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nr. 200 156 van 22 februari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. LOOS

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 juni 2017 heeft

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

28 april 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat B. LOOS en van attaché I. SNEYERS, die

verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

2 oktober 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 7 oktober 2015 asiel aan.

Op 28 april 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

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

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U, A.(…) H.(…) A.(…), bent een Afghaan van Hazara origine. U bent een sjiitische moslim behorend tot

de Ismaïlia strekking. U bent 33 jaar oud en ongehuwd. U hebt geen onderwijs gevolgd in Afghanistan

en u hield zich voornamelijk bezig met het vee als herder en landbouwer. U woonde onafgebroken tot

uw vertrek uit Afghanistan in het dorp Lobaya Bala, in het district Doshi van de provincie Baghlan. Uw

moedertaal is Dari.

Uw problemen met de taliban begonnen omwille van het werk van uw broer. Uw broer werkte voor een

ngo in Baghlan. De moellah van uw dorp rapporteerde aan de taliban dat zowel uw broer als uzelf voor

de buitenlanders werkten. Uw broer werd tijdens zijn verlof van thuis ontvoerd. De taliban kwamen

nadien nog een keer om u mee te nemen. In beide situaties was u afwezig. In een ander dorp in de

bergen liet u het vee grazen, hetgeen u elk jaar deed tijdens de zomer. Toen u terugkwam van de

bergen werd u van de feiten op de hoogte gebracht door uw vader en vluchtte u onmiddellijk naar het

huis uw tante die in een ander dorp woonde. Vandaar vertrok u meteen naar Europa. In België hoorde u

van de man van uw tante dat zowel uw broer als uw vader na uw vertrek gedood werden door de

taliban. Bij terugkeer vreest u zelf ook gedood te worden door de taliban.

In juni 2015 vertrok u uit Afghanistan. Via onder meer Pakistan, Iran, Turkije, Griekenland, Hongarije en

Duitsland bereikte u op 2 oktober 2015 België waar u op 7 oktober 2015 asiel aanvroeg. Onderweg naar

België werden op 26 en 28 juli 2015 uw vingerafdrukken genomen in Hongarije.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw 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 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 (CGVS gehoorverslag p. 1-2, p. 12, p. 16).

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde recente verblijf in

het district Doshi van de provincie Baghlan. 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 recent voor uw vertrek uit

Afghanistan in het district Doshi van de provincie Baghlan gewoond heeft.

Vooreerst werd opgemerkt dat uw kennis van plaatselijke bekende figuren ondermaats is. Gevraagd

naar de laatste gouverneur van uw provincie Baghlan bij uw vertrek kon u de naam Sultan Mahmood

Ibadi correct opnoemen. Gevraagd wat u over deze figuur wist, kon u geen informatie geven. De naam
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van de gouverneur vóór hem kende u evenmin. De naam van uw districtschef kon u ook wel opnoemen.

Opnieuw kon u over hem geen enkele bijkomende informatie geven. De naam van de vorige

districtschef kende u dan weer niet en u kon ook niets over hem vertellen (CGVS gehoorverslag p. 12-

13). Dit zijn opmerkelijke lacunes voor iemand die er al zijn leven heeft gewoond. Men kan redelijkerwijs

verwachten van u dat u deze namen al eens gehoord had. U beweerde nooit gestemd te hebben in de

verkiezingen (CGVS p. 14). Dit is echter geen afdoende excuus. Voor iemand die heel zijn leven in

Doshi heeft gewoond zouden deze namen toch bekend in de oren moeten klinken. Deze figuren komen

vaak op TV en op de radio en tijdens de verkiezingsperiode hangen hun foto’s in het openbaar. In de

dorpen worden er ook over gesproken. Zo kennen veel Afghanen op zijn minst de stammen van deze

personen of hun afkomst. De districtschefs hebben tevens ook een administratieve rol in Afghanistan.

Zo kunnen ze documenten ondertekenen zoals taskara’s, hetgeen u ook liet doen volgens uw

verklaring.

Het feit dat u enkel de namen van de huidige gouverneur en de districtschief kon opnoemen maar

inhoudelijk niets over hen wist wijst er verder op dat deze kennis ingestudeerd van aard is. Zo wist u ook

dat Aminullah Amarkhel de politiechief van Baghlan was. Gevraagd wat u over hem wist kon u opnieuw

niets meedelen. Nochtans werden er in 2014, dus toen u beweerde dat u daar woonde, in verschillende

districten van Baghlan, ook in uw district Doshi en in de hoofdstad Puli Khumri protesten georganiseerd

tegen zijn overplaatsing naar een andere provincie (zie landeninformatie nr. 1). Opnieuw bleek u kennis

zeer oppervlakkig te zijn. Het lijkt er dan ook op dat u deze namen van buiten geleerd heeft ter

voorbereiding van uw gehoor.

Bekende figuren van de taliban van uw regio kende u evenmin. Qari Mustafa, schaduw districtchef van

uw district Doshi kende u niet (landeninformatie nr. 2). Volgende namen van lokale talibanleiders in

Doshi, Mawlawi Sayed Ahmad en Maulvi Mamoor zeiden u evenmin iets (landeninformatie nr. 3, 4).,

Gevraagd of u de naam Maulvi Abdul Rahim herkende, antwoorde u nogmaals negatief. Hij is nochtans

een bekende talibancommandant die dan ook later, in de periode van uw vertrek, vermoord werd door

de Afghaanse veiligheidsdiensten (landeninformatie nr. 5). Dit zijn allemaal bekende talibanfiguren van

uw district, van wie u echter nog nooit had gehoord (CGVS p. 12, 14). Veiligheid is bovendien een hot-

item in Afghanistan dat vaak besproken wordt door de bewoners. Dat u er al uw leven woonde maar

geen enkele van deze namen herkende is dus niet aannemelijk.

Verder werd ook vastgesteld dat uw kennis van recente belangrijke incidenten uit uw regio niet kon

overtuigen. Gevraagd naar recente belangrijke incidenten of gebeurtenissen in uw regio gaf u eerst

voorbeelden van incidenten van vijf à acht jaar geleden. Er werd u dan ook uitgelegd dat deze niet als

recent beschouwd kunnen worden. Daarop gaf u het voorbeeld van een gevecht tussen Moellah

Yaqoub en de Afghaanse veiligheidsdiensten waarbij uw broer werd meegenomen. U kon hier echter

amper verdere details over geven. U verklaarde louter dat er één iemand verwond werd. Gevraagd naar

een ander recent incident kon u niets anders opnoemen (CGVS p. 15-16).

Gezien u niet kwam tot een spontane melding van recente incidenten werd er dan gepeild naar uw

kennis van belangrijke incidenten waarvan het CGVS al op voorhand identificeerde dat ze in uw regio

voorkwamen. Zo werd u gevraagd of u wist van een meisje dat verkracht werd in uw regio waarop u

negatief antwoordde (CGVS p. 15). U werd ook gevraagd of u een voorbeeld kon geven van een auto-

ongeluk in uw regio, hetgeen u niet kon. Gevraagd of u wist van protesten in uw regio, antwoordde u

opnieuw negatief. U wist evenmin dat er mensen van de overheid aangevallen werden in uw regio. De

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt toont echter aan dat in 2013 een 15-jarig meisje uit

haar huis ontvoerd werd in Doshi en verkracht werd door een groep. Dit was zelfs de vierde verkrachting

in die maand in de provincie. In een land zoals Afghanistan waar zedelijke eer van vrouwen zeer

belangrijk wordt geacht, is het niet plausibel dat u hiervan, of van de andere verkrachtingen in die

periode nooit gehoord heeft (landeninformatie nr. 6). Hetzelfde jaar vond ook een dramatisch auto-

ongeluk plaats in uw district waarbij een familie van tien personen in de Doshi rivier terechtkwamen

(landeninformatie nr. 7). Opnieuw in 2013 blokkeerden honderden mensen uit uw district de snelweg

naar Kabul als protest tegen de bouw van een dam omdat daardoor verschillende dorpen onder water

zouden komen liggen (landeninformatie nr. 8). In 2014 werd een parlementslid aangevallen in uw regio

met een op afstand gecontroleerde bom (landeninformatie nr. 9). U had geen kennis van deze

incidenten. Nochtans had u thuis televisie en radio en eigen zonnepanelen voor elektriciteit. U keek zelf

naar Tolo TV en Tolo Nieuws (CGVS p. 14). Het is dan ook frappant dat u desondanks een zeer geringe

kennis heeft van de grote incidenten en van bekende mensen uit uw regio. Uw oppervlakkige kennis kan

ook niet toegewezen worden aan uw werk als herder waardoor u de zomers in de bergen spendeerde,

zoals u zelf verklaarde. U beweerde dat de telefoonnetwerken zelfs beter werkten in de bergen.
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Bovendien ging u ook regelmatig terug naar uw dorp om voedsel mee te brengen en bracht u de rest

van het jaar in uw dorp door (CGVS p. 7, 10, 14).

U werd tijdens het gehoor geconfronteerd met uw gebrek aan kennis van deze figuren en belangrijke

incidenten. U gaf na deze confrontatie een voorbeeld aan waarbij een Hazara-commandant van een

ander dorp aangevallen werd door de taliban (CGVS p. 14-16). Er dient echter te worden vastgesteld

dat dit niet opweegt tegen de grote lacunes in uw kennis die boven aangetoond werden.

Ook uw geografische kennis van uw herkomstregio overtuigt niet. De namen van de dorpen dichtbij uw

dorp kon u noemen, evenals de dorpen tussen uw dorp en het districtscentrum (CGVS p. 13). Gevraagd

naar andere dorpen in uw regio wist u waar Kecha en Kunda Sang lagen. Tazun en Qaloghu kende u

dan weer niet. Kilagai beweerde u te kennen (landeninformatie nr. 10). Gevraagd waarvoor dit dorp

bekend is, antwoordde u dat het een woestijnregio is (CGVS p. 15). In Kilagai ligt echter de gevangenis

van Doshi met meer dan 700 gedetineerden. Deze gevangenis werd in 2013 ook aangevallen

(landeninformatie nr. 11). Niettegenstaande u langs dit dorp meermaals passeerde om naar Puli Khumri

te gaan, is het opmerkelijk dat u nog nooit gehoord heeft dat daar de grote gevangenis ligt. Uw kennis

van de namen van de dorpen is bovendien geen bewijs voor uw recent verblijf in Doshi. Deze dorpen

kunnen immers ook genoemd worden door iemand die er jaren geleden woonde en nadien niet meer.

Daarnaast weegt deze kennis niet op tegen de vastgestelde lacunes.

U kon ook de districten van Baghlan noemen en aangeven dat Baghlan 13 à 14 districten heeft. U kon

eveneens de aangrenzende provincies van Baghlan opnoemen. Toen u geconfronteerd werd met de

hoofdsteden van twee van deze provincies wist u echter helemaal niet waar die zouden liggen (CGVS

gehoorverslag p. 12-13). Zo is Taloqan de hoofdstad van de provincie Takhar en Bazarak de hoofdstad

van Pansjir (zie landeninformatie nr. 12). Het feit dat u de namen van deze provincies kon opnoemen

maar zelfs de hoofdsteden ervan nog nooit heeft gehoord, en dat u het juiste aantal districten van

Baghlan kende als ongeletterde herder wekt de indruk dat uw kennis ingestudeerd van aard is.

U wist ook dat Aga Khan Foundation actief was in uw district, hetgeen ook niet recent genoemd kan

worden gezien deze organisatie sinds 2003 actief is in uw regio (landeninformatie nr. 13, CGVS p. 13).

Uw kennis van de namen van de bekende Hazara politici kan evenmin bewijs leveren voor uw recent

verblijf in Doshi (CGVS p. 4-5). Deze namen zijn niet enkel voor de Afghaanse Hazara bekend maar ook

voor de Hazara buiten Afghanistan, bijvoorbeeld in Iran. Uw kennis van deze namen kan hoogstens uw

etnische origine als Hazara ondersteunen, hetgeen hier niet betwist wordt. Bovendien werd ook

opmerkelijk gevonden dat u helemaal geen Pashtou spreekt. U beweerde enkele Pashtou woorden in

het opvangcentrum in België te hebben geleerd (CGVS p. 3). Pashtou is nochtans één van de

landstalen in Afghanistan. In uw regio wonen er niet enkel Dari-taligen maar ook Pashtou-sprekenden.

Het is dan ook vreemd dat u zelfs geen notie van deze taal heeft. Ook opmerkelijk is het feit dat u de

Afghaanse kalender niet machtig bent (landeninformatie nr. 14). In uw gehoor bij het CGVS deelde u

mee dat u het jaartal niet kende. Gevraagd naar de seizoenen en maanden werd ook duidelijk dat u het

ook hiermee heel moeilijk had. Zo moest u eerst lang nadenken vooraleer u de maanden en seizoenen

kon tellen. U twijfelde ook aan uw antwoord en verbeterde zich (CGVS p. 3). Het feit dat u niet opgeleid

bent kan niet beschouwd worden als een afdoend excuus gezien kennis van maanden en zeker de

seizoenen van essentieel belang is voor een landbouwer en herder.

Ten slotte werd uw profiel van ongeletterde herder in vraag gesteld. Op Facebook hebt u 415 vrienden.

U post vaak video’s en foto’s en bent lid van veel groepen. U geeft ook commentaar op “posts” van

anderen. Uzelf gaf ook aan dat u uw Facebook telkens checkte als u wifi had en zelf gebruikte.

Geconfronteerd met het feit dat dit niet past bij uw profiel van ongeletterde herder, verklaarde u dat uw

vrienden het voor u lezen en schrijven. Gezien het hier om een frequent gebruik gaat is het niet

aannemelijk dat al uw Facebook-activiteiten door anderen beheerd worden. Uzelf deelde mee dat u uw

Facebook checkte telkens als u wifi had. Het is dan ook opmerkelijk dat u dit wel kan ondanks het feit

dat u een ongeletterde herder beweert te zijn (CGVS p. 12) (landeninformatie nr. 15). Het is duidelijk dat

u door zich voor te doen als een ongeschoolde herder u uw werkelijke profiel voor de asielinstanties, en

uw werkelijke herkomstregio, probeert te verbergen. Gelet op het geheel van bovenstaande

vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt recent gewoond te hebben in Doshi.

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

deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op

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

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

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

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

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 17 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 (CGVS p. 1-2). U werd in de loop van het gehoor en/of op het einde van het gehoor

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

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan (CGVS p. 12, p. 16). 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.

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 en het ontbreken van enige persoonlijke documenten 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
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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.

Hoewel bijkomend daar uw recente herkomst uit het district Doshi van de provincie Baghlan bedrieglijk

is gebleken, kan toch nog worden opgemerkt dat de door u aangehaalde asielmotieven niet

geloofwaardig zijn.

Er dient te worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan het werk van uw broer en

daaropvolgende bedreigingen door de taliban. U hebt op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat

uw broer voor een ngo werkte in Afghanistan. Zo hebt u enkel en alleen verklaard dat uw broer voor een

ngo werkte in het district Khenjan van de provincie Baghlan. U kon niet aangeven in welke stad of in

welk dorp van dit district hij werkte. U kende zelfs de naam van de ngo niet. U wist evenmin wat deze

ngo deed en wat precies de functie van uw broer was. U verklaarde dat uw broer u niets vertelde over

zijn job (CGVS gehoorverslag p. 8-9). Gezien uw broer voor deze ngo zeven à acht maand lang werkte

en thuis kwam op verlof, en gezien u de oudste van zijn broers bent, is het niet geloofwaardig dat hij u

helemaal niets zou verteld hebben van zijn werk. Gezien het werk van uw broer de aanleiding is

geweest voor uw problemen met de taliban en gezien het CGVS geen geloof kan hechten aan het werk

van uw broer, kan het CGVS redelijkerwijs ook geen geloof hechten aan de problemen die u als gevolg

daarvan zou ervaren hebben. Hoewel dus overbodig dient toch te worden vastgesteld dat uw

verklaringen omtrent de problemen die u bijgevolg ervoer ook niet geloofwaardig werden gevonden. Zo

kon u geenszins een concrete en doorleefde beschrijving geven van de drie bezoeken die de taliban

gebracht hebben aan uw huis. Op geen van deze bezoeken was u aanwezig, zo gaf u als verklaring

(CGVS p. 9, ). Uw afwezigheid kan echter niet beschouwd worden als een afdoend excuus gezien elk

bezoek van de taliban zware gevolgen had voor uw leven. U had nochtans mogelijke informatiebronnen

zoals uw tante en diens man om zich te informeren rond deze gebeurtenissen.

Tijdens hun eerste bezoek hebben de taliban uw broer ontvoerd die ze nadien hebben vermoord. U was

tijdens dit bezoek in de bergen aan het werk (CGVS p. 9). U hoorde dit pas nadat u was teruggekeerd

naar huis om voedsel mee te nemen. Spontaan kwam u niet tot een gedetailleerde beschrijving van

deze bezoeken, hetgeen al deed vermoeden dat deze bezoeken niet zijn voorgekomen. Bij gerichte

bevraging naar details ervan schoot u ook tekort. Over het eerste bezoek van de taliban kon u enkel en

alleen verklaren dat ze s nachts met zes mensen kwamen en uw broer meenamen. U kon echter geen

verdere informatie geven omdat u er niet bij was en omdat hun gezichten bedekt waren (CGVS p. 9).

Uw vader en uw moeder waren de enige getuigen. Het feit dat u er op dat moment niet aanwezig was, is

geen afdoend excuus. Gezien uw broer ontvoerd werd bij dit bezoek en dit geleid heeft tot uw vlucht uit

uw land kan er redelijkerwijs verwacht worden dat u zelf elk detail zou willen kennen van wat er zich had

voorgedaan en dat uw ouders u ook uitgebreid moet geïnformeerd hebben over de situatie toen. Bij uw

aankomst thuis werd u door uw ouders meteen naar het huis van uw tante gestuurd omdat de taliban op

zoek naar u waren. Gezien het gevaar ervan kan ook natuurlijkerwijs verwacht worden dat uw ouders u

op voorhand via telefoon zouden laten weten om niet naar het dorp te komen. U beweerde in de bergen

immers wel toegang te hebben tot een mobiel netwerk. Gevraagd waarom uw ouders u niets telefonisch

lieten weten, verklaarde u dat ze niet wisten hoe ze een gsm moesten gebruiken. Gevraagd waarom ze

hiervoor geen beroep deden op dorpsgenoten, verklaarde u dat er in uw dorp enkel een bejaard koppel

woont, hetgeen geen steek houdt (CGVS p. 17).

U vluchtte meteen naar het huis van uw tante. Toen u daar aankwam, kregen uw ouders opnieuw

bezoek van de taliban die kwamen om u mee te nemen. Met betrekking tot dit bezoek bleven uw

verklaringen opnieuw zeer oppervlakkig. Zo wist u niet met hoeveel ze kwamen of wie ze precies waren.

Gevraagd of u hierover iets meer wist, antwoordde u van niet (CGVS p. 17). Uw afwezigheid toen kan

opnieuw niet beschouwd worden als een afdoend excuus. De taliban kwamen immers om u te

ontvoeren. Iemand die op deze wijze met de dood bedreigd werd zou er meer aan gedaan hebben om

over deze gebeurtenissen meer te weten komen.

Na uw vertrek uit uw Afghanistan zouden de taliban uw broer en uw vader vermoord hebben. Het CGVS

kan evenmin geloof hechten aan deze feiten. Vanuit België hebt u contact met de man van uw tante.

Desondanks had u op de dag van het gehoor, dus anderhalf jaar na uw vertrek, geen enkele idee hoe

uw vader en uw broer vermoord zijn. Zo wist u niet wanneer of hoe uw broer vermoord is. U kon louter

verklaren dat hij na uw vertrek gedood is. U wist zelfs niet waar hij begraven is (CGVS p. 8). Uit het

geheel van uw verklaringen kon nochtans worden afgeleid dat u veel respect en liefde had voor uw
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broer. Het is dan ook niet geloofwaardig dat u ondanks deze affectieve band zelfs zijn overlijdensdatum

niet zou kennen, noch waar zijn graf ligt. Uw verklaringen over de moord op uw vader zijn eveneens

oppervlakkig. U kon louter meedelen dat de taliban thuis kwamen en naar u vroegen. Toen ze u niet

vonden, schoten ze uw vader neer. U wist niet wanneer hij vermoord werd. U wist niet met hoeveel ze

waren. U wist ook niet wie hem precies vermoord heeft (CGVS p. 6).

Bovendien legde u ook vage verklaringen neer over de reden waarom de taliban u zochten. U

verklaarde dat ze u wilden doden omdat ze dachten dat u voor de buitenlanders werkte, hetgeen ook

niet aannemelijk is. De taliban zouden immers ook weten dat in tegenstelling tot uw hoogopgeleide

broer, u als een ongeletterde herder weinig kan betekenen voor de buitenlanders. Tevens verklaarde u

dat ze u vroegen om mee te doen aan jihad (CGVS p. 17). Het lijkt onwaarschijnlijk dat de taliban

iemand zoals u die ze als spion identificeerden ook zouden uitnodigen om samen te strijden. Ze hebben

immers mensen nodig die ze kunnen vertrouwen. Dus dient te worden vastgesteld dat er geen enkel

geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent de bedreigingen die u van de taliban kreeg.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara neer (zie administratief dossier). Uw taskara kan

hoogstens dienen om uw identiteit te staven. Bijgevolg kan het uw asielrelaas niet ondersteunen. Echter

dient nog te worden toegevoegd dat uit beschikbare informatie kan worden afgeleid dat de

bewijswaarde van Afghaanse documenten relatief is, aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten te verkrijgen, zowel in als buiten Afghanistan. Veel valse

documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door gedegen experts. Van deze informatie

werd een kopie toegevoegd aan het administratieve dossier (zie landeninformatie nr. 16).

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/2 tot en met 48/5 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1 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: Verdrag van Genève), van de algemene motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Het middel is als volgt onderbouwt:

“Verwerende partij oordeelde onterecht dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de asiel- status of

subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof zou kunnen worden gehecht aan verzoekers'

afkomst uit en recent verblijf in dorp Lobaya Bala, gelegen in het district Doshi van de provincie Baglan.

De elementen waarop verwerende partij deze beslissing baseerde, zullen hierna systematisch weerlegd

of genuanceerd worden.

In de eerste plaats zal er gekeken worden naar verzoekers profiel als analfabete landbouwer en herder

afkomstig uit een klein dorpje. Verzoeker zal trachten om de geloofwaardigheid van zijn profiel te

herstellen.

Daarna zal er gekeken worden naar de zaken waarop verzoeker het antwoord schuldig moest blijven.

Tot slot wenst verzoeker een overzicht geven van alle zaken die hij wél correct wist te beantwoorden

over zijn land en regio van herkomst.

2. Verzoeker verklaarde dat hij niet geschoold is, en werkte als landbouwer en herder in zijn dorp.
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Verwerende partij trekt dit ongeschoolde profiel als herder en landbouwer van verzoeker in twijfel

omwille van één enkele reden: verzoekers' Facebookpagina.

Verwerende partij motiveert dit als volgt:

Ten slotte werd uw profiel van ongeletterde herder in vraag gesteld. Op Facebook hebt u 415 vrienden.

U post vaak video’s en foto’s en bent lid van veel groepen. U geeft ook commentaar op “posts” van

anderen. Uzelf gaf ook aan dat u uw Facebook telkens checkte als u wifi had en zelf gebruikte.

Geconfronteerd met het feit dat dit niet past bij uw profiel van ongeletterde herder, verklaarde u dat uw

vrienden het voor u lezen en schrijven. Gezien het hier om een frequent gebruik gaat is het niet

aannemelijk dat al uw Facebook-activiteiten door anderen beheerd worden. Uzelf deelde mee dat u uw

Facebook checkte telkens als u wifi had. Het is dan ook opmerkelijk dat u dit wel kan ondanks het feit

dat u een ongeletterde herder beweert te zijn (CGVS p. 12) (landeninformatie nr. 15). Het is duidelijk dat

u door zich voor te doen als een ongeschoolde herder u uw werkelijke profiel voor de asielinstanties, en

uw werkelijke herkomstregio, probeert te verbergen.

Verwerende partij gaat hierbij wel heel kort door de bocht.

2.1. Verwerende partij meent verkeerdelijk dat een ongeletterd iemand geen Facebook kan gebruiken.

Deze verkeerde presmisse wordt tegengesproken door objectief onderzoek. Zo voerde Phd student

Shriram Ventaktraman (University College London - UCL) een onderzoek uit naar het gebruik van

sociale media bij ongeletterde personen, en kwam hij tot de volgende conclusies:

"I came across at leastfour users of social media (YouTube and Facebook specifically), who had no

formai education and in a couple of cases did not know how to even read/write and could be termed as

illiterates in general sense. Yet they communicated on Facebook, they "Liked" and "Shared", but did not

"Comment". What came as a surprise was that they were on Facebook and YouTube every single dav

and even renewed their pre-paid internet connection on time. Their frequency of Facebook usage even

stumped some of the other literate users. Though they did not know how to read texts, they viewed

everything as pictures and symbols. So, access to YouTube/Facebook and the activities they performed

within it (including Likins and Sharing) were guided by a visual/victorial understanding of it rather than a

textual understanding.

Their access to these platforms was through an understanding of pictures, where YouTube and

Facebook are represented by their logos. Further, their mediation inside these platforms was also

through pictures and not through texts. Similarly, their contribution in these sites took the form of clicking

on a picture that has a "Thumbs Up " sign which means "Like ". Similar is the case with "Share " for

forwards/sharing pictures/video clips that have been shared by someone else. where they clicked on a

button at the end of the three button section with a sign. In a way, they become for- warding agents and

not producers of content. However, with the access to Smart Phones and the features that smart phones

offer, some actually assume the role of con-tent creators. " (zie stuk 2)

Uit dit onderzoek van een doctoraatsstudent aan de UCL blijkt bijgevolg dat analfabete personen perfect

met Facebook overweg kunnen.

Het feit dat verzoeker bijgevolg video's en foto's post, is zeker niet merkwaardig. Zoals verzoeker tijdens

zijn gehoor verklaarden, hebben zijn vrienden in het centrum hem geleerd hoe hij dit - aan de hand van

symbooltjes - moet doen. Ook het feit dat hij zoveel 'vrienden' heeft op Facebook, wil geenszins zeggen

dat verzoeker loog over zijn ongeschoold profiel. De meeste van deze personen kent verzoeker niet in

het echte leven. Zoals vele Afghanen, voegt hij hen toe als hij ze ziet passeren op zijn Facebook 'muur'.

Dit doet verzoeker door eerst op hun foto te klikken, en vervolgens op de opvallende groene balk iets

lager dan de profielfoto. Hiervoor moet men zeker niet kunne lezen of schrijven. Verzoeker werd lid van

verschillende groepen op Facebook (zonder goed te weten waar ze nu net voor staan) op een

vergelijkbare manier, namelijk aan de hand van de zeer gebruiksvriendelijke symbooltjes die Facebook

gebruikt.

Verwerende partij slaat de bal dus helemaal mis wanneer ze stelt dat het niet bij het profiel van een

ongeletterde herder/landbouwer past om frequent Facebook te gebruiken, vrienden te hebben, lid te zijn

van bepaalde groepen en foto's en filmpjes te delen. Aan de hand van de verschillende symbooltjes die

Facebook gebruikt, en nadat zijn vrienden hem de meest essentiële zaken hadden uitgelegd, kan

verzoeker op Facebook navigeren zonder dat hij daarvoor een letter tekst moet kunne lezen of

schrijven. Dit wordt bevestigd door objectief onderzoek (zie stuk 2).



RvV X - Pagina 9

Daarbij komt dan nog dat verwerende partij een verkeerd beeld schetst van het Facebookgebruik van

verzoeker.

Vanaf oktober 2015 tot op heden postte verzoeker in totaal 15 filmpjes of foto's (zie stuk 4 of het

administratief dossier). Men kan verzoeker dus bezwaarlijk iemand noemen die zeer veel post op

Facebook. Verzoeker kijkt wel vaak naar foto's en filmpjes, namelijk telkens hij wifi heeft (zie

gehoorverslag p. 12).

Verwerende partij stelt ook dat verzoeker commentaar geeft op 'posts' van anderen. Hiervan is om te

beginnen echter geen enkel spoor van terug te vinden op zijn Facebook. Op geen en- kele moment

schrijft verzoeker iets op zijn eigen Facebook (zie stuk 4). Voorts gaf verzoeker aan dat zijn vrienden wel

eens in zijn naam iets schreven onder een post van een ander. Dit gebeurde echter zeker niet frequent.

Verwerende partij meent voorts dat het niet aannemelijk is dat verzoekers' Facebook- activiteiten door

anderen beheerd worden. Verzoeker heeft dit echter op geen enkel moment beweerd. Verzoeker gaf

aan dat zijn Facebook door vrienden is aangemaakt. Als er iets geschreven of gelezen moet worden,

helpen zijn vrienden hem daarbij. Dit is echter zeker niet heel frequent. Meestal gebruikt verzoeker zijn

Facebook zelfstandig, en navigeert hij met behulp van de gebruiksvriendelijke symbooltjes, zoals zijn

vrienden hem hebben geleerd. en zoals andere analfabete Facebookgebruikers dit ook doen (zie stuk

2).

Tot slot klopt ook de chronologie van verzoekers' Facebookgebruik. Verzoeker verklaarde dat zijn

Facebookprofiel in België in het asielcentrum door vrienden werd aangemaakt. Verzoeker kwam op

2 oktober 2015 aan in België. Zijn eerste post op Facebook (een foto) dateert van enkele dagen later.

Dit maakt het feit dat verzoekers' Facebook in België door andere personen is aangemaakt,

aannemelijk.

2.2. Verzoekers' ongeschoolde profiel wordt verder bevestigd door de alfabetiserings- cursus die hij in

België vormt, en de getuigenis van zijn leerkracht omtrent zijn opleidingsniveau.

Verzoeker startte in Bourdon vanaf december 2015 een alfabetiseringscursus. In het begin kende

verzoeker zeer veel moeilijkheden tijdens deze cursus (zie stuk 5).

De organisatie waar verzoeker les volgt, geeft verschillende soorten cursussen, namelijk

'Alphabétisation' en 'Français Langue Etrangère'. De eerste cursus is voor personen die niet kunnen

lezen of schrijven of een eenvoudige tekst kunnen begrijpen in hun moedertaal. De tweede cursus is

voor personen die kunnen lezen, schrijven en een eenvoudige tekst kunnen begrijpen in hun moedertaal

(zie stuk 7). Verzoeker volgt wel degelijk de cursus voor analfabete personen.

De leerkracht van verzoeker attesteert verder het volgende:

"[..] Manifestement, monsieur Abdul n 'a guère été scolarisé, la geste graphique était très peu sûr, même

dessiner lui était très difficile. " (zie stuk 6)

Ook dit bevestigt de geloofwaardigheid van verzoekers' profiel als ongeschoolde herder/landbouwer.

2.3. Ten derde versterkt de algemene Afghaanse context de geloofwaardigheid van verzoekers'

analfabeet profiel.

Zo is 52 procent van de mannelijke bevolking boven de 15 jaar in Afghanistan analfabeet.

2.4. We kunnen besluiten dat gezien het bovenstaande, niet aan verzoekers' analfabeet profiel kan

getwijfeld worden.

Zijn Facebookgebruik stemt overeen met hetgeen men van een analfabeet persoon kan verwachten.

Voorts volgt verzoeker sinds december een alfabetiseringscursus, een cursus speciaal voor personen

die niet kunnen lezen of schrijven in hun moedertaal. De leerkracht van verzoeker bevestigt dat

verzoeker manifest niet kan lezen of schrijven. Tot slot stemt dit alles overeen met de algemene context

in Afghanistan, waar de helft van de mannen boven de 15 jaar analfabeet zijn.

3. Het feit dat verzoeker een analfabeet persoon is, speelt een belangrijke rol bij zijn herkomstcheck.
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Van een analfabeet persoon kan men namelijk niet hetzelfde niveau van kennis als een geschoold

iemand verwachten.

Dit wordt bevestigd door het UNHCR rapport 'Beyond Proof, Credibïlity Assessment in EU Asylum

Systems’:

“(…)”

Daarbij komt dan nog dat verzoeker niet enkel analfabeet was, maar ook zijn gehele leven in een klein

dorpje in Afghanistan doorbracht. Verzoeker vulde zijn dagen door mee op het land te werken, en in de

zomer trok hij met het vee de bergen in. Verzoekers' leefwereld was dan ook beperkt. Hiermee dient

rekening gehouden te worden bij de herkomstcheck, hetgeen verwerende partij niet voldoende deed.

Verwerende partij heeft onrealistische verwachtingen van het kennisniveau van een analfabete herder

die opgroeide op in een klein dorpje op het platteland in Afghanistan, en zijn dagen sleet op het land en

tijdens de zomer bij het vee in de bergen.

4. Verzoeker wist verzoeker nog vele kennisvragen over zijn land en regio correct te beantwoorden,

meerbepaald deze vragen die aansluiten bij zijn leefwereld:

Verzoeker verschafte tijdens zijn gehoor de volgende informatie:

(…)

5. In de bestreden beslissing haalt verwerende partij deze vragen aan waarop verzoeker het antwoord

schuldig moest blijven. Verzoeker wenst natuurlijk niet te ontkennen dat hij op een aantal vragen niet

kon antwoorden. Eén en ander dient echter in perspectief geplaats te worden.

Verzoeker zal hierna ingaan op de verschillende punten die verwerende partij inroept.

5.1. Verwerende partij stelt dat verzoekers' kennis van plaatselijke bekende figuren ondermaats is.

Verwerende partij polste tijdens het gehoor naar de kennis van verzoeker over politici en Talibanleiders.

Verzoeker kon een aantal namen plaatsen, maar niet alle. Hij kon ook niet bij elke politicus bijkomende

informatie verschaffen.

Verwerende partij neemt verzoeker dit kwalijk, maar verloor het profiel van verzoeker uit het oog. Hij gaf

tijdens zijn gehoor zelf aan dat hij nooit is gaan stemmen. Verzoeker is een analfabete herder en

landbouwer, die zijn zomers in de bergen bij het vee doorbracht. De rest van het jaar werkte hij op het

land in zijn dorp. Verzoeker is compleet apolitiek. Het feit dat hij wel enkele politici kent, maar er weinig

meer over kan vertellen, wijst niet op een ingestudeerd karakter, maar gewoon op het feit dat politiek

voor verzoeker te ver van zijn bed is.

Zaken uit de onmiddellijke leefomgeving van verzoeker, kan hij duiden. Het feit dat er bij- voorbeeld

protesten werden georganiseerd waarbij enkele honderden demonstreerden tegen de overplaatsing van

de politiechef van de provincie Baghlan (zie landeninformatie CGVS nr. 1), ligt echter veel te ver van

verzoekers leefwereld. Zulke politieke demonstraties (met een beperkte opkomst) hebben niets te

maken met verzoekers' dagdagelijkse realiteit. Verwerende partij verwacht teveel kennis van verzoeker,

en houdt onvoldoende rekening met zijn profiel.

5.2. Ten tweede meent verwerende partij dat verzoekers kennis van belangrijke recente gebeurtenissen

in zijn regio niet kon overtuigen.

5.2.1. Verzoeker wenst niet te ontkennen dat hij niet zo goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in

zijn regio. Verzoeker heeft dan ook geen enkele interesse om de actualiteit te volgen in Afghanistan,

hetgeen aansluit bij zijn profiel van analfabete herder en landbouwer. Dit vormt een deel van de

verklaring.

5.2.2. Voorts bracht verzoeker zeer veel tijd door bij het vee in de bergen, en leefde hij tijdens die

periode een vrij geïsoleerd bestaan. Het is correct dat de telefoonnetwerken in bergen werkten, maar

verwerende partij kan moeilijk verwachten dat de familie in het dorp verzoeker zou bellen omwille om

hem op de hoogte te brengen van nieuwsfeitjes. In een land als Afghanistan, waar men al decennia in

een oorlogstoestand verkeert, treedt er ook een inflatie van nieuwswaarde op. Ook in verzoekers' regio
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vallen er op regelmatige basis zo veel slachtoffers, dat de intrinsieke nieuws waar de van individuele

incidenten daalt. Verwerende partij kan moeilijk verwachten dat verzoekers' familie hem via zijn gsm op

de hoogte zou houden van elk incident in de regio, omdat verzoeker dan nogal vaak aan zijn gsm zou

gekluisterd zitten.

Verzoeker bracht natuurlijk nog een groot deel van zijn tijd in zijn dorp door, maar dit wil niet zeggen dat

hij daar goed op de hoogte werd gehouden van de actualiteit. Ook verzoekers' dorp ligt namelijk zeer

geïsoleerd. Er loopt geen verharde weg van verzoekers' dorp tot aan het districtscentrum. Verzoeker gaf

aan dat zijn dorp op een volledige dag wandelen van het districtscentrum ligt. Met de auto duurt het vier

uur vooraleer men in het districtscentrum is. Verwerende partij lijkt er maar vanuit te gaan dat het

normaal is dat ook zeer geïsoleerde dorpen goed op de hoogte zijn van de actualiteit in Afghanistan.

Verzoeker vraagt zich af op welke objectieve informatie verwerende partij deze aanname baseert? Of

gaat het hier louter om een buikgevoel? Verzoeker is niet de enige die de actualiteit in zijn provincie niet

echt volgt: ook vele van zijn dorpsgenoten, die eveneens geïsoleerd leven, zijn niet noodzakelijk goed

op de hoogte.

5.2.3. Verzoeker mag dan geen interesse hebben in de actualiteit, en een zeer geïsoleerd leven leiden,

dit wil natuurlijk niet zeggen dat hij nooit iets opvangt. Verzoeker leeft natuurlijk niet in een compleet

vacuum.

Gevraagd naar belangrijke incidenten in zijn regio, vertelde verzoeker over drie verschillende

veiligheidsincidenten die hem waren bijgebleven. Deze drie incidenten speelden zich een aantal jaren

geleden af.

Verwerende partij confronteerde verzoeker hierop met haar twijfels omtrent de recente herkomst van

verzoeker. Verwerende partij stelde verzoeker de vraag of hij "een recenter voorbeeld kan geven of

niet". Hierop vertelde verzoeker uitgebreid over een recent incident waarbij commandant Zaker Ali

betrokken was (zie supra en CGVS p. 16).

Verwerende partij vroeg verzoeker of hij een recenter voorbeeld kon geven, en verzoeker deed dit op

gedetailleerde wijze. Hierna repte verwerende partij met geen woord meer over haar twijfels omtrent

verzoekers recente afkomst uit het district Doshi. Verzoeker werd niet gevraagd om nog meer

voorbeelden van recentere incidenten te geven. Doordat verwerende partij om een recenter voorbeeld

vroeg, en verzoeker aan deze vraag voldaan had, verkeerde verzoeker dan ook in de overtuiging dat

deze twijfel weggewerkt was (zeker gezien de talrijke zaken die verzoeker reeds over zijn regio had

verteld - zie supra). Verwerende partij faalt dan ook in haar confrontatieplicht en ging onzorgvuldig te

werk. Verzoeker werd niet de kans geboden om de twijfels omtrent de recente herkomst weg te werken.

Er werden hem geen bijkomende voorbeelden gevraagd omtrent recente incidenten. Verwerende partij

polste verzoeker immers onmiddellijk nadat hij het voorbeeld van een recent incident had gegeven, naar

geografische kenmerken van zijn regio (een dam, telefoonanttennes - zie CGVS p. 16) Verwerende

partij had eenvoudig weg haar twijfels kunnen uiten, of naar andere voorbeelden van recente incidenten

kunnen polsen, maar deed dit jammer genoeg niet.

5.3. Ten derde meent verwerende partij dat de geografische kennis van verzoeker over zijn

herkomstregio niet zou voldoen. Verwerende partij haalt hier twee argumenten aan.

In de eerste plaats kende verzoeker twee (2) dorpen niet, namelijk Tazun en Qaloghu. Hier gaat

verwerende partij wel heel kort door de bocht. Zo blijkt noch uit de bestreden beslissing, noch uit het

administratief dossier waarom verzoeker deze twee dorpen per sé zou moeten kennen. Hebben deze

dorpen een zeker belang? Zijn ze gekend onder de lokale bevolking? Liggen ze dichtbij verzoekers

dorp, en maken ze deel uit van zijn leefwereld? Uit de kaart die verwerende partij hanteert, valt dit

geenszins op te maken (zie landeninformatie nr. 10). Ook de landeninformatie in het administratief

dossier schept hieromtrent geen duidelijkheid.

Daarbij komt dat verzoekers' gebrek aan kennis omtrent deze twee (2) dorpjes, niet opweegt tegen de

waslijst aan geografische informatie die hij tijdens zijn gehoor heeft verschaft (zie supra, punt 4). Het lijkt

ook logisch dat verzoeker net deze dorpen kent, die deel uitmaken van zijn leefwereld. Zo gaf hij

moeiteloos de dorpen rond zijn eigen dorp, en ook de dorpen die men van zijn dorp naar het

districtscentrum aantreft. Voorts kende verzoeker de regio rond het dorp Sepesta (zie CGVS p. 14 en

supra, punt 4), net omdat hij er verwanten heeft wonen, en dit dorp ook deel uitmaakt van zijn

leefwereld.
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Als tweede, en tevens laatste argument, haalt verwerende partij aan dat verzoeker de gevangenis in

Doshi niet vermeldde, toen er gepolst werd naar het dorp Kilagai. De conversatie ging als volgt:

"Kalagia/Kelagia/Kiiiagi? Ah ja, als je Doshi passeert is er een woestijn met deze naam.

Waarvoor is het bekend? Omdat er woestijn is daar kan je meloen en watermeloen vinden." (CGVS p.

15)

Verwerende partij heeft om te beginnen nooit gevraagd naar de gevangenis in Kilagai. Verwerende partij

vroeg ook niet door, of confronteerde verzoeker met zijn antwoord. Desalniettemin poneert verwerende

partij in de bestreden beslissing dat 'het opmerkelijk is dat verzoeker nog nooit van die gevangenis heeft

gehoord.' Verwerende partij polste echter niet naar die gevangenis, enkel naar waar dit dorp voor

gekend is. Bij verzoeker is dit dorp gekend om zijn meloenen en watermeloenen, wat aansluit bij zijn

profiel van landbouwer en herder. Het feit dat men hier deze vruchten kan vinden, is voor verzoeker van

belang, niet één of andere gevangenis. Ook hier vergat verwerende partij rekening te houden met

verzoekers profiel.

5.4. Tot slot haalt verwerende partij nog een aantal zaken aan die verzoekers herkomst twijfelachtig

zouden maken. Zo meent verwerende partij dat het opmerkelijk is dat verzoeker geen Pashtu spreekt. In

zijn regio wonen er volgens het CGVS niet enkel Dari-taligen, maar ook Pashtu-sprekenden.

Hoewel het technisch correct is dat er in verzoekers regio ook mensen wonen die Pashtu spreken, is dit

argument niet redelijk.

In het district Doshi, is immers rond de 60 % van de bevolking Hazara, die Dari spreken. Voorts is 39 %

van de inwoners van Doshi Tadjiek. Deze spreken ook Dari. Dit maakt dat er in totaal in het gehele

district Doshi slechts 1 procent van de inwoners Pashtu spreken. (zie stuk 9 en 10) Verzoeker kwam

met deze uiterst kleine minderheid in zijn district niet in contact, en leerde hun taal dan ook niet. Gezien

de zéér minieme aanwezigheid van Pashtu-sprekers in het district Doshi, is dit ook niet meer dan

normaal.

Tot slot haalt verwerende partij aan dat verzoeker het moeilijk heeft met de maanden en seizoenen. Dit

zou zijn geloofwaardigheid omtrent zijn herkomst aantasten. Ook hier gaat verwerende partij echter te

kort door de bocht.

Om te beginnen had verzoeker op geen enkel moment tijdens zijn gehoor moeite met de maanden. Hij

kon deze perfect in volgorde geven, en hanteerde ze doorheen zijn gehoor ook moeiteloos om bepaalde

zaken in de tijd te duiden (bv. Om aan te duiden wanneer het de droge periode is; welke maanden het

weer kouder wordt en de herders uit de bergen terugkomen; in welke maand de rijst geoogst wordt; in

welke maanden de school gesloten is - zie supra punt 4). Verzoeker hanteerde de maanden zonder

probleem om te duiden wanneer iets geoost wordt, wanneer het droog is, wanneer het kouder is. Dit zijn

inderdaad essentiële zaken voor een landbouwer en herder, waardoor verzoeker dit dan ook in de

vingers heeft.

Waar verzoeker wel wat moeite mee had, waren de seizoenen. Verzoeker diende even na te denken,

maar gaf ze min of meer correct uiteindelijk. Deze twijfel komt voort uit zijn gebrek aan scholing.

Verzoeker weet wanneer het warm, koud, droog, vochtige maanden zijn, hij weet in welke maand wat

geoogst moet worden, in welke maand de herders uit de bergen best terugkeren omwille van de koude,

etc. Hij beheerst dus de elementaire kennis die een landbouwer of herder nodig heeft. Verzoeker

gebruikt hierbij de maanden als tijdsindicatie, en niet noodzakelijk de seizoenen. Verzoeker ziet niet in

waarom dit een probleem zou zijn om zijn job uit te oefenen in Afghanistan. Het hanteren van het

abstracte concept dat seizoenen uiteindelijk zijn, is niet noodzakelijk om als herder of landbouwer

perfect uit de voeten te kunnen.

6. Indien we de talrijke zaken afwegen die verzoeker wel correct wist te beantwoorden over zijn regio

van herkomst, tegen de zaken die hij niet wist te beantwoorden, en we hierbij rekening houden met zijn

profiel van analfabete herder en landbouwer, die er een zeer beperkte en geïsoleerde leefwereld op na

hield, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat verzoeker voldaan heeft aan de bewijslast die op

hem rust.

Met betrekking tot de vragen waarom verzoeker het antwoord schuldig bleef, dienen voorts de volgende

opmerkingen van UNHCR3 in acht genomen te worden:
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[...] Inability to remember or provide ail dates or minor details, as well as minor in- consistencies,

insubstantial vagueness or incorrect statements which are not material may be taken into account in the

final assessment on credibility, but should not be used as decisive factors.

[...] Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and plausible,

not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable to be believed.

[...] Where the adjudicator considers that the applicant's story is on the whole coherent and plausible,

any element of doubt should not prejudice the applicant 's aim; that is, the applicant should be given the

"benefit of the doubt".

De elementen in de motivering van tegenpartij die nog niet weerlegd werden in de voorgaande

paragraaf, betreffen slechts kleinere inconsistenties. Tegenpartij legt teveel nadruk op en kent teveel

gewicht toe aan deze elementen, terwijl de richtlijnen van UNHCR duidelijk stellen dat deze elementen

niet als doorslaggevende factoren beschouwd kunnen worden in de beoordeling van een asielaanvraag.

Op basis van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot ongeloofwaardigheid van

verzoekers' verklaringen besluiten is dan ook zowel onredelijk als onrechtmatig.

Tegenpartij had hoogstens twijfel kunnen weerhouden, maar zeker niet tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers' verklaringen kunnen besluiten. In voorliggende situatie - rekening houdend met de concrete

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

coherente verklaringen die niet tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten - had tegenpartij

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

tegenpartij dan ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

Verder blijkt uit het voorgaande ook dat tegenpartij een schending beging van de algemene

motiveringsplicht, als beginsel van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, doordat tegenpartij niet over

afdoende elementen beschikte om haar negatieve beslissing in deze asielzaak te schragen.

Tot slot heeft verzoeker in het kader van de zijn asielprocedure zijn volledige medewerking verleend aan

de asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te vermelden. Verzoekers' verklaringen zijn

coherent, geloofwaardig en in overeenstemming met algemeen gekende gegevens. Hij toont duidelijk

zijn herkomst uit en recent verblijf in het dorp Lobaya Bala aan, en maakt duidelijk dat hij een gegronde

vrees voor vervolging heeft indien hij zou terugkeren naar Afghanistan. Door hem het statuut van

vluchteling of op zijn minst de subsidiaire beschermingsstatus niet toe te kennen, schendt verwerende

partij bijgevolg artikel 1 van de Vluchtelingenconventie en artikelen 48/2 t.e.m. 48/5 van de Wet van

15 december 1980.”

Verzoeker vraagt in hoofdorde de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te

erkennen, minstens hem de subsidiaire bescherming toe te kennen. In ondergeschikte orde vraagt hij de

bestreden beslissing te vernietigen zo bijkomend onderzoek nodig zou zijn.

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden de volgende stavingstukken gevoegd:

1. Shriram Venkatraman, 'Illiteracy and social media: a picture is worth a thousand words', University

College London, 17 januari 2014;

2. de persoonlijke pagina van Shriram Venkatraman op de website van de University College London;

3. een kopie van verzoekers Facebookprofiel;

4. een attest van Jean-Luc GOSSET, Coördinator 'Au Miroir Vagabon' d.d. 15/5/2017;

5. een attest van Anne DECHAMPS, leerkracht 'Au Miroir Vagabond', d.d. 26/5/2017;

6. een overzicht van de verschillende opleidingen die 'Le Miroir Vagabond' geeft;

7. UNHCR, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems', Mei 2013;

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Doshi,_Baghlan;

9. https://en.wikipedia.Org/wiki/Taiiks.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr.

2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker

daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoeker in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1, van de richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) volgt dat het in de eerste

plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen

gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-

generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen

in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming

moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten

van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

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

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

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

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

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010,

nr. 199.798). Te dezen geeft verzoeker niet de minste toelichting over de wijze waarop hij artikel 48/2

van de Vreemdelingenwet, dat overigens op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als

vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden

erkend, en artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft,

niet ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

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

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat er geen geloof gehecht kan worden aan zijn

beweerde recente verblijf in het district Doshi van de provincie Baghlan, gelet op de vaststelling dat (i)

zijn kennis van plaatselijke bekende figuren ondermaats is, (ii) zijn kennis van recente belangrijke

incidenten uit zijn regio niet kon overtuigen, (iii) zijn geografische kennis van zijn herkomstregio niet

overtuigt, (iv) hij helemaal geen Pashtou spreekt, terwijl in zijn regio ook Pashtou-sprekenden wonen, en

(v) hij de Afghaanse kalender niet machtig is. Tevens wordt verzoekers profiel van ongeletterde herder

in vraag gesteld gelet op zijn Facebookactiviteiten. Omwille van de ongeloofwaardigheid van verzoekers

beweerde recente verblijf in Doshi, hecht de commissaris-generaal evenmin enig geloof aan verzoekers

asielrelaas, dat er onlosmakelijk mee verbonden is en is hij van oordeel dat verzoeker door zijn

gebrekkige medewerking op dit punt niet aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan

een reëel risico op ernstige schade loopt. Bijkomend oordeelt de commissaris-generaal nog dat

verzoeker (i) op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt dat zijn broer voor een ngo werkte in

Afghanistan, (ii) geen concrete en doorleefde beschrijving kon geven van de drie bezoeken die de

taliban gebracht hebben aan zijn huis, (iii) hoewel hij nog contacten heeft in Afghanistan, geen enkele

idee heeft hoe zijn vader en broer na zijn vertrek vermoord zijn, en (iv) vage verklaringen aflegde over

de reden waarom de taliban hem zochten. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing

omstandig toegelicht.

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

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

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

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

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

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het enig middel dat

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. X). Het enig middel kan wat dit betreft niet

worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

De nood aan bescherming geboden door artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet moet getoetst worden

ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen,

van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen

indien de verzoekende partij de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien zij geldige redenen

aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Het komt allereerst de asielzoeker toe de nodige informatie te verschaffen om over te kunnen gaan tot

het onderzoek van zijn aanvraag, eveneens vanuit de invalshoek van de bepaling van het land dat

geacht wordt bescherming te bieden, alsook, gelet op de regionale verschillen omtrent de

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

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

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

aannemelijk maken louter op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken

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

land van zijn gewone verblijfplaats.

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

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

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

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

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

uiteen te zetten. Indien de verwerende partij van oordeel is dat dit land/deze regio niet kan worden

bepaald, omwille van de houding van de asielzoeker of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kan
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overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van de asielaanvraag, is het eveneens haar plicht om

de redenen die haar tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. De Raad onderzoekt,

naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop hij in rechte vermag

acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot haar onmiddellijke leefomgeving. Naargelang de aard van het

voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere

leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij daarbij uiteraard minder

doorslaggevend is en er alleszins niet toe kan leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens

binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt

gelaten.

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker voorhoudt geboren te zijn in 1984 in het dorp Lobaya

Bala, in het district Doshi van de provincie Baghlan en er heel zijn leven te hebben gewoond tot aan zijn

vertrek uit Afghanistan in 2015 (adm. doss., stuk 16, verklaring DVZ; stuk 5, gehoorverslag

17 februari 2017, p. 3). Voorts stelt verzoeker dat hij ongeletterd is en zich voornamelijk als herder en

landbouwer bezig hield met het vee (adm. doss., stuk 16, verklaring DVZ; stuk 5, gehoorverslag

17 februari 2017). Er wordt van verzoeker niet verwacht dat hij over een bijzonder gedetailleerde kennis

beschikt over de geografische, de (socio-)politieke aspecten en de veiligheidssituatie van Afghanistan,

maar wel dat zijn kennis overeenstemt met wat kan verwacht worden van iemand met zijn profiel.

Derhalve kan worden aangenomen dat verzoeker over afdoende kennis beschikt over zijn beweerde

land en streek van afkomst en dat hij middels coherente verklaringen kan aantonen dat hij er zijn hele

leven verbleven heeft.

De Raad stelt dienaangaande echter vast dat verzoekers recente verblijf in het district Doshi van de

provincie Baghlan niet geloofwaardig is. Zo is zijn kennis van plaatselijke bekende figuren ondermaats.

Van de gouverneur van de provincie Baghlan, de districtschef en de politiechef van Baghlan kon hij

immers enkel de naam, doch geen bijkomende informatie geven, wat erop lijkt dat hij deze namen van

buiten geleerd heeft ter voorbereiding van zijn gehoor. Verder kende verzoeker ook geen bekende

figuren van de taliban in zijn regio en had hij slechts een zeer beperkte kennis van recente belangrijke

incidenten in zijn regio. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

De uitleg van verzoeker dat hij niet in politiek geïnteresseerd is en dat hij ongeletterd is, verklaart niet

waarom hij enerzijds wel de naam van de politiechef van Baghlan kon opgeven, maar aan de andere

kant niets over hem kon meedelen (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 13), terwijl uit

de informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat er in 2014 in zijn district Doshi en in de

hoofdstad Pul-i-Khumri protesten georganiseerd werden tegen zijn overplaatsing naar een andere

provincie (adm. doss., stuk 15, map met ‘landeninformatie’, doc. 1). Voorts biedt het gegeven dat

verzoeker nooit is gaan stemmen geen voldoende verklaring voor het feit dat hij niet in staat bleek te zijn

om verdere informatie te geven over de laatste gouverneur van zijn provincie en zijn districtchef en voor

het feit dat hij ook niet in staat bleek de namen van de vorige gouverneur en districtchef op te noemen

(adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 12), gezien het algemene belang van deze

figuren in zijn regio. Immers, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt, komen deze

figuren vaak op TV en op de radio, hangen hun foto’s tijdens de verkiezingsperiode in het openbaar en

wordt er ook in de dorpen over gesproken. Zo kennen veel Afghanen op zijn minst de stammen van

deze personen of hun afkomst. Er kan voorts niet worden ingezien waarom verzoekers analfabetisme

invloed zou hebben op zijn kennis over de achtergrond van belangrijke (politieke) figuren uit zijn regio.

Dat verzoeker dus wel hun namen kon geven, maar verder niets over hen kon vertellen, toont het

ingestudeerd karakter van zijn kennis aan. Bekende figuren van de taliban van zijn regio kende

verzoeker evenmin (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 12 en 14). De Raad acht het

ongeloofwaardig dat verzoeker, die beweert er zijn hele leven te hebben gewoond, geen enkele van

deze namen herkende, temeer daar veiligheid een “hot item” is in Afghanistan dat door de bewoners

vaak besproken wordt.
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Dat verzoeker bovendien amper recente (veiligheids)incidenten kon aanhalen en aanvankelijk slechts

verwees naar gebeurtenissen van vijf à acht jaar geleden (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

17 februari 2017, p. 15-16), wijst er eens te meer op dat hij zijn regio van herkomst reeds langere tijd

heeft verlaten. Verzoeker werd herhaaldelijk gevraagd voorbeelden te geven van recente incidenten die

plaatsvonden toen hij er nog was, zoals belangrijke gebeurtenissen of veiligheidsincidenten, waarbij hij

pas nadat het hem voor de zesde keer gevraagd werd het vage voorbeeld gaf van een incident waarbij

een zekere commandant Zaker Ali betrokken was. Gezien verzoeker niet kwam tot een spontane

melding van recente belangrijke incidenten, werd er gepeild naar zijn kennis van belangrijke incidenten

waarvan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) al op

voorhand identificeerde dat ze in zijn regio voorkwamen. Zo werd hem gevraagd of hij wist van een

meisje dat verkracht werd in zijn regio, waarop verzoeker negatief antwoordde (adm. doss., stuk 5,

gehoorverslag 17 februari 2017, p. 15). De objectieve informatie waarover het CGVS beschikt toont

echter aan dat in 2013 een 15-jarig meisje uit haar huis ontvoerd werd in het district Doshi en verkracht

werd door een groep. Dit was zelfs de vierde groepsverkrachting in die maand in de provincie (adm.

doss., stuk 15, map met ‘landeninformatie’, doc. 6). In een land zoals Afghanistan, waar de zedelijke eer

van vrouwen zeer belangrijk wordt geacht, is het, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt

opgemerkt, niet plausibel dat verzoeker hiervan of van de andere groepsverkrachtingen in die periode

nooit gehoord heeft. Verzoeker werd ook gevraagd of hij een voorbeeld kon geven van een auto-

ongeluk in zijn regio, waarop hij antwoordde dat er in zijn dorp geen verkeer is (adm. doss., stuk 5,

gehoorverslag 17 februari 2017, p. 15). In 2013 vond in het district waarvan verzoeker beweert

afkomstig te zijn echter een dramatisch auto-ongeluk plaats waarbij een familie van tien personen in de

Doshi rivier terechtkwamen (adm. doss., stuk 15, map met ‘landeninformatie’, doc. 7). Gevraagd of hij

wist van protesten in zijn regio en of er mensen van de overheid aangevallen werden in zijn regio,

antwoordde verzoeker opnieuw negatief (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 15). Uit

de informatie in het administratief dossier blijkt evenwel dat in 2013 honderden mensen uit verzoekers

district de snelweg naar Kabul blokkeerden als protest tegen de bouw van een dam omdat daardoor

verschillende dorpen onder water zouden komen liggen (adm. doss., stuk 15, map met

‘landeninformatie’, doc. 8) en dat in 2014 in zijn regio een parlementslid werd aangevallen met een op

afstand gecontroleerde bom (adm. doss., stuk 15, map met ‘landeninformatie’, doc. 9). Verzoeker had

geen kennis van deze incidenten. In tegenstelling tot wat hij in zijn verzoekschrift tracht voor te houden,

werd verzoeker tijdens zijn gehoor wel degelijk geconfronteerd met zijn gebrekkige kennis. Zo kan in het

gehoorverslag het volgende worden gelezen: “Mijnheer, ik moet u hiermee confronteren. Het is voor ons

belangrijk om te weten dat u er recent woonde. U hebt dit tot nu toe niet aannemelijk gemaakt.” (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 16). Verzoekers daaropvolgende verklaringen, met

name dat er 5-6 jaar geleden veel incidenten waren en veel taliban dood gingen, en zijn vage

omschrijving van een kleinschalig incident dat zich in de lente van zijn vertrek zou hebben voorgedaan

waarbij een zekere commandant gewond zou zijn geraakt, volstaan geenszins om zijn recente herkomst

aan te tonen. Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat de protection officer van het CGVS tal van

vragen heeft gesteld om te peilen naar verzoekers kennis van belangrijke gebeurtenissen en dat

verzoeker daarbij niet kon overtuigen. Dat het CGVS hierbij onzorgvuldig tewerk is gegaan, kan gelet op

voorgaande vaststellingen, niet worden bijgetreden.

Hoewel verzoeker zijn profiel als ongeletterde herder en landbouwer benadrukt om de lacunes in zijn

kennis te verklaren, kan hij niet uitleggen waarom zijn profiel ervoor zorgt dat hij niet in staat zou zijn

meer informatie te geven over de hierboven aangehaalde aspecten. Zoals er in de verweernota terecht

op wordt gewezen, had verzoeker thuis immers radio en televisie en zonnepanelen en kende hij

verschillende tv-kanalen, zodat van hem mag worden verwacht dat hij beter op de hoogte is van

bepaalde elementen, wat echter niet het geval is. Ook verbleef verzoeker doorheen het jaar tijdens

langere periodes thuis (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 7, 10 en 14), zodat hij niet

louter kan verwijzen naar zijn herdersactiviteiten als verklaring waarom zijn kennis over uiteenlopende

onderwerpen als maatschappelijke figuren en recente (veiligheids)incidenten dermate gebrekkig zou

zijn.

De kennis die verzoeker wel kan aantonen, zoals zijn geografische kennis van bepaalde dorpen en zijn

kennis over het landbouwleven in zijn regio, doet aan de voorgaande conclusies aangaande zijn

ongeloofwaardige recente herkomst geen afbreuk. Zijn kennis van de namen van de dorpen dichtbij zijn

dorp, evenals van de dorpen tussen zijn dorp en het districtscentrum, weegt immers niet op tegen de

hogervermelde lacunes in zijn kennis omtrent zijn regio van herkomst. De namen van deze dorpen

kunnen bovendien eenvoudig worden ingestudeerd of, zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden

beslissing, ook genoemd worden door iemand die er jaren woonde en nadien niet meer. Het laatste kan

evenzeer gezegd worden over verzoekers kennis over het landbouwleven in zijn regio. Dit betreft
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immers kennis die verzoeker in een eerdere periode van zijn leven zou kunnen hebben opgedaan. Waar

verzoeker voorts verwijst naar verschillende andere elementen die hij kent, zoals bijvoorbeeld

Afghaanse politici, bekende Hazara-figuren, de Afghaanse kalender, de meeteenheden, de buurlanden

en belangrijke steden van Afghanistan, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze in haar

verweernota stelt dat deze kennis geenszins voldoende is om zijn recente verblijf in Doshi aan te tonen,

maar dat dit algemene kennis is die een gemiddelde Afghaan van Hazara-etnie zou kunnen bezitten.

Wat verzoekers facebookprofiel en zijn profiel als analfabeet betreft, antwoordt verwerende partij in haar

verweernota dat in zoverre verzoeker heeft aangetoond dat het mogelijk is om als analfabeet actief

facebook te gebruiken en hij door middel van attesten zijn analfabetisme aantoont, dit daarom niet

betekent dat de kennis die in de bestreden beslissing van hem werd verwacht van een onredelijk hoog

niveau is. De Raad treedt verwerende partij hierin bij en wijst er op dat de lage scholingsgraad van

verzoeker geen afdoende verklaring vormt voor de lacunes in zijn kennis inzake de regio waar hij

gedurende zijn hele leven beweert te hebben gewoond. Ook van personen met een lage scholingsgraad

mag immers worden verwacht dat zij kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële

kennisvragen omtrent hun directe leefomgeving en de regio waarin zij heel hun leven beweren te

hebben gewoond, alsmede dat zij een aantal basiszaken kennen en dat zij een aantal gegevens op een

doorleefde wijze kunnen situeren. Wat dit betreft bleef verzoeker echter in gebreke. Uit het administratief

dossier blijkt dat rekening werd gehouden met verzoekers ongeschooldheid. Er werden hem immers

geen vragen gesteld waarvoor hij, om erop te kunnen antwoorden, over een bepaald opleidingsniveau

diende te beschikken. Er werden hem eenvoudige en duidelijke vragen gesteld. Uit het gehoorverslag

blijkt ook dat verzoeker kennelijk de logica en de inhoud van de vragen begreep. Daarenboven heeft het

vastgestelde gebrek aan kennis inzake zijn regio van herkomst betrekking op elementen uit verzoekers

persoonlijke leefwereld en zijn deze vaststellingen dermate significant dat zijn profiel geen afdoende

verschoning vormt voor de vastgestelde lacunes in zijn kennis ervan.

Gelet op het voorgaande, toont verzoeker niet aan dat hij voor zijn vertrek uit Afghanistan recent in het

district Doshi van de provincie Baghlan heeft verbleven. Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht

aan de voorgehouden vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben afgespeeld.

Dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden problemen met de taliban omdat zijn broer

werkzaam is bij een ngo, blijkt eens te meer uit de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat

verzoeker op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt dat zijn broer in Afghanistan voor een ngo

werkte. Zo kon verzoeker niet aangeven in welke stad of dorp zijn broer werkte, kende hij de naam van

de ngo niet, wist hij niet wat deze ngo deed, noch wat precies de functie van zijn broer er was (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 8-9). Verzoeker kon evenmin een concrete en

doorleefde beschrijving geven van de drie bezoeken die de taliban aan zijn huis gebracht hebben (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 17 februari 2017, p. 9). Uit de bestreden beslissing blijkt verder dat

verzoeker, hoewel hij nog contacten heeft in Afghanistan, geen idee heeft hoe zijn vader en zijn broer na

zijn vertrek vermoord zijn, en dat hij vage verklaringen heeft afgelegd over de reden waarom de taliban

hem zochten. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht. De loutere

stelling in het verzoekschrift dat “(d)e elementen in de motivering van tegenpartij die nog niet weerlegd

werden in de voorgaande paragraaf, (…) slechts kleinere inconsistenties (betreffen)”, kan allerminst

dienstig worden aangevoerd ter weerlegging van voormelde pertinente vaststellingen. Deze bevindingen

vinden hun grondslag in het administratief dossier en hebben geen betrekking op details, maar op feiten

die rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot verzoekers vertrek uit zijn land van herkomst.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.6.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoeker zijn voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.
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Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.3.6.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissing blijkt dat aan verzoekers Afghaanse nationaliteit niet wordt getwijfeld. Zoals hoger

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

Doshi, in de provincie Baghlan, noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig

geweld, de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van het

individuele geval toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Het

is de taak van verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt

onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Te dezen brengt verzoeker evenwel geen

elementen aan waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

2.3.6.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing

heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over

het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.10. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.11. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


