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nr. 51 397 van 22 november 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 juli 2010 heeft

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

27 mei 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 9 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. M. HOLAIL, loco advocaat B.

DE SCHUTTER, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

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

binnengekomen op 18 maart 2010 en heeft zich op 19 maart 2010 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 31 maart

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 11 mei 2010.

1.3. Op 27 mei 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

beslissing werd op 28 mei 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Mamakei (district Jalrez, provincie

Wardak) afkomstig te zijn. U bent een Pashtoen van etnische origine en bent tot het zesde jaar naar

school geweest. Sindsdien werkte u als landbouwer. Uw vader was chauffeur bij het Ministerie voor

Water en Elektriciteit en vervoerde de werknemers van het ministerie. De Taliban vroegen aan uw vader

om zijn werkzaamheden te stoppen. Nadat hij dit enkele malen had geweigerd, werd uw vader op

20/06/1387 (10/09/2008) door de Taliban om het leven gebracht. Na verloop van tijd werd u ook door de

Taliban lastig gevallen. Zij eisten dat u met hen zou samenwerken. Gedurende drie dagen werd u

gedwongen om hen te helpen bij hun activiteiten. Drie maanden na de dood van uw vader bent u naar

Kabul gevlucht. In de derde maand van 1388 bent u even naar huis teruggekeerd. Toen er van op uw

gronden een aanslag werd gepleegd tegen een konvooi van het Afghaanse leger, werd u echter

gearresteerd en een nacht vastgehouden. De ouderen van Mamakei zijn u komen vrijpleiten. U keerde

terug naar Kabul, waar u nog tot het einde van de tiende maand van 1388 zou verblijven. U meende

echter dat u gevaar liep en besloot het land te ontvluchten. Op 1/11/1388 (21/01/2010) heeft u

Afghanistan verlaten. Via Iran, Turkije, Griekenland, Italië en Frankrijk bent u naar België gereisd. Op

19/03/2010 ging u zich aanmelden bij de Belgische asielinstanties en vroeg u asiel aan. U verklaart niet

terug te kunnen naar Afghanistan waar de Taliban u naar het leven staan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een pasje van het Ministerie voor Water en Elektriciteit voor dat

uw vader toebehoorde.

B. Motivering

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

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

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

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u tot enige tijd

terug in Jalrez verbleven heeft.

Zo dient te worden vastgesteld dat uw politieke kennis bijzonder fragmentarisch is. Zo zegt

u merkwaardig genoeg geen enkele van de nochtans zeer talrijke politieke partijen in uw land bij naam

te kennen (CGVS, p.10). Dat een Pashtoen niets weet over een partij als Hezb-i Islami of over een

figuur als Gulbuddin Hekmatyar (CGVS, p.10) is zeer merkwaardig gezien de impact die

dergelijke bewegingen en personen sinds jaren hebben op het alledaagse leven van de Afghanen.

Eveneens merkwaardig is dat u ook over Rabbani, nochtans een voormalig president van Afghanistan,

niets meer weet dan dat u zijn naam wel eens heeft gehoord (CGVS, p.10). Verder is het opmerkelijk dat

u enkel Fidai, de huidige gouverneur van Wardak, kent. Immers, deze man werd pas in juli 2008 tot

gouverneur benoemd. Van een inwoner van Wardak kan worden verwacht dat hij ook andere

gouverneurs uit het post Talibantijdperk, zoals Saifullah of Abdul Jabbar Naeemi, zou kennen. Het is niet

geloofwaardig dat deze namen u geheel onbekend zouden zijn, daar deze gouverneursfunctie bijzonder

zichtbaar is voor de mensen uit de provincie.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw kennis van de algemene veiligheidssituatie in uw

beweerde regio van herkomst eveneens beperkt is. Als het Commissariaat-generaal informeert naar

incidenten die aan de Taliban werden toegeschreven, kan u enkel verwijzen naar een moord op een

informant van de Amerikanen en naar het incident dat aan de basis van uw eigen arrestatie zou hebben

gelegen (CGVS, p.9). Nochtans wordt Jalrez als bijzonder onveilig beschouwd en zijn de incidenten in

het district legio. U zegt dat er veel aanslagen zijn en dat er veel medewerkers van de Amerikanen

worden gedood, maar nergens wordt u ook maar enigszins concreet.

Voorts bent u niet vertrouwd met namen van mensen die instaan voor de veiligheid of die net

de onveiligheid in de hand werken. Behalve Golam Mohammad Hotak, Mussa Hotak en Janan kent u

geen bekende figuren uit uw regio. Zo weet u ook niet wie Zafaruddin is (CGVS, p.11). Uit de informatie

blijkt dat hij het hoofd van de politie van de provincie Wardak is. Mohammad Asif Banwal, chef van

de veiligheid van de provincie, is u ook onbekend (CGVS, p.14). Van commandant Nangiyalai

(eveneens voormalig politiechef van de provincie) heeft u ook nog nooit gehoord. Over zijn opponent

Durrani, met wie Nangiyalai tot de zomer van 2002 om de macht in Wardak streed, weet u niets meer

dan dat hij een commandant “of zoiets” was die na de Taliban gekomen is (CGVS, p.14). Van Turan

Amanullah, volgens de info de bekendste commandant van Wardak, weet u alleen tot welke partij hij

behoort (CGVS, p.14). Het is opmerkelijk dat u zo weinig weet over deze lokale gezaghebbers van de

laatste jaren in Jalrez en Wardak, gelet op het belang van dergelijke figuren in de Afghaanse

maatschappij, die in belangrijke mate op een tribale basis gevestigd is. In deze tribale structuren in

Afghanistan spelen de reële machtshebbers, zoals gouverneurs, commandanten en stamoudsten een

dermate belangrijke rol en oefenen ze een zodanig grote invloed uit op het dagelijkse leven van de
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gewone burgers, dat mag worden aangenomen dat ze algemeen gekend zijn door de bevolking in de

regio waarin ze hun macht uitoefenen.

Nog andere van uw verklaringen tonen aan dat het niet geloofwaardig is dat u tot voor kort in

Jalrez heeft gewoond. Gevraagd naar de problemen waar de landbouwers van uw regio mee te

maken hebben, beweert u dat er geen problemen zijn (CGVS, p.13). Wanneer het Commissariaat-

generaal u verder vraagt of de Turkse PRT al iets heeft verwezenlijkt in Wardak, zegt u dit niet te weten.

Nochtans blijkt uit de informatie dat zij bijvoorbeeld in 2009 de bouw van een landbouw hogeschool in

Maidan Shahr voltooiden, dat zij ook opslagplaatsen voor de oogsten bouwden, naar water hebben

geboord en kanalen hebben aangelegd, waterreservoirs bouwden en vele opleidingen organiseerden.

Dit toont enerzijds aan dat er heel wat werd verwezenlijkt en er dus wel degelijk heel wat noden waren,

anderzijds toont dit nogmaals aan dat u weinig op de hoogte bent van zaken die een landbouwer

moeten hebben aanbelangd.

Verder en niet in het minst blijkt u niet op de hoogte van de problemen die er tussen de Hazara’s

van Behsud en de Kuchi’s geweest zijn. 175 Hazara dorpen zouden in juni 2008 zijn aangevallen,

dertien Hazara’s zouden daarbij zijn gedood (CGVS p.13).

Verder verklaart u dat er geen lokaal radiostation bestaat in uw district. Dit is onjuist: uit de bronnen

blijkt dat Jalrez Peace Radio ook door de gouverneur wordt gebruikt om zich tot de bevolking van uw

district te richten. U blijkt ook geen radiostations te kennen die nationaal uitzenden. U argumenteert dat

uzelf geen radio had (CGVS, p.7), wat geen afdoende verklaring is.

Over de weg tussen Kabul en Kandahar, die Wardak doorkruist, zegt u dat deze waarschijnlijk door

de Talibanregering is aangelegd. U blijkt bijgevolg geen weet te hebben van recente werken.

Nochtans werd snelweg van Kabul naar Kandahar geheel vernieuwd door Amerikanen, Indiërs en

andere buitenlandse investeerders.

Tot slot dient te worden gewezen op een aantal opvallende hiaten in uw geografische kennis van

de regio waarvan u beweert afkomstig te zijn. U verklaart dat Mamekei in het district Jalrez ligt. Als

het Commissariaat-generaal u vraagt of het district Jalrez grenst aan een andere provincie van

Afghanistan, zegt u dat dit niet het geval is (CGVS, p.5). Zelfs als het Commissariaat-generaal opmerkt

dat de provincie Parwan aan Jalrez grenst, verklaart u daarvan niet op de hoogte te zijn (CGVS, p.12).

Voorts noemt u enkele namen van dorpen die rond het uwe zouden liggen (CGVS, p.5). Andere

dorpsnamen die het Commissariaat-generaal zelf noemt, blijkt u dan weer niet te kennen: Teba (CGVS,

p.5), Kudgay (CGVS, p.12) en Rahimkhel (CGVS, p.12) liggen volgens de kaart vlakbij Mamakei maar

zeggen u niets. Dit lijkt er op te wijzen dat uw gebrekkige kennis veeleer is ingestudeerd. In deze is het

overigens merkwaardig dat u van mening bent dat uw woonplaats Mamaki dichter bij Jalrez dan bij

Maidan-Shahr (Kowt-e Ashrow) zou liggen (CGVS p.5). In werkelijkheid bevindt Mamaki zich immers

vlakbij deze laatste plaats en behoort het administratief zelfs niet bij Jalrez maar wel bij Maidan-Shahr.

Bovenstaande vaststellingen roepen ernstige twijfels op omtrent uw beweringen dat u in Jalrez

heeft gewoond. Aangezien uw asielrelaas zich afspeelt gedurende deze periode, kan er geen geloof

gehecht worden aan uw vluchtmotieven. De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich

baseert, treft u aan in het administratief dossier.

Uit dit alles dient te worden besloten dat u niet enkel de vluchtelingenstatus maar ook de

subsidiaire beschermingsstatus moet worden geweigerd. Indien u het de asielinstanties immers niet

duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren werkelijk heeft

verbleven, maakt u het deze instanties onmogelijk om een correct inzicht te krijgen over uw leefsituatie

en uw eventuele nood aan bescherming.

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

van subsidiair beschermde te ontzeggen. Het feit echter dat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op

uw verblijfssituatie en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien, verhindert de asielinstanties

een juist beeld te vormen over uw werkelijke nood aan bescherming.

Sinds decennia leven miljoenen Afghanen buiten hun land van herkomst. Grote groepen Afghanen

leven in de buurlanden Iran en Pakistan, anderen hebben zich gevestigd in Tajikistan, Rusland, Dubai,

India of elders in Afghanistan en hebben er een reëel alternatief ontwikkeld. Voor de asielinstanties is

het van belang om te kunnen vaststellen of de betrokken kandidaat-vluchteling tot recent in Afghanistan

woonde dan wel dat hij sinds een lange tijd (of zelfs altijd) buiten dit land verbleef. Indien immers

doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat de kandidaat-vluchteling sinds

lang uit Afghanistan vertrokken is of er mogelijks zelfs nooit heeft gewoond, en deze persoon bovendien

door het afleggen van bedrieglijke verklaringen over zijn verblijfplaatsen geen zicht biedt op zijn

reële verblijfssituatie elders, is het voor de instanties nmogelijk om een correct zicht te krijgen op de

nood aan bescherming van deze persoon.

Zoals bepaald in paragraaf 205 van het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status is het de plicht van de asielzoeker de waarheid te vertellen en alle



RvV X - Pagina 4

pertinente informatie aan te brengen betreffende hemzelf en zijn verleden opdat de onderzoeker in de

mogelijkheid wordt gesteld alle relevante feiten te beoordelen.

Indien u geen duidelijkheid schept over uw verleden en de hieraan verbonden verblijfplaatsen, stelt u het

Commissariaat-generaal in de onmogelijkheid uw beschermingsnood correct te beoordelen.

U legt geen enkel document voor dat zou toelaten uw beweerde identiteit, herkomst of reisweg na

te gaan. U zegt dat u een taskara heeft in Afghanistan maar dat u er niet aan heeft gedacht deze te

laten opsturen. Dat u het tot op heden niet nodig heeft geacht uw identiteit middels enig document te

staven, is veelzeggend. De werkbadge van de man die uw vader zou zijn, vermag bovenstaande

argumentatie niet te weerleggen. Immers, dit document levert geen enkel bewijs voor uw verblijf in

Jalrez.

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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht, betwist verzoeker dat hij

ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd en tracht hij uit te leggen waarom zijn verklaringen wel

geloofwaardig zijn, met name wat betreft de vaststelling dat zijn politieke kennis zeer fragmentarisch is,

zijn kennis van de algemene veiligheidssituatie in zijn beweerde regio van afkomst beperkt is, hij niet

vertrouwd is met namen van mensen die instaan voor de veiligheid of die net de onveiligheid in de hand

werken, hij als landbouwer weinig op de hoogte is van zaken die een landbouwer aanbelangen, hij niet

op de hoogte is van de problemen tussen de Hazara’s en de Kuchi’s in juni 2008, hij ten onrechte stelde

dat er geen lokaal radiostation bestaat in Jalrez en hij niet op de hoogte is van andere bestaande

radiostations, hij geen weet heeft van de nieuwe weg tussen Kabul en Kandahar die Wardak doorkruist,

en zijn geografische kennis over zijn regio een aantal opvallende hiaten vertoont.

Ter staving van zijn identiteit en afkomst uit de provincie Wardak, voegt verzoeker volgende onvertaalde

documenten toe aan zijn verzoekschrift: naar zijn zeggen een faxkopie van zijn taskara, een kopie van

een schoolattest van zijn leraar, een kopie van een schoolrapport en een kopie van het

identiteitsdocument van zijn vader. Verzoeker meent aldus aangetoond te hebben dat zijn verklaringen

over zijn vervolgingsvrees voor de Taliban geloofwaardig zijn waardoor hem de vluchtelingenstatus

dient toegekend te worden. Ondergeschikt vordert verzoeker dat de bestreden beslissing zou worden

vernietigd en dat het dossier teruggestuurd zou worden naar de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen indien de Raad van oordeel zou zijn dat verder onderzoek noodzakelijk

is. Gelet op het feit dat hij bewezen heeft afkomstig te zijn uit de provincie Wardak, verzoekt verzoeker

in meest ondergeschikte orde om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aangezien de

commissaris-generaal erkent dat Wardak een gevaarlijke regio is.

2.2. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat zijn vader op 20/06/1387 (10/09/2008) door de Taliban

werd vermoord omdat hij meermaals geweigerd had met hen mee te werken. Enige tijd later werd ook

verzoeker door de Taliban lastiggevallen met de vraag samen te werken, wat verzoeker gedwongen

deed gedurende drie dagen. Drie maanden na de dood van zijn vader en nadat hij voor de Taliban

gewerkt had, ging verzoeker naar Kabul waar hij bij zijn neef verbleef. Verzoeker keerde in de derde

maand van 1388 (juni 2009) terug naar huis. Toen er van op zijn gronden een aanslag werd gepleegd

tegen een konvooi van het Afghaanse leger werd hij een nacht vastgehouden en ondervraagd, en werd

hij na de tussenkomst van de dorpsouderen van Mamakei vrijgelaten. Verzoeker vluchtte terug naar

Kabul waar hij tot de tiende maand van 1388 (december-januari 2009/2010) verbleef. Op 01/11/1388

(21/01/2010) vluchtte hij naar België omdat hij bang was dat de Taliban hem ook in Kabul zou vinden.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat er geen geloof

kan worden gehecht aan zijn bewering afkomstig te zijn uit Mamakei, district Jalrez, provincie Wardak,

waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan de vluchtmotieven die zich aldaar zouden hebben

afgespeeld en omdat de commissaris-generaal in de onmogelijkheid wordt gesteld een correct beeld te

vormen van verzoekers leefsituatie en eventuele nood aan internationale bescherming. Dit besluit steunt
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inzonderheid op de vaststellingen dat (i) verzoeker zijn politieke kennis bijzonder fragmentarisch is, (ii)

zijn kennis over de algemene veiligheidssituatie in zijn beweerde regio van herkomst eveneens beperkt

is, (iii) hij niet vertrouwd is met namen van mensen die instaan voor de veiligheid of die net de

onveiligheid in de hand werken, (iv) hij niet op de hoogte is van de verwezenlijkingen en de noden van

de landbouwers in zijn regio, (v) hij evenmin op de hoogte is van de problemen die er tussen de

Hazara’s van Behsud en de Kuchi’s geweest zijn, (vi) hij verkeerdelijk verklaarde dat er geen

radiostation bestaat in zijn district en hij geen nationale radiostations kent, (vii) hij geen weet heeft van

de weg tussen Kabul en Kandahar, die Wardak doorkruist, (viii) zijn geografische kennis over zijn regio

opvallende hiaten vertoont, (ix) hij geen enkel document voorlegt dat toelaat zijn beweerde identiteit,

herkomst of reisweg na te gaan, en (x) de werkbadge van zijn vader geen enkel bewijs levert van

verzoekers verblijf in Jalrez.

2.4. De bewijslast berust in beginsel bij de asielzoeker die in de mate van het mogelijke elementen dient

aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een

aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van

de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de

geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De verklaringen van de

asielzoeker kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat

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

Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen

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

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van

de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is

van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen, wat in casu niet het geval is zoals blijkt uit wat

volgt.

2.5. De Raad merkt op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, in de eerste

plaats nagaat of degene die zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is uit het land dat hij beweert

te zijn ontvlucht. Het is bijgevolg niet onredelijk dat die overheid de kennis van betrokkene over de

streek en het land van herkomst toetst.

2.5.1. Waar verzoeker zijn fragmentarische politieke kennis verklaart door te verwijzen naar zijn

jeugdige leeftijd, zijn lage schoolopleiding (5 jaar basis onderwijs), zijn afkomst uit een dorp, hij er

slechts korte tijd heeft gewerkt als landbouwer, hij kort na de moord op zijn vader naar Kabul is gevlucht

en het bovendien de vraag is in welke mate iemands politieke kennis determinerend is om zijn afkomst

te bepalen, wijst de Raad er vooreerst op dat verzoekers fragmentarische politieke kennis geen

alleenstaande vaststelling is en ook de andere gebreken in zijn kennis met betrekking tot zijn beweerde

regio van afkomst mee in overweging zijn genomen om te besluiten dat verzoeker zijn afkomst uit

Mamakei, district Jalrez, Wardak niet aannemelijk heeft gemaakt. Concreet gesteld met betrekking tot

zijn politieke kennis is het zelfs voor een jonge laaggeschoolde en op het platteland wonende Pashtoun

onaanvaardbaar dat hij niets weet over een partij als de Hezb-i Islami of over een figuur als Gulbuddin

Hekmatyar, hij geen enkele politieke partij in zijn land bij naam kan opnoemen, hij geen enkele naam

kent van de voormalige gouverneurs van zijn provincie en hij over Rabbani, een voormalig president van

Afghanistan, niets meer weer dan dat hij zijn naam wel eens heeft gehoord. Zoals in de bestreden

beslissing reeds terecht wordt gesteld is dit zeer merkwaardig gezien de impact die dergelijke

bewegingen en personen sinds jaren hebben op het alledaagse leven van de Afghanen. Dat verzoeker

nog school liep in 2008, hij nog maar 17 jaar was in 2008 toen de huidige gouverneur werd benoemd en

hij niet verhult dat hij politiek gedesinteresseerd is geworden, kan niet worden aangenomen vermits de

gouverneur in Afghanistan een belangrijke zichtbare plaats inneemt en verzoeker als “student” dan ook

minstens de naam van de vorige gouverneur zou moeten kennen. Deze vaststellingen ondermijnen in

ernstige mate de geloofwaardigheid van verzoekers bewering afkomstig te zijn uit Wardak.

2.5.2. Voorts kan verzoeker, op twee voorbeelden na, met name de moord op een informant van de

Amerikanen en het incident dat aan de basis lag van zijn eigen arrestatie, geen andere

veiligheidsincidenten in zijn regio van afkomst concreet aanhalen ofschoon de incidenten legio zijn.

Verzoeker herhaalt dat bij aanslagen tegen Amerikanen de weg onmiddellijk werd afgesloten om

pottenkijkers weg te houden en stelt dat hij wel over aanslagen heeft “horen vertellen” maar dat hij niet

wist dat dergelijke informatie door de commissaris-generaal verlangd werd. Dit betoog kan niet

overtuigen vermits aan verzoeker de volgende vragen werd gesteld tijdens het gehoor: “Incidenten in uw

streek die u zich nog kunt herinneren? Ze hebben in Ismail Khel een bom gegooid vanuit een vliegtuig.

Wie deed dat? De Amerikanen. De Taliban waten verondersteld in de huizene te zijn. Balans?
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Slachtoffers. Een vrouw en enkele kinderen kwamen om. Incidenten die aan de Taliban worden

toegeschreven? Normaal gezien zoeken ze de mensen die samenwerken met de Amerikanen, tolken of

zo. Een paar keer waarschuwen ze mensen. Dan doden ze die persoon. Enkele vbn daarvan? Bv die

persoon die de Amerikanen heeft ingelicht over Gholam Mohammad die werd door de Taliban

vermoord. En nog anderen, ik ken de namen niet. Waren er ook aanslagen tegen de buitenlandse

troepen? De meeste bomaanslagen zijn tegen buitenlanders, maar niemand mag gaan kijken. U heeft

dus geen vbn? Ik werd opgepakt door de autoriteiten omdat er een bomaanslag was tegen voertuigen

van Min. Van Defensie. Daarachter rijden dan de Amerikanen, Ze sluiten dan onmiddellijk de weg af. Bij

Katasang, een ander dorp, zijn er ook veel aanslagen geweest tegen buitenlanders. Niemand heeft daar

iets van gezien.”. De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens het gehoor verschillende keren in de

gelegenheid is gesteld om concreet aan te geven welke incidenten er in zijn regio hebben

plaatsgevonden. De vaststelling dat verzoeker niet meer concrete aanslagen kan vermelden en ook niet

meer in detail gaat over de veiligheidssituatie in zijn regio, inzonderheid met betrekking tot de daders en

de slachtoffers van de verschillende vormen van geweld, ondermijnt nog meer de geloofwaardigheid

met betrekking tot de afkomst. Dit klemt des te meer nu blijkt dat Wardak op systematische wijze als een

instabiele provincie wordt beschouwd. Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat verzoeker niet

betwist dat Jalrez, het district waarvan hij afkomstig is, als bijzonder onveilig wordt beschouwd en waar

de incidenten legio zijn.

2.5.3. De Raad herhaalt dat verzoekers jonge leeftijd en zijn voorgehouden desinteresse in de situatie in

zijn land, geen voldoende verschoningsgronden voor zijn beperkte kennis zijn, in het bijzonder omtrent

de mensen die instaan voor de veiligheid of die net de onveiligheid in de hand werken. Dat hij na amper

drie dagen werken voor de Taliban naar Kabul gevlucht is en hij sindsdien amper nog in zijn thuisdorp

geweest is waardoor het perfect verklaarbaar is dat hij niet precies op de hoogte is van de personen die

verantwoordelijk zijn voor de (on)veiligheid in het district Jalrez, kan niet overtuigen aangezien er ook

voor verzoekers vertrek naar Kabul reeds personen verantwoordelijk zijn voor de (on)veiligheid in het

district. Bovendien is verzoeker vanuit Kabul naar zijn streek teruggekeerd, volgens zijn beweringen, en

kan redelijkerwijs worden aangenomen dat, gelet op de precaire veiligheidssituatie in zijn regio, hij zich

zal geïnformeerd hebben over de veiligheidssituatie alvorens terug te keren indien het relaas op enige

waarheid zou berusten. Dit klemt des te meer nu hij beweerde geviseerd te worden door de Taliban.

2.5.4. Voorts blijkt verzoeker, die bijna één jaar als landbouwer zou hebben gewerkt, niet op de hoogte

van de inspanningen die recent in Wardak geleverd werden om de landbouw te steunen. Verzoeker

verklaarde dat er geen problemen waren voor de landbouw in de streek, terwijl uit de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie (‘Turkisch PRT helps Agricultural development in

Afghanistan’) blijkt dat er dankzij de PRT een project werd opgestart om de safraanteelt te stimuleren,

een landbouw hogeschool in Maidan Shahr werd gebouwd, opslagplaatsen voor de oogsten werden

gebouwd, naar water werd geboord en kanalen werden aangelegd, waterreservoirs werden gebouwd,

opleidingen werden voorzien en zelfs een vereniging van landbouwers en tuiniers werd opgericht. Dat

verzoeker, die beweert afkomstig te zijn uit Wardak, niet op de hoogte is van deze initiatieven, die er

gekomen zijn om aan diverse noden en problemen tegemoet te komen, is niet aannemelijk, temeer uit

dit artikel blijkt dat de economie van Wardak grotendeels afhangt van de landbouw en hij zelf ongeveer

één jaar als landbouwer zou hebben gewerkt. Verzoeker diende allerminst een expert te zijn om van

deze verwezenlijkingen op de hoogte te zijn. Derhalve ondersteunen deze vaststellingen opnieuw het

besluit dat verzoeker niet aannemelijk maakt uit deze provincie afkomstig te zijn.

2.5.5. Dat verzoeker daarnaast ontkent dat er ooit problemen zijn geweest met Kuchi’s, plaatst zijn

geloofwaardigheid verder op de helling. Zelfs van iemand die uit een kleine dorpsgemeenschap komt,

kan verwacht worden dat hij op de hoogte is van het etnisch geweld in juni 2008 tussen Hazara’s en

Kuchi’s waarbij talrijke dorpen en huizen werden aangevallen, en verschillende doden en gewonden

vielen (administratief dossier, stuk 14: ‘Ethnic dispute in Behsud breaks out in violence’). De verklaring

dat verzoeker tot geen van beide etnieën behoort, kan niet overtuigen aangezien uit de lezing van dit

artikel blijkt dat Kuchi’s overwegend Pashtoense nomaden zijn (“Kuchis, who are predominantly

Pashtuns, traditionally move all over the country in search of (…)”. De vaststelling dat verzoeker hiervan

niet op de hoogte is, ondermijnt opnieuw zijn geloofwaardigheid. In zoverre verzoeker de vraag stelt in

welke mate men als plaatselijke inwoner de slachtoffers van de aanslagen blijft onderscheiden indien

men in een als zeer onveilig beschouwd gebied woont, geeft hij zelf aan dat zijn beweerde regio van

herkomst zeer onveilig is zodat van hem accurate kennis mocht verwacht worden over de

veiligheidssituatie.
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2.5.6. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt kan van hem verwacht worden dat hij wel degelijk op

de hoogte is van het feit of er al dan niet een lokaal radiostation aanwezig is in zijn regio vermits dit het

communicatiemiddel bij uitstek is voor de lokale, regionale en landelijke informatie die, gelet op de

jarenlange aanslepende onrust, van groot belang is voor de inwoners.

2.5.7. Tevens blijkt verzoeker niet op de hoogte te zijn van de recent aangelegde weg tussen Kabul en

Kandahar. Verzoekers leeftijd en beperkte beroepservaring kunnen hierbij niet dienstig worden

aangevoerd vermits hij volgens zijn verklaringen van Maidan naar Kandahar reisde met de bus en

derhalve verwacht kan worden dat de bus deze weg zou genomen hebben. Immers, uit de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie blijkt dat de reis van Kabul naar Kandahar vroeger 2

dagen in beslag nam terwijl dit nu dankzij de nieuw aangelegde weg slechts zes uur in beslag neemt.

2.5.8. Ten slotte blijkt ook verzoekers geografische kennis ondermaats en bovendien ingestudeerd.

Verzoeker is in staat enkele namen van omliggende dorpen op te sommen, doch hij blijkt niet te weten

dat de provincie Parwan aan het district Jalrez grenst, meer nog ‘Parwan’ zegt hem niks, noch kent hij

andere genoemde dorpen en situeert hij zijn woonplaats verkeerdelijk dichter bij Jalrez in plaats van bij

Maidan-Shahr. Waar verzoeker aangaande zijn geografische kennis en ook eerder in het verzoekschrift

wijst op vragen die hij wel beantwoordde of elementen die hij wel kende, benadrukt de Raad dat

elementen of gegevens in het voordeel van de vreemdeling niet noodzakelijk in de bestreden beslissing

moeten worden opgenomen. Het geheel van de vaststellingen in de bestreden beslissing zijn afdoende

en draagkrachtig omdat ze genoegzaam aantonen dat verzoekers kennis over zijn beweerde streek van

herkomst dermate ontoereikend is dat geen verder geloof kan worden gehecht aan zijn bewering

geboren en getogen te zijn in de provincie Wardak. De Raad wijst er verder op dat de motiveringsplicht

niet vereist dat alle elementen vervat in het administratief dossier door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen in zijn beslissing moeten worden opgenomen. De motiveringsplicht

vereist enkel dat de beslissing, in casu de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

subsidiaire beschermingsstatus, afdoende met motieven wordt omkleed. Het volstaat hierbij dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen alle objectieve gegevens nagaat die hij

noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. In casu stelt de Raad vast dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 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 en regio van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. In de mate

verzoeker het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog verwijt dat hij nooit

werd geconfronteerd met het feit dat er enige twijfel bestond over zijn afkomst en hij zich dus nooit heeft

kunnen verdedigen tegen dergelijk vermoeden, wijst de Raad erop dat geen enkele rechtsregel

voorschrijft dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de asielzoeker vooraf

moet confronteren met de informatie op grond waarvan hij zijn beslissing neemt (RvS 14 juni 2006, nr.

160 052). De procedure voor het Commissariaat-generaal is immers geen jurisdictionele procedure,

maar een administratieve, waar geen verplichting bestaat tot het houden van een tegensprekelijk debat.

2.6. De Raad besluit dat uit het aldus aangetoonde gebrek aan kennis over zijn beweerde regio van

afkomst, Mamakei, provincie Wardak, Afghanistan, de commissaris-generaal wel degelijk in alle

redelijkheid mocht afleiden dat verzoeker, middels zijn verklaringen, niet het bewijs levert van zijn

herkomst.

2.7. Daargelaten de vaststelling dat de aan het verzoekschrift toegevoegde documenten niet vertaald

zijn, wijst de Raad erop dat hoe dan ook, aan documenten slechts objectieve bewijswaarde kan worden

toegekend ter ondersteuning van een coherent en waarachtig relaas, wat in casu niet het geval is. Gelet

op verzoekers manifest gebrek aan kennis over zijn beweerde streek van afkomst in de provincie

Wardak kan het voorleggen van zijn taskara en deze van zijn vader niet als een afdoende bewijs van

afkomst uit Wardak worden aangenomen. De Raad wijst erop dat Afghanistan een land in oorlog is

sinds decennia en dat veel Afghanen zich elders gevestigd hebben, binnen of buiten Afghanistan. De

Raad wijst op paragraaf 205 van het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, waaruit blijkt dat het de plicht is van de asielzoeker de waarheid te

vertellen en alle pertinente informatie aan te brengen betreffende hemzelf en zijn verleden opdat de

onderzoeker in de mogelijkheid wordt gesteld alle relevante feiten te beoordelen. Het is dan ook aan de

asielzoeker om klaarheid te scheppen van zijn plaats van herkomst wat, in casu niet het geval is. Wat

de andere documenten betreft, namelijk een, volgens verzoeker, schoolattest van zijn leraar en een

schoolrapport, dient te worden vastgesteld dat het hier slechts fotokopieën betreft waaraan geen

objectieve bewijswaarde kan worden toegekend vermits deze geen enkel garantie bieden op het vlak

van authenticiteit.
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2.8. Vermits aan verzoekers afkomst uit Mamakei/Wardak geen geloof kan worden gehecht, kan de

Raad evenmin geloof hechten aan de door verzoeker aangehaalde problemen met de Taliban in

Mamakei. 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.

2.9. Elke aanvraag voor subsidiaire bescherming dient individueel te worden onderzocht waarbij de

aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op

ernstige schade loopt. Verzoeker kan bijgevolg, met name wat betreft de vraag of hij bij een terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet zou lopen, niet met een verwijzing naar de algemene toestand van het land van

herkomst volstaan maar moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen

bewijs van een individuele bedreiging vereist (RvS 29 november 2007, nr. 177 396). Gelet op

verzoekers beperkte kennis van zijn beweerde regio van afkomst en de documenten geen bewijs

vormen voor zijn afkomst uit Wardak, heeft verzoeker zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn

persoon onmogelijk gemaakt.

De Raad merkt op dat de vaststelling dat verzoeker niet aangetoond heeft recent in Mamakei te hebben

gewoond, op zich geen reden is om hem het statuut van subsidiair beschermde te ontzeggen. Het feit

echter dat hij als asielzoeker geen reëel zicht biedt op zijn verblijfssituatie en de eventuele problemen

die daaruit voortvloeien, verhindert de asielinstanties een juist beeld te vormen over zijn werkelijke nood

aan bescherming. Verzoeker kan immers uit een veilige regio in Afghanistan afkomstig zijn of, zoals

grote groepen Afghanen, in één van de buurlanden verblijven. Door het afleggen van ongeloofwaardige

verklaringen over zijn verblijfplaats biedt verzoeker geen zicht op zijn reële verblijfssituatie elders en is

het voor de instanties onmogelijk om een correct zicht te krijgen op de nood aan bescherming van deze

persoon.

Het aangebrachte middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend en

tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


