zeer kleine

etnische groep in Afghanistan die vrijwel uitsluitend in het zuiden wonen en in de grote steden (zie

blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in Afghanistan; Campaign trail 2010, Baghlan

Divided we Stand; Unseen and Unheard, Afghan Baloch People Speak Up). Ook zouden er in Gharaw

Shakh Pastuns, Tadzjieken en Hazara’s wonen (CGVS, p. 15). Hoewel Afghanistan een etnisch divers

land is en deze diversiteit in de grote steden ook duidelijk tot uiting komt, zijn de dorpen doorgaans erg

homogeen. Uit betrouwbare internationale dorpen wordt dit ook bevestigd voor de dorpen in de

provincie Baghlan (zie blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in Afghanistan; Kaart

linguïstische spreiding dorpen). Geconfronteerd met deze bevindingen blijft u vasthouden aan uw

verklaringen en geeft u aan dat u als Hazara gecriminaliseerd wordt in uw eigen dorp (CGVS, p. 15).

Gevraagd naar uw familieverbanden, geeft u aan geen familie te hebben, behalve twee ooms die in

naburige dorpen wonen (CGVS, p. 13-14). U heeft duidelijk geen zicht willen bieden op uw

familieverbanden, noch op uw werkelijke plaats van herkomst.

De door u neergelegde documenten in het kader van uw asielaanvraag kunnen deze appreciatie niet

ombuigen. De taskara van uw vader is al minstens 30 jaar oud en kan derhalve geen zicht bieden op uw

recente plaats van herkomst. Bovendien doet dit vragen rijzen over uw eigen taskara, die u niet overlegt.

Uw schoolrapporten zijn van recentere datum, maar vertonen onderling zo veel verschillen dat er maar

moeilijk gelooft kan worden dat ze werkelijk door dezelfde instelling zijn uitgegeven. Bovendien moet er

worden benadrukt dat documenten enkel geloofwaardige verklaringen kunnen ondersteunen en nooit op

zich zelf vermeende feiten kunnen bewijzen. Uit informatie van het CGVS blijkt overigens ook dat er in

Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en dat het gemakkelijk is om vervalste

Afghaanse documenten aan te schaffen, zowel in Afghanistan als in het buitenland (zie blauwe map:

COI Focus Afghanistan. Corruptie en documentenfraude).

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

afkomstig te zijn uit het dorp Gharaw Shakh gelegen in het district Pul-i-Khumri in de provincie Baghlan.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan kan er evenmin

enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in

Gharaw Shakh heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens

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

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin
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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.

In dit verband dient er te worden aangestipt dat er ook geen geloof kan worden gehecht aan uw

vluchtmotieven. Het is immers ongeloofwaardig dat u een talib zou verwonden en dat daarna dezelfde

talibs met uw buurman R. in alle rust zouden overeenkomen om uw vader niet meer te mishandelen. U

zou dat gesprek gadeslaan en u heeft op dat moment geen problemen ondervonden. Toch meent u

daarna te moeten vluchten, omdat de Taliban enkel nog op u wraak zou willen nemen (CGVS, p. 12-13).

De rest van het gezin zou derhalve nog altijd in hetzelfde huis wonen als u destijds in Gharaw Shakh

(CGVS, p. 4). Afgezien van de zeer geringe plausibiliteit van uw verhaal is het volstrekt ongeloofwaardig

dat uw familie in alle rust kan verder leven in Gharaw Shakh (CGVS, p. 14). Geconfronteerd met de

ongeloofwaardigheid van uw verhaal, blijft u vasthouden aan uw ongeloofwaardige verklaringen. Eerst

geeft u aan dat de Taliban uw vader al eens mishandeld heeft en er nu geen reden meer is om hem nog

eens te intimideren. Daarna geeft u aan dat uw buurman R. uw vader beschermt. Gevraagd waarom R.

u niet kan beschermen, geeft u aan dat hij enkel uw vader kan beschermen omdat hij al 30 of 40 jaar

zijn buurman is (CGVS, p. 12). Ofschoon u meent een vrees te moeten koesteren voor daden

van vervolging, blijkt uit niets dat er zich werkelijk vervolgingsfeiten hebben voorgedaan, noch dat er

redenen zijn om aan te nemen dat er een aanneembaar risico bestaat dat er in uw specifiek geval

daden van vervolging zich zouden kunnen voordoen. Er kan dan ook in uw hoofde geen gegronde vrees

voor vervolging, zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming, vastgesteld worden.

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. 7 februari 2017 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 meermaals

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

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Afghaanse

nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u

een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd 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.

U werd nadrukkelijk op de hoogte gebracht dat u geen volledig beeld schetst van uw familieverbanden

(CGVS, p. 13).
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Dat u blijft volhouden dat u geen andere familieleden in uw dorp heeft en dat uw familie ook niet

oorspronkelijk van elders afkomstig is doet afbreuk aan uw bewering van Gharaw Shakh afkomstig te

zijn. Daarmee bent u ook geconfronteerd geweest (CGVS, p. 13). Eveneens bent u nogmaals gewezen

op uw medewerkingsplicht en op het feit dat u eerlijke en oprechte verklaringen dient af te leggen

(CGVS, p. 14). Ook is er nadrukkelijk twijfel geuit over uw verklaringen aangaande uw recente herkomst

(CGVS, p. 15). U bleef echter telkens volhouden aan uw ongeloofwaardig geachte verklaringen.

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.

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

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van artikel 3 van het EVRM.

In een eerste punt (“geen garanties veiligheid onderdanen”) voert verzoeker aan dat in Afghanistan een

gewapend conflict heerst waarbij nog steeds duizenden burgerslachtoffers vallen. Hij citeert hierbij uit

het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en informatie van Human Rights

Watch. Hij meent dat hij bij een gedwongen terugkeer naar Afghanistan een vrees heeft om

mensonwaardig behandeld te worden of nog erger en verwijst ten dien einde naar informatie over

gedwongen terugkeer van Afghanen van 11.11.11. en Human Rights Watch. De regering is niet in staat

om de veiligheid van zijn onderdanen te garanderen en verliest meer en meer terrein aan gewapende

groeperingen.

In een tweede punt (“rechtstreekse en persoonlijke dreiging + geen intern vluchtalternatief”) betoogt

verzoeker dat hij, naast de algemene veiligheidssituatie, persoonlijk en rechtstreeks vreest

mensonwaardig behandeld te worden. Hij is immers afkomstig van de provincie Baghlan en wordt

persoonlijk vervolgd door de taliban. Het staat vast dat de taliban geregeld aanslagen pleegt in zijn regio

van herkomst. Bovendien staat volgens verzoeker tevens vast dat mensen bij een intern

vestigingsalternatief geen toegang hebben tot veilig water, gezondheidszorg en onderwijs, hetgeen

eveneens een mensonwaardige toestand uitmaakt.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken:

- Reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (stuk 3);

- rapport “World Report 2017: Afghanistan, events of 2016” van Human Rights Watch (stuk 4);

- artikel “Nog nooit zoveel slachtoffers, maar Afghanen moeten terug van Europa” van 11.11.11.

(stuk 5);
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- artikel “The UN should just say no to returning refugees to danger” van Human Rights Watch van 27

februari 2017 (stuk 6);

- artikel “Kaboel opgeschrikt door zware explosies nabij politiekantoor” van Belga van 1 maart 2017

(stuk 7);

- artikel “Hevige strijd om Kunduz tussen Afghaans leger en Talibaan” van nrc.nl van 17 april 2016

(stuk 8).

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

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

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

beantwoordt aan de criteria van 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.

2.3. Na lezing van het administratief dossier wordt de commissaris-generaal bijgetreden dat verzoeker

zijn recent verblijf in zijn vermeende regio van herkomst alsook de door hem aangehaalde

vervolgingsfeiten niet aannemelijk maakt. Met het louter volharden in zijn verzoekschrift in de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen omtrent zijn vermeende regio van herkomst en vrees voor

vervolging door de taliban slaagt verzoeker er niet in om de motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten. Het komt aan verzoeker toe om de motivering van de bestreden beslissing met concrete en

valabele argumenten in een ander daglicht te stellen. Verzoeker blijft hierbij echter in gebreke. Dergelijk

verweer laat enkel toe om vast te stellen dat verzoekers beroep tegen de weigeringsbeslissing inzake

zijn asielrelaas niet steunt op ernstige motieven. De Raad stelt vast dat de motivering waarop de

commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot bovenstaande vaststellingen duidelijk blijkt uit de

stukken in het administratief dossier en dat deze motivering duidelijk is. Gezien deze motivering niet

dienstig wordt weerlegd, blijft zij onverminderd gehandhaafd:

“Eerst en vooral bent u bijzonder vaag over de gebeurtenissen in Gharaw Shakh in de periode dat de

Taliban er de facto de controle over had. De beperkte informatie die u wel wist te geven is op essentiële

punten tegenstrijdig met de informatie die het CGVS ter beschikking heeft. Zo verklaarde u dat de enige

arbaki (lokale politie) post werd ingenomen door de Taliban na een etmaal gevochten te hebben. Het

leger zou ondersteuning bieden, maar is niet verder dan Kohna Masjed gekomen, omdat ze vreesden

voor bermbommen onder weg (CGVS, p. 6). Uit betrouwbare bronnen waar het CGVS over beschikt is

het duidelijk dat uw relaas van de feiten niet overeenkomt met deze bronnen op essentiële punten. De

versterking kwam immers uit de richting van Kabul en kon niet op tijd ter plaatsen geraken door

blokkades op de enige weg die Kabul met dit deel van het noorden verbindt (zie blauwe map: The 2015

insurgency in the North, Surrounding the cities in Baghlan). Zoals op de kaart af te lezen valt is Kohna

Masjed veel verder gelegen van de hoofdweg richting Kabul dan Gharaw Shakh (zie blauwe

map: OCHA kaart Pul-i-Khumri district. De arbaki post zou ook maar op 2 km afstand van Gharaw

Shakh gelegen zijn en Kohna Masjed zou ook de enige plaats zijn in het hele gebied dat ook effectief

een vredesverdrag met de Taliban gesloten heeft en erkent derhalve de Taliban als wettige overheid in

hun gebied (zie blauwe map: The 2015 insurgency in the North, Surrounding the cities in Baghlan). Dit

geheel overzien zou het bijzonder frappant zijn dat het Afghaanse leger zich in Kohna Masjed zou

ophouden zonder enige vrees voor aanvallen van de Taliban en zonder dat er zich gevechten zouden

hebben voorgedaan, terwijl men wel bang is om zich te begeven naar locaties die dienen ter verdediging

tegen de Taliban.

Vervolgens meent u ook precies te weten dat de arbaki commandant zijn post al na een dag verlaten

zou hebben, omdat hij volgens u ”niet meer overtuigd” was dat hij versterking zou krijgen van het leger

(CGVS, p. 6). U doet uitschijnen dermate goed op de hoogte te zijn van het Taliban offensief in uw regio

dat u zelfs weet hoe de betrokken actoren hebben gereageerd op de beschikbare informatie. Ook meent

u nog uren te kunnen vertellen over het incident en besluit u enkel de belangrijkste zaken te melden

(CGVS, p. 6). Het is dan frappant dat u de bijzondere veiligheidssituatie in Kohna Masjed niet weet te

schetsen. Temer u daar een oom heeft wonen en u naar daar zou zijn gevlucht uit vrees voor de Taliban

(CGVS, p. 11-12), uitgerekend de plaats in het gebied waar de Taliban het sterkst staat.

Als u dan begint over de belangrijkste zaken inzake het Taliban offensief in uw regio, dan geeft u een

relaas over iets dat 4 of 5 jaar geleden zou zijn gebeurd (CGVS, p. 6). Toen u werd gevraagd om het

dagelijks leven toe te lichten in uw dorp vanaf de opkomst van de Taliban geeft u enkel vage,

tegenstrijdige en nietszeggende verklaringen. Zo zou uw dorp altijd al in handen zijn geweest van de

Taliban en zou de overheid nooit durven te komen in uw dorp vanwege de Taliban aanwezigheid aldaar.
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Even later geeft u echter aan dat de talibs uit uw dorp de bergen in gingen vluchten als er

overheidstroepen in de buurt aanwezig zijn. Terwijl uit betrouwbare bronnen blijkt dat pas vanaf de

geleidelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepenmacht in 2013 de Taliban weer actief trachtte de

controle over gebieden te bemachtigen (zie blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in

Afghanistan). Uw verklaring is derhalve niet enkel inconsistent met de informatie die het CGVS tot haar

beschikking heeft, maar ook tegenstrijdig ten opzichte van uw eigen verklaringen.

Daarnaast zou het enige wat de Taliban in uw dorp kwam doen het innen van de usher zijn. U kon

evenwel niet exact specifiëren hoeveel usher er dan wel betaald moest worden. Op een gegeven

moment geeft u voorbeelden waarvan blijkt dat u 20% van uw meloenoogst moest afstaan (CGVS, p. 7).

De usher is echter een religieuze belasting die wordt gelegitimeerd door teksten uit de Koran. Het betreft

derhalve een vast percentage van 10% ((…)). Het zou dan ook erg verbazen dat er in uw specifiek geval

van deze norm afgeweken zou worden.

Hoewel u te kennen geeft van Gharaw Shakh afkomstig te zijn, kan u niks zeggen over het leven onder

Taliban bewind, noch weet u accurate en gedetailleerde informatie te verschaffen over

veiligheidsincidenten inzake de Taliban in uw regio. Het is bijgevolg volstrekt ongeloofwaardig dat u in

Gharaw Shakh zou hebben verbleven ten tijde van het offensief van de Taliban, zoals u beweert.

Voorts blijkt u nauwelijks een beeld te hebben van de nabijgelegen plaatsen ten opzichte van uw dorp.

U excuseert uzelf voor uw door te stellen dat u nooit buiten kwam (CGVS, p. 3) en dat u nooit buiten uw

dorp zou zijn geweest (CGVS, p. 5). Evenwel blikt later dat u wel regelmatig uw gewassen ging

verkopen in Pul-i-Khumri districtshoofdplaats (CGVS, p. 5). U noemt spontaan de PRT (Provincial

Reconstruction Team), maar gevraagd naar hun activiteiten, weet u enkel dat ze warme kledij gaven

aan de lokale bevolking. Geconfronteerd met het feit dat de PRT in uw regio in totaal 55 projecten heeft

uitgevoerd en dat daar ook veel reclame voor gemaakt is om zo de harten van de bevolking te winnen,

geeft u aan dat u weet dat ze hielpen met de aanleg van wegen (CGVS, p. 8). In elk geval blijkt dat u

meer weet te zeggen dan wat strikt genomen verwacht mag worden van iemand die nooit buiten zijn

dorp zou zijn geweest. U wist immers ook precies dat er in Pul-i-Khumri een stoffenindustrie is en u

kende de twee nabijgelegen kolenmijnen bij naam (CGVS, p. 8). Hierbij moet worden opgemerkt dat

dit ook typisch zaken zijn die men kan instuderen. In dat opzicht is het ook aannemelijk dat u deze

zaken wel zou weten en niet de plaatsen in de nabijheid van uw dorp. Gevraagd naar de verschillende

etnische groepen die in het district Pul-i-Khumri wonen, geeft u aan dat alle etniën in het district

voorkomen en u noemt daar specifiek ook de Baluch bij (CGVS, p. 9). Afgezien van het feit dat het

frappant is dat u dit zo goed zou weten als u nooit uw dorp uit komt, zijn de Baluch een zeer kleine

etnische groep in Afghanistan die vrijwel uitsluitend in het zuiden wonen en in de grote steden (zie

blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in Afghanistan; Campaign trail 2010, Baghlan

Divided we Stand; Unseen and Unheard, Afghan Baloch People Speak Up). Ook zouden er in Gharaw

Shakh Pastuns, Tadzjieken en Hazara’s wonen (CGVS, p. 15). Hoewel Afghanistan een etnisch divers

land is en deze diversiteit in de grote steden ook duidelijk tot uiting komt, zijn de dorpen doorgaans erg

homogeen. Uit betrouwbare internationale dorpen wordt dit ook bevestigd voor de dorpen in de

provincie Baghlan (zie blauwe map: CFR Backgrounds 2014, The Taliban in Afghanistan; Kaart

linguïstische spreiding dorpen). Geconfronteerd met deze bevindingen blijft u vasthouden aan uw

verklaringen en geeft u aan dat u als Hazara gecriminaliseerd wordt in uw eigen dorp (CGVS, p. 15).

Gevraagd naar uw familieverbanden, geeft u aan geen familie te hebben, behalve twee ooms die in

naburige dorpen wonen (CGVS, p. 13-14). U heeft duidelijk geen zicht willen bieden op uw

familieverbanden, noch op uw werkelijke plaats van herkomst.

De door u neergelegde documenten in het kader van uw asielaanvraag kunnen deze appreciatie niet

ombuigen. De taskara van uw vader is al minstens 30 jaar oud en kan derhalve geen zicht bieden op uw

recente plaats van herkomst. Bovendien doet dit vragen rijzen over uw eigen taskara, die u niet overlegt.

Uw schoolrapporten zijn van recentere datum, maar vertonen onderling zo veel verschillen dat er maar

moeilijk gelooft kan worden dat ze werkelijk door dezelfde instelling zijn uitgegeven. Bovendien moet er

worden benadrukt dat documenten enkel geloofwaardige verklaringen kunnen ondersteunen en nooit op

zich zelf vermeende feiten kunnen bewijzen.

Uit informatie van het CGVS blijkt overigens ook dat er in Afghanistan op grote schaal gefraudeerd

wordt met documenten en dat het gemakkelijk is om vervalste Afghaanse documenten aan te schaffen,

zowel in Afghanistan als in het buitenland (zie blauwe map: COI Focus Afghanistan. Corruptie en

documentenfraude).
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Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het dorp Gharaw Shakh gelegen in het district Pul-i-Khumri in de provincie Baghlan.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan kan er evenmin

enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers,

aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Gharaw

Shakh heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde

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

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

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

In dit verband dient er te worden aangestipt dat er ook geen geloof kan worden gehecht aan uw

vluchtmotieven. Het is immers ongeloofwaardig dat u een talib zou verwonden en dat daarna dezelfde

talibs met uw buurman R. in alle rust zouden overeenkomen om uw vader niet meer te mishandelen. U

zou dat gesprek gadeslaan en u heeft op dat moment geen problemen ondervonden. Toch meent u

daarna te moeten vluchten, omdat de Taliban enkel nog op u wraak zou willen nemen (CGVS, p. 12-13).

De rest van het gezin zou derhalve nog altijd in hetzelfde huis wonen als u destijds in Gharaw Shakh

(CGVS, p. 4). Afgezien van de zeer geringe plausibiliteit van uw verhaal is het volstrekt ongeloofwaardig

dat uw familie in alle rust kan verder leven in Gharaw Shakh (CGVS, p. 14). Geconfronteerd met de

ongeloofwaardigheid van uw verhaal, blijft u vasthouden aan uw ongeloofwaardige verklaringen. Eerst

geeft u aan dat de Taliban uw vader al eens mishandeld heeft en er nu geen reden meer is om hem nog

eens te intimideren. Daarna geeft u aan dat uw buurman R. uw vader beschermt. Gevraagd waarom R.

u niet kan beschermen, geeft u aan dat hij enkel uw vader kan beschermen omdat hij al 30 of 40 jaar

zijn buurman is (CGVS, p. 12). Ofschoon u meent een vrees te moeten koesteren voor daden

van vervolging, blijkt uit niets dat er zich werkelijk vervolgingsfeiten hebben voorgedaan, noch dat er

redenen zijn om aan te nemen dat er een aanneembaar risico bestaat dat er in uw specifiek geval

daden van vervolging zich zouden kunnen voordoen. Er kan dan ook in uw hoofde geen gegronde vrees

voor vervolging, zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming, vastgesteld worden.”

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij recent afkomstig is uit Garaw Shakh, in het district Pul-i-

Khumri in de provincie Baghlan in Afghanistan. Hierdoor kan evenmin geloof gehecht worden aan de

problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Garaw Shakh, in het district Pul-i-Khumri, in de

provincie Baghlan, in Afghanistan niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk dat de

afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar. Met betrekking tot de vraag of

verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse nationaliteit en naar een

voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan. Het is immers in de eerste

plaats aan verzoeker om tijdens de asielprocedure zijn ware identiteit en herkomst aannemelijk te

maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt. Aan het begin van het

CGVS-interview werd het belang van zijn herkomst aangegeven (CGVS-gehoorverslag, stuk 4, p. 2).

Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar

België, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te

meer daar verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-

interview en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen

(Ibid., p. 13, 14, 15). De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Afghanistan

geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een

reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.
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Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou 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 twaalf januari tweeduizend achttien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


