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nr. 209 116 van 10 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. OGUMULA

Generaal Geneesheer Derachelaan 127/3

1050 BRUSSEL

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 16 april 2018 heeft

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

20 maart 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 juli 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. OGUMULA en van attaché K. ALLYNS, 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

1 november 2016 België binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 4 november 2016 asiel

aan. Op 20 maart 2018 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

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

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 21 maart 2018 aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger, Pashtun en soennitisch moslim. U bent

geboren in het dorp Golo Khail, district Hesarak, van de provincie Nangarhar. U heeft van uw geboorte

tot uw vertrek uit Afghanistan steeds in ditzelfde dorp gewoond.

Op een nacht, negentien dagen voor uw vertrek uit Afghanistan, klopten tien of twaalf leden van de

taliban aan uw deur. Ze zeiden dat jullie jullie gastenverblijf voor hen moesten openstellen en hen eten

moesten geven. Jullie durfden dit niet te weigeren.

De ochtend nadien vertrokken ze, en zeiden ze dat ze later zouden terug keren en dat ze wilden dat

jullie opnieuw jullie gastenkamer voor hen ter beschikking zouden stellen.

Een dorpeling zou gezien hebben dat er talibanleden bij jullie verbleven hadden en zou dit gemeld

hebben aan de autoriteiten. De dag nadat de taliban bij jullie overnacht had, kwamen de autoriteiten bij

jullie langs. Ze zeiden dat ze jullie zouden straffen indien jullie nog eens onderdak zouden verschaffen

aan de taliban.

Twee of drie nachten later kwam de taliban zoals gezegd opnieuw langs. Ook toen werden zij gezien

door een dorpeling, die dit opnieuw ging melden aan de autoriteiten.

Bovendien zou iemand aan de taliban verteld hebben dat de autoriteiten bij jullie langs geweest waren.

Hierdoor werden jullie zowel door de autoriteiten als door de taliban gezocht. Uw moeder stelde daarom

dat u beter het land kon verlaten.

Na een reis van vier of vierenhalve maand bereikte u België. U kwam aan in België op

1 november 2016. Op 4 november 2016 vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u geen documenten neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt 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

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (CGVS, p.2) 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.

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

district Hesarak, provincie Nangarhar, tot aan uw vertrek uit Afghanistan in 2016. 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.
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In casu werd vastgesteld dat uw herkomst, en dan voornamelijk uw recente herkomst, uit het district

Hesarak in de provincie Nangarhar niet geloofwaardig is. Doorheen uw relaas is gebleken dat uw

(recente) kennis van uw regio van herkomst uitermate beperkt is, waardoor ernstige twijfels rijzen bij uw

bewering hier uw hele leven tot aan uw vertrek te hebben gewoond.

Om te beginnen is uw algemene geloofwaardigheid aangetast door uw verklaringen over uw

kernelementen van uw identiteit, namelijk uw leeftijd. U probeerde namelijk de Belgische asielinstanties

te misleiden door te zeggen dat u iets meer dan zestien jaar was, terwijl uit uw botscan bleek dat u

zeker meer dan achttien jaar was, en waarschijnlijk zelfs twintig jaar.. Daarenboven zijn er nog

elementen die uw geloofwaardigheid onderuit halen.

Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u drie zussen had, genaamd B. (...),

H. (...) en A. (...) (Verklaring DVZ, punt 17). Tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaarde u opnieuw dat u

drie zussen had, maar gaf u andere namen op, namelijk Z. (...), H. (...) en A. (...) (CGVS, p. 8).

Geconfronteerd met het feit dat u bij de DVZ B. (...) in plaats van Z. (...) vermeldde, ontkende u dit ooit

zo verklaard te hebben (CGVS, p. 8). Het louter ontkennen van vooraf afgelegde verklaringen is echter

geen valabele verschoningsgrond voor het afleggen van tegenstrijdige verklaringen. Het feit dat u zelfs

over dergelijke elementen geen consistente verklaringen kan afleggen, doet dan ook afbreuk aan uw

algemene geloofwaardigheid.

Naast voornoemde problemen met uw algemene geloofwaardigheid, die negatief afstralen op de

geloofwaardigheid van uw andere verklaringen, zijn er ook tal van problematische elementen te vinden

in uw verklaringen rond uw herkomst.

Volgens uw verklaringen had uw familie gronden die door u bewerkt werden (CGVS, p. 4). Op deze

gronden zou u onder andere aardappelen geteeld hebben (CGVS, p. 4). Gevraagd naar de cultivatie

van die aardappelen, stelde u dat deze in hamal (i.e. maart-april) geplant werden en in saraton (i.e. juni-

juli) geoogst werden (CGVS, p. 4; zie administratief dossier, blauwe map, document 1). Dit komt echter

niet overeen met informatie waarover het CGVS beschikt, en die aantoont dat aardappelen in uw regio

in februari geplant worden en in april en mei geoogst worden (zie administratief dossier, blauwe map,

document 2). Dat u hier dus andere verklaringen overlegde, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen rond uw herkomst en profiel als landbouwer.

Toen u gevraagd werd naar het klimaat in uw regio, kon u vertellen dat het in de winter erg koud was en

veel sneeuwde (CGVS, p. 11). Gevraagd naar een periode waarin het extreem veel gesneeuwd had,

kan u zich zo geen periode voor de geest halen (CGVS, p. 11). Nochtans zou er in de winter van 2012

volgens informatie waarover het CGVS beschikt wel tot 100 cm sneeuw gevallen zijn in Hesarak (zie

administratief dossier, blauwe map, document 3). U vermeldt dat de sneeuw soms wel tot de helft van

uw been reikte (CGVS, p. 11). Dat u zich dan niet zou kunnen herinneren dat er ooit nog veel meer

sneeuw gevallen was, doet dan ook wenkbrauwen fronsen. In deze periode zouden bovendien erg veel

kinderen, wel zeventig procent van de kinderen, ziek geworden zijn door de hevige sneeuw (zie

administratief dossier, blauwe map, document 3). Ook dit blijkt u zich niet echt te herinneren (CGVS,

p. 11). Wanneer echter zo een groot aandeel van de kinderen in uw district ziek geworden zouden zijn,

en hier zelfs over bericht werd in de media in Afghanistan, is het niet aannemelijk dat u zich hier als

inwoner van deze regio niets over zou herinneren. U vermeldde bovendien dat als men erg ziek werd in

uw regio, men naar Jalalabad moest gaan voor medische zorgen (CGVS, p. 11). In voornoemde periode

was ook dit problematisch, gezien de wegen naar Jalalabad toen afgesloten waren door de sneeuw (zie

administratief dossier, blauwe map, document 3). Ook hierover blijkt u niets te weten (CGVS, p. 12).

Ook dergelijke dingen moeten in deze periode in de aandacht gekomen zijn in de regio, zeker gezien u

zelf verklaart dat men steeds naar Jalalabad moest gaan wanneer men ernstig ziek was. Omwille van

bovenstaande elementen wordt dan ook afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen

rond uw herkomst.

Dat u redelijk jong was in deze periode, kan uw gebrek aan kennis hierover niet uitklaren, gezien het

ook kinderen betrof die ziek werden, en gezien u zelf een incident kan aanhalen dat nog veel langer

geleden is (CGVS, p. 20).

Ook uw kennis over constructiewerken in de regio liet te wensen over. U kon wel aanhalen dat er zaken

gebouwd werden in uw regio door de UNHCR en Milli Paiwastoon (CGVS, p. 12). Deze zaken zouden

volgens uw verklaringen echter reeds vier of vijf jaar voor uw vertrek (2016, CGVS p. 5) uit Afghanistan

gebeurd zijn (CGVS, p. 12), waardoor zij niet in staat zijn uw verklaringen over uw recente herkomst te
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ondersteunen. In 2013, meer recent voor uw vertrek, zou er een nieuwe brug gebouwd zijn in uw regio

(zie administratief dossier, blauwe map, document 4). Hierover blijkt u dan weer niets te weten, u stelt

zelfs dat niet gebeurd zou zijn (CGVS, p. 13). In oktober 2015 zou een project rond zonne-energie

opgestart zijn in uw regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 5). Gevraagd of er ooit

zoiets werd opgestart in uw regio, stelt u dat u hoorde dat sommige mensen zonnepanelen gebruikten

zo’n zes of zeven jaar voor uw vertrek uit Afghanistan (CGVS, p. 13). Ook dit komt niet overeen met de

informatie van het CGVS die stelt dat dit project in 2015, een jaar voor uw vertrek, plaatsvond in uw

regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 5). Ook op deze manier kan u dus niet

aantonen dat u recent, tot uw beweerde vertrek uit Afghanistan in 2016, in Hesarak verbleven hebt.

Integendeel zelfs, deze elementen trekken uw verklaringen rond uw (recente) herkomst in Afghanistan

in twijfel.

U bleek wel een aantal persoonlijkheden uit uw regio te kunnen opnoemen, zoals de districtschef, leider

van de politie, verschillende talibancommandanten, dorpsouderen, de gouverneur en zijn voorganger

(CGVS, p. 17-19). U bleek ook te weten wie Haji Daud, Mawlawi Anwar en Abdul Haq waren (CGVS,

p. 19, 20). Haji Daud is een bekend figuur uit uw regio, die reeds opduikt in een bron van 2002 (zie

administratief dossier, blauwe map, document 6). Hierdoor kan uw kennis over deze persoon ook niet

aantonen dat u tot recent voor uw vertrek in uw regio verbleef. Mawlawi Anwar werd in 2013 gedood in

uw regio, wat u blijkt te weten (CGVS, p. 20; zie administratief dossier, blauwe map, document 7). Ook

hiermee kan u echter niet aantonen tot uw vertrek, in 2016, in deze regio verbleven te hebben. Ook uw

kennis over Abdul Haq, die reeds in 2001 omkwam (zie administratief dossier, blauwe map, document

8), is daarom geen ondersteuning van het feit dat u tot uw beweerde vertrek in uw regio zou verbleven

hebben. Bovendien is het opvallend dat u een heel aantal andere bekende personen uit uw regio niet

blijkt te kennen. Zo blijkt u niet bekend met Haji Mohd Nabi (CGVS, p. 19), de voorzitter van de shura

van uw district (zie administratief dossier, blauwe map, document 6). Ook Modeer Abdul Latef

Jabarkhel, een bekende stamleider –nota bene van dezelfde stam als u – uit uw regio (zie administratief

dossier, blauwe map, document 9), blijkt u niet te kennen (CGVS, p. 19). Nog blijkt u niet bekend met

Syeed Rahman, de talibangouverneur van uw district die in het jaar voor uw vertrek onder de aandacht

kwam vanwege zijn arrestatie (CGVS, p. 19; zie administratief dossier, blauwe map, document 10). Ook

Mawlawi Abdollah, het hoofd van de taliban in uw district die in 2013 omkwam, doet geen belletje

rinkelen (CGVS, p. 20; zie administratief dossier, blauwe map, document 11). Het feit dat u een groot

aantal bekende personen uit uw regio dan weer niet blijkt te kennen, doet vermoeden dat uw

voornoemde kennis over andere personen uit uw regio een eerder ingestudeerd karakter heeft. Ook

hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen op de proef gesteld.

Ook uw overige verklaringen over uw recente herkomst vertonen talrijke hiaten. Gevraagd naar de

veiligheidssituatie in uw regio bij uw vertrek, stelt u dat het er erg onveilig was omdat de taliban daar

toen talrijk aanwezig was (CGVS, p. 17). U bleek echter niet in staat om meer uitleg te geven over hoe

de veiligheidssituatie daar in de laatste jaren evolueerde, zoals bijvoorbeeld over sinds wanneer de

taliban daar aanwezig was en sinds wanneer ze meer macht kregen in de regio (CGVS, p. 17). Nog

verklaarde u dat ook IS (Islamitische Staat, Da’esh) aanwezig was in uw regio (CGVS, p. 18). Ook over

hen kon u echter amper (correcte) informatie geven. Zo stelde dat IS al sinds erg lang actief is in uw

regio, namelijk zeker al meer dan vijf jaar voor uw vertrek uit Afghanistan en misschien zelfs al zeven of

acht jaar sinds uw vertrek (CGVS, p. 18). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt, is IS

echter pas sinds het einde van 2014, begin 2015 aanwezig in Afghanistan (zie, administratief dossier,

blauwe map, document 12, p. 11). Dat u dit dan zo lang hiervoor zou plaatsen, is zeker gezien de

aanwezigheid van IS een drastische impact had op uw samenleving, erg onwaarschijnlijk. Verder haalt u

aan dat de taliban en IS vijanden zijn die vaak vechten (CGVS, p. 18). U slaagt er echter niet in om een

concreet voorbeeld van zo’n gevecht aan te geven, zelfs niet wanneer u dit tot driemaal toe gevraagd

wordt (CGVS, p. 18). Volgens de informatie van het CGVS zou de taliban ook steun vragen van de

dorpelingen in de strijd tegen IS, niet enkel in de vorm van strijders, maar ook financieel (zie

administratief dossier, blauwe map, document 16). Ook hiervan blijkt u, nadat ook dit u meermaals

gevraagd werd, niet op de hoogte (CGVS, p. 19). Bovenstaande elementen doen dan ook afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw verklaringen rond uw (recente) herkomst.

Ook uw kennis over recente incidenten in uw regio laat sterk te wensen over. Gevraagd om zelf

voorbeelden van recente incidenten aan te halen, waarbij benadrukt werd dat er echt recente incidenten

gevraagd werden, en dus niet incidenten die jaren voor uw vertrek plaatsvonden, haalt u een incident

aan dat elf of twaalf jaar voor uw vertrek zou plaatsgevonden hebben (CGVS, p. 20). Hiermee geeft u

allesbehalve een voorbeeld van een recent incident, hoewel u duidelijk werd uitgelegd wat het doel van

de vraag was (CGVS, p. 20). Wanneer deze vraag u opnieuw gesteld werd, stelt u dat er dagelijks
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gevechten waren in uw regio voor uw vertrek (CGVS, p. 20). U kon echter geen enkel voorbeeld geven

van zo’n gevecht, hoewel u dit meermaals gevraagd werd (CGVS, p. 21). Er werd u benadrukt dat u

indien dit dagelijks gebeurde, daar toch iets concreets over zou moeten kunnen vertellen, echter zonder

resultaat (CGVS, p. 21). Ook wanneer u voorbeelden aangereikt werden van incidenten die recent voor

uw vertrek plaatsvonden in uw regio, schoot uw kennis tekort. Zo bleek u geen informatie te hebben

over een incident in mei 2013 waarbij verschillende dorpen in uw district gebombardeerd werden

(CGVS, p. 21; zie administratief dossier, blauwe map, document 17). Opvallend is dat hierbij ook uw

eigen dorp en het dorp Langar Khail, dat u verschillende keren vermeldt als naburig dorp (CGVS, p. 3,

10,16,17 ), gebombardeerd werden. U beweert zelfs dat zoiets nooit zou gebeurd zijn in Langar Khail

(CGVS, p. 21). Dat u dit niet blijkt te weten, doet dan ook enorme twijfels rijzen rond uw beweerde

verblijf in deze regio op dit moment. Gevraagd naar opstanden tegen de taliban in uw regio, haalt u aan

dat dit één keer gebeurde vier of vijf jaar voor uw vertrek (CGVS, p. 21). Volgens de informatie van het

CGVS zou dit echter ook gebeurd zijn in april 2014, en zou het protest toen zelfs (onder andere)

uitgegaan zijn van personen die uit uw dorp afkomstig waren (zie administratief dossier, blauwe map,

document 13). Hierop gewezen, ontkent u dat dit ooit gebeurd zou zijn, waardoor u dus regelrecht

ingaat tegen de informatie van het CGVS. In 2015 zou een grote veiligheidsoperatie hebben

plaatsgevonden in uw regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 14). Als resultaat van

deze operatie zou een weg die al drie jaar afgesloten was opnieuw geopend zijn (zie administratief

dossier, blauwe map, document 14). Ook hierover blijkt u echter niets te weten en beweert u zelfs dat er

nooit een weg werd afgesloten in uw regio, waardoor u opnieuw ingaat tegen de informatie van het

CGVS (CGVS, p. 23). In maart 2016 zouden huizen van burgers geraakt zijn door mortiergranaten in

Mlakano. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen geweest zijn (zie administratief dossier, blauwe

map, document 18). Hoewel u verklaart bekend te zijn met Mlakano, blijkt u ook over dit incident niets te

weten (CGVS, p. 23). Ook omwille van bovenstaande elementen wordt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen over uw (recente) herkomst teniet gedaan.

Nochtans waren er ook een aantal zaken die u wel wist te vertellen over uw beweerde woonplaats in

Hesarak. Zo kon u vertellen over de waterstroom die daar aanwezig was, districten en dorpen in de

buurt van uw woonplaats, bevolkingsgroepen en stammen die daar aanwezig zijn, schrijnen en bruggen

in de buurt opnoemen, de weg naar uw school uitleggen, kon u een aantal checkpoints in de regio

opsommen en wist u dat de weg naar de bazaar soms afgesloten werd door de hevige regen (CGVS,

p. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 18). Deze zaken kunnen echter enkel aantonen dat u misschien wel

oorspronkelijk van deze regio afkomstig bent of daar ooit verbleven heeft, maar zeggen niets over het

feit dat u daar nog tot uw beweerde vertrek uit Afghanistan zou verbleven hebben. Zo spreekt u over de

Amerikanen die aanwezig waren in uw regio tot ongeveer vier of vijf jaar voor uw vertrek (CGVS, p. 13).

Nog kan u vertellen over de laatste aardbeving voor uw vertrek die ongeveer drieënhalf jaar voor uw

vertrek zou plaatsgevonden hebben en de laatste overstroming die volgens u anderhalf of tweeënhalf

jaar voor uw vertrek zou plaatsgevonden hebben (CGVS, p. 15). Nog bleek u bekend met een incident

over de districtschef in 2014 en kan u vertellen over de laatste verkiezingen in Afghanistan, namelijk in

april 2014 (CGVS, p. 14, 24). Omwille van het tijdskarakter van bovenstaande gebeurtenissen, kunnen

zij ook niet aantonen dat u tot uw beweerde vertrek in 2016 in uw regio van herkomst zou verbleven

hebben. Het enige echt recente incident waarover u kan vertellen, is het incident waarbij Lal Mohammed

(in 2015) om het leven kwam (CGVS, p. 22). Uw verklaringen hieromtrent komen echter niet overeen

met de informatie van het CGVS. Zo stelt u dat Lal Mohammed lid was van de taliban hoewel hij volgens

onze informatie lid was van het Haqqani-netwerk, dat hoewel dit wel degelijk banden heeft met de

taliban een andere organisatie met eigen commandostructuur betreft (CGVS, p. 22; zie administratief

dossier, blauwe map, document 15). Bovendien beweert u dat dit incident acht of negen jaar voor uw

vertrek plaatsvond, hoewel dit volgens de informatie van het CGVS in 2015 was (CGVS, p. 22, zie

administratief dossier, document 19, 20). Dat u geen correcte informatie aanbrengt over deze

gebeurtenis, wijst er eens te meer op dat u in die periode niet in Hesarak aanwezig was.

Het feit dat u wel iets weet over dergelijke zaken, maar geen informatie kan geven over zaken die uw

dagelijkse leven in Afghanistan moeten beïnvloed hebben (zoals gevechten tussen de taliban en IS en

de aanwezigheid van IS, en de heropening van bepaalde wegen, zie boven) doet bovendien vermoeden

dat de kennis die u wel had over uw regio ingestudeerd is. Dit vermoeden van ingestudeerde kennis

wordt nog versterkt door het feit dat er ook bij de kennis die u wel bleek te hebben over uw regio

problemen opdoken, wanneer hierop werd doorgevraagd. Zo bleek u het dorp Chartoot te kennen, maar

heeft u geen weet van het feit dat daar een bazaar van ongeveer 20 winkels aanwezig zou zijn (CGVS,

p. 16; zie administratief dossier, blauwe map, document 21).
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Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

(recent) afkomstig te zijn uit het district Hesarak in de provincie Nangarhar. 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 Hesarak heeft verbleven, kan

er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben

voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

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. 8 maart 2018 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 (CGVS, p. 24) uitdrukkelijk

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

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan. U werd er 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 benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit

Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de

mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt.

Wanneer u dit werd duidelijk gemaakt, bleef u echter vasthouden aan de verklaring tot uw vertrek in

dezelfde regio, namelijk Hesarak, verbleven te hebben (CGVS, p. 24), zonder uw gebrek aan kennis uit

te klaren.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u
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voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt. Het CGVS benadrukt dat het uw

taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor de

beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken.

Het CGVS erkent tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u

aangebrachte elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van

herkomst en dat het er toe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen,

elementen zijn die wijzen op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te

onderzoeken. Een onderzoek in die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in

verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde

verklaringen en de door u overgelegde stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde

geen elementen voorhanden zijn die wijzen op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op

ernstige schade bij terugkeer.

De informatie waarop het CGVS zich beroept is toegevoegd aan uw administratief dossier.

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 artikel 1.2 van het Internationaal Verdrag

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

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van 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 (hierna: Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“WAT DE WEIGERING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS BETREFT

Eerste middel

Schending van artikel 48/3 Vreemdelingenwet.

Schending van het artikel 1.2 van de Vluchtelingenconventie volgens hetwelk "een vluchteling elke

persoon is die [...] uit gegronde vrees voor vervolgen wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen [...]".

Volgens gezaghebbende auteur wijst het element vrees naar "de persoonlijke en psychische toestand

van de vluchteling. Deze duit op een bewustzijn van het risico van vervolging in geval van terugkeer".

Wat de gegrondheid van de vrees betreft, volstaat het dat "de kandidaat-vluchteling het bestaan van

objectieve feiten bewijst die aanleiding geven tot de redelijkerwijze te verwachten vervolging".

Ten aanzien van de vervolgende partij, "kunnen twee groepen worden onderscheiden, zijnde de

overheden van het land van herkomst enerzijds, en andere inwoners anderzijds. Er is sprake van

vervolging door inwoners indien de daders van de vervolging direct of indirect door de overheid worden

geleid en/of gesteund, in dat geval, zal de nationale bescherming ontbreken"1.
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In casu, blijkt uit huidig geschil dat verzoeker, zijn persoonlijke vrees voor vervolging of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van de Conventie van Genève en artikel 48/3

Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt heeft.

De vrees voor zijn leven wijst naar de persoonlijke en psychische toestand van verzoeker. Deze vrees

wijst op een bewustzijn van het risico in Afghanistan door de taliban vermoord te worden. De taliban

beschuldigde verzoeker en zijn familie dat zij informatie omtrent het verblijfsplaats van de taliban aan de

Afghaanse autoriteiten hebben overgemaakt. Daarnaast worden verzoeker en zijn familie

geconfronteerd met de beschuldiging van de lokale autoriteiten wegens hulpverlening aan de taliban.

Weliswaar heeft de familie van verzoeker onderdak aan de taliban gegeven, dit uit vrees voor

vergeldingsactie van de taliban indien verzoeker en zijn familie geen onderdak willen verlenen. Gezien

deze incidenten, kwamen verzoeker en zijn familie in de problemen zowel met de taliban als met de

Afghaanse autoriteiten.

Aan de hand van zijn coherente verklaring bij het CGVS heeft verzoeker ontegensprekelijk aangetoond

dat hij tot op heden met een vervolging in Afghanistan wordt geconfronteerd.

Het volstaat dat verzoeker het bestaan van objectieve feiten aanwijst die aanleiding geven tot de

redelijkerwijze te verwachten vervolging2. Daarnaast heeft verzoeker tijdens zijn gehoor bij het CGVS

een overtuigende verklaring afgelegd waaruit kan afgeleid worden dat zijn leven effectief in Afghanistan

in gevaar is.

Gezien de doodsbedreigingen waarmee verzoeker werd geconfronteerd en het feit dat verzoeker een

doelwit geworden is, had verzoeker geen ander keuze dan te vluchten.

Terecht vreest verzoeker voor zijn leven bij een terugkeer naar zijn land van herkomst aangezien

verzoeker aldaar op bescherming van de nationale en lokale autoriteiten niet kan rekenen.

In Afghanistan heeft verzoeker geen intern vluchtalternatief meer. Verzoeker kan op bescherming van

zijn gezin niet rekenen aangezien zij familie machteloos geworden is.

Verzoeker kan maar besluiten dat hij aannemelijk gemaakt heeft dat hij een doelwit is van de taliban en

de Afghaanse autoriteit en dat hij op een gegrond vrees kan beroepen in de zin van de Conventie van

Genève en de Vreemdelingenwet.

Tweede middel

Schending de materiële motiveringsplicht. Volgens deze laatste moet iedere bestuurshandeling worden

gedragen door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar moeten zijn, en die daarom, naar

aanleiding van het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd". De materiële

motiveringsplicht houdt met andere woorden in dat er rechtsgeldige motieven moeten zijn.

In het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel zijn vaste rechtspraken unaniem van mening dat het

bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden, wat onder meer betekent dat het alle

voor de beslissing relevante feiten met zorgvuldigheid moet vaststellen, en dat het met deze feiten ook

rekening moet houden bij het nemen van de beslissing3. Het beginsel legt aan het bestuur de

verplichting op om zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoel op een

correcte feitenvinding4.

In casu, voldoet de motivering van de bestreden beslissing niet aan voormeld normen, waaronder de

materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Het is duidelijk dat de Commissaris-generaal de bestreden beslissingen ten aanzien van verzoeker niet

naar recht heeft gemotiveerd en dan ook tot een onredelijk besluit is gekomen.

De redenen van de bestreden beslissing zijn alleszins niet overtuigend.

Verzoeker verloopt de bestreden beslissing en de zeer beperkte argumenten erin aangehaald, waarna

verzoeker deze zal weerleggen.

Ten eerste is de bestreden beslissing ten onrechte van mening dat "Op een asielzoeker rust de

verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen
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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 bij de

aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust

(CGVS, p.2) 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.

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

district Hesarak, provincie Nangarhar, tot aan uw vertrek uit Afghanistan in 2016. (...)

In casu werd vastgesteld dat uw herkomst, en dan voornamelijk uw recente herkomst, uit het district

Hesarak in de provincie Nangarhar niet geloofwaardig is. Doorheen uw relaas is gebleken dat uw

(recente) kennis van uw regio van herkomst uitermate beperkt is, waardoor ernstige twijfels rijzen bij uw

bewering hier uw hele leven tot aan uw vertrek te hebben gewoond.

Om te beginnen is uw algemene geloofwaardigheid aangetast door uw verklaringen over uw

kernelementen van uw identiteit, namelijk uw leeftijd. U probeerde namelijk de Belgische asielinstanties

te misleiden door te zeggen dat u iets meer dan zestien jaar was, terwijl uit uw botscan bleek dat u

zeker meer dan achttien jaar was, en waarschijnlijk zelfs twintig jaar.. Daarenboven zijn er nog

elementen die uw geloofwaardigheid onderuit halen."

Verzoeker heeft de eer hierop te antwoorden met een verwijzing naar de rechtspraak van Uw zetel in de

zaak met nummer nr. 106 397 van 5 juli 2013.

In het kader van de medewerkingsplicht, in een aanvraag voor internationale bescherming, is Uw Raad

van mening dat "Niettemin dient te worden benadrukt dat voor iedere vorm van internationale

bescherming, voor de vluchtelingenstatus en voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot

medewerking berust op de verzoekende partij. Deze dient ter staving van het verzoek zo spoedig

mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de beoordeling van het verzoek in te dienen. Deze

elementen behelzen onder meer alle documenten van verzoekende partij en die van relevante

familieleden met betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004).

Bii het ontbreken van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden5 (RvV

05 juli 2013 nr. 106 397).

Welnu, wat zijn leeftijd betreft blijkt ontegensprekelijk uit het dossier dat er geen reden is om zijn

asielaanvraag als ongeloofwaardig te beschouwen aangezien verzoeker de waarheid omtrent zijn

leeftijd op het moment van zijn asielaanvraag bij de Belgisch asielinstantie verteld heeft.

Tijdens zijn asielaanvraag heeft verzoeker spontane de leeftijd aangegeven zoals hij van mijn moeder

gekregen heeft. Sinds zijn geboorte heeft verzoeker geen geboorteakte gekend. Alles wat hij van zijn

leeftijd weet, heeft hij van zijn moeder gekregen en dit bij zijn asielaanvraag aangegeven heeft.

De vraag is, welk belang heeft verzoeker om een verkeerde leeftijd aan te gegeven als hij geen

geboorteakte gekend heeft? Aangezien verzoeker geen belang heeft, kan de bestreden beslissing van

een misleiden niet volhouden.

Verzoeker heeft geen intentie om de Belgische asielinstantie te misleiden en begrijpt niet waarom de

bestreden beslissing van mening is dat hij de Belgische asielinstantie misleidt heeft terwijl hij hiermee

geen belang heeft. Dienvolgens is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing in strijd is met de

materiele motiveringsplicht.

Ten tweede is verwerende partij van mening dat de asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig is omdat

de voornaam van zijn zus die bij het CGVS werd aangegeven niet overeen komt met de voornaam die

bij DVZ werd aangegeven.

Volgens verwerende partij, "Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u drie zussen

had, genaamd B. (...), H. (...) en A. (...) (Verklaring DVZ, punt 17). Tijdens uw gehoor bij het CGVS

verklaarde u opnieuw dat u drie zussen had, maar gaf u andere namen op, namelijk Z. (...), H. (...) en

A. (...) (CGVS, p. 8). Geconfronteerd met het feit dat u bij de DVZ B. (...) in plaats van Z. (...) vermeldde,

ontkende u dit ooit zo verklaard te hebben (CGVS, p. 8). Het louter ontkennen van vooraf afgelegde
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verklaringen is echter geen valabele verschoningsgrond voor het afleggen van tegenstrijdige

verklaringen. Het feit dat u zelfs over dergelijke elementen geen consistente verklaringen kan afleggen,

doet dan ook afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid."

Zoals reeds werd gevraagd, welk belang heeft verzoeker om de voornaam B. (…) bij DVZ en bij het

CGVS Z. (…) weer te geven? Is het verschil voldoend om zijn asielrelaas ongeloofwaardig te

beschouwen?

Verzoeker heeft de voornaam B. (…) bij DVZ niet weergegeven. Het gaat hier niet om een louter

ontkenning van voor afgelegde verklaring. Verzoeker heeft geen belang om een verkeerde voornaam

van zijn zus te geven terwijl hij tegelijkertijd de voornamen van zijn andere zussen correct weergegeven

heeft. Bij DVZ werd simpel weg een verkeerde voornam van zijn oudste zus genoteerd.

Ten derde, op het niveau van zijn herkomst, is de bestreden beslissing ten onrecht van mening dat tal

van problematische elementen in de verklaring van verzoeker aanwezig zijn waaruit blijkt dat, volgens

deze beslissing, verzoeker van Hesarak niet afkomstig is.

Ter voorbeeld, verwijst de bestreden beslissing naar de verklaring van verzoeker omtrent de cultivatie

van aardappelen, zijnde de maanden van planting en oogst ervan. Verwerende partij is van mening dat

de verklaring van verzoeker niet overeen komt met de informatie waarover het CGVS beschikt

(bestreden beslissing p 2).

Ter staving van zijn bewering, verwijst de bestreden beslissing naar het administratief dossier, blauwe

map, document 2 (stuk 3). Deze document met als title "cropping calendar: date of planting and harvest

major crops" bevat de volgende link http://www.icard.org/afhanistan/NA/Full/Primary_F.htm

Met andere woorden, kan de bron van informatie waarop de bestreden beslissing zich berust, op

voormeld link gevonden worden.

Welnu, bij de raadplagging van voormeld link, stelt verzoeker vast dat de document waarop de

bestreden beslissing zich berust niet te vinden is (stuk 4).

Stuk 4 geeft aan dat de informatie waarover het CGVS beschikt. op de gegeven link, niet te vinden is.

Dit houdt in dat noch verzoeker noch de Raad de authenticiteit van de informatie waarover het CGVS

beschikt kunnen verifiëren.

Meer nog houdt dit in dat de bestreden beslissing zich op informatie berust waarvan de bron en

authenticiteit ervan niet kunnen geverifieerd worden.

Verzoeker begrijpt niet waarom zijn verklaring omtrent de cultivatie van aardappelen en zijn herkomst uit

Hesarak als ongeloofwaardig worden beschouwd terwijl de informatie waarop het CGVS beschikt niet

bestaat en de authenticiteit ervan niet kan geverifieerd worden.

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing niet aan de materiële motiveringsplicht en het

zorgvuldigheidsbeginsel voldoet.

Ten vierde trekt de bestreden beslissing ten onrecht de herkomst van verzoeker uit Hesarak in twijfel

omdat, volgens deze beslissing, verzoeker geen informatie kan geven omtrent "een periode in Hesarak

dat er extreem sneeuw was". De bestreden beslissing gebruikt een bron van informatie van

23 januari 2012, zijnde meer dan zes jaar geleden (stuk 5).

Verzoeker merkt op dat de referentieperiode van de bestreden beslissing meer dan zes jaar geleden is.

Het is voor verzoeker, gezien zijn zeer jonge leeftijd, onredelijk van hem te verwachten dat hij een

extreme sneeuw van zes jaar geleden kan onthouden.

Meer nog, is Hesarak een regio alwaar elke winter veel sneeuw waar te namen is met als gevolg dat het

moeilijk is van een bepaalde winter van een extreme sneeuw te spreken.

Meer nog, is verzoeker van mening dat de bron van informatie waar het CGVS verwijst, de sneeuwval

van 2012 in Hesarak niet als een extreem sneeuwval wordt beschouwd, dit in tegenstelling tot de

bewering van de bestreden beslissing.
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Volgens deze bron van informatie "up to 100 centimentres of snow had been recorded…". Nergens is er

spraak dat de sneeuw val in de winter van 2012 extreme is dan andere jaren.

Voormelde vaststelling houdt in dat de bestreden beslissing op verkeerde informatie berust in strijd met

de bewijsmateriele in het administratief dossier, zijnde stuk 5, en schendt hierdoor de materiële

motiveringsplicht.

Tenslotte verwijst verzoeker naar zijn gehoorverslag alwaar hij, tijdens zijn gehoor bij het CGVS,

aannemelijk informatie omtrent zijn directe leefomgeving in Afghanistan gegeven heeft. Uit zijn

gehoorverslag blijkt zonder twijfel dat verzoeker voldoende inzicht omtrent wie hij is en zijn werkelijke

achtergrond in Afghanistan gegeven heeft, waaronder de geografische kennis van zijn woonplaats in het

district Hesarak, informatie omtrent constructiewerken en belangrijk figuren (persoonlijkheden) in zijn

regio, de inwoners van zijn dorp, de veiligheidssituatie in zijn regio, het dagelijks leven in Hesarak, de

waterstroom in zijn regio ...e.t.c.

Verzoeker is van mening dat zijn kennis van zijn regio overeenstemt met een gemiddeld jongen van zijn

leeftijd. Het is onredelijk van de bestreden beslissing door te verwachten dat verzoeker, met zijn zeer

jonge leeftijd, geografische kennis van een volwassen man heeft.

Uit een bloemlezing van zijn gehoorverslag, stelt Uw Raad vast dat verzoeker degelijk in het district

Hesarak gelegen in de provincie Nangarhar voor zijn aankomst in België verbleven heeft. Dienvolgens

maakt verzoeker aannemelijk dat hij gegrond redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie en Vreemdelingenwet.

Gelet op uit bovenstaande weerleggen van de beweringen van de bestreden beslissing, blijkt

ontegensprekelijk dat verzoeker zijn medewerkingsplicht nageleefd heeft en dat hij de waarheid omtrent

zijn regio van herkomst verteld heeft. Dienvolgens komt de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas niet in

gedrang.

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing hierdoor niet aan de materiële motiveringsplicht,

het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel voldoet.

WAT DE WEIGERING VAN DE SUBSIDIAIRE BESCHERMINGSSTATUS BETREFT

Schending van 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Volgens artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet moeten de asielinstanties zich automatisch een

onderzoek naar bijkomende bescherming voeren. De term asielaanvraag dekt eveneens de aanvraag

van subsidiaire bescherming.

In het kader van de toekenning van subsidiaire bescherming, merkt Uw Raad op dat artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet dient ruimer geïnterpreteerd te worden.

Luidens artikel 48/4 §2 van de Vreemdelingenwet, "ernstige schade bestaat uit:

a. doodstraf of executie; of

b. foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of

c. ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger aïs gevolg van willekeurig geweld in

hetgeval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Verzoeker stelt vast dat de Commissaris-generaal in de bestreden beslissing zich beperkt tot een

lichtzinnige overwegen van zijn beslissing tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker merkt op dat de graad van conflict-gerelateerd geweld in zijn regio van afkomst toenemend

van aard is. De inwoners van het dorp Golakhel, district Hesarak, provincie Nangarhar kunnen niet meer

op de bescherming van nationale autoriteiten rekenen.

Gezien de gegronde vrees voor willekeurig geweld in zijn regio van herkomst in Afghanistan, schiet de

Commissaris-generaal in de bestreden beslissing te kort gezien de Commissaris-generaal nagelaten

heeft onderzoek te doen of er een schending kan zijn van artikel 48/4 § 2 van de Vreemdelingenwet, dit

in het kader van de veiligheidssituatie in zijn dorp Golakhel, district Hesarak, provincie Nangarhar.
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In tegendeel leest Uw Raad een stereotype en algemene motivering in de bestreden beslissing die op

negatieve beslissingen van Afghaanse asielzoekers wordt toegepast.

Verzoeker stelt vast dat het willekeurige geweld in Hesarak aanhoudende van aard is. De inwoners van

Hesarak kunnen niet meer op de bescherming van nationale autoriteiten rekenen.

Zijn afkomst uit het dorp Golakhel, district Hesarak, provincie Nangarhar wordt met alle middelen van

recht bewezen, zijnde aan de hand van zijn coherent verklaring en geografische kennis omtrent zijn

regio.

Tot op heden wordt zijn regio getesteerd door toenemend activiteiten van taliban.

In het licht van voorgaande kan niet in twijfel worden getrokken dat verzoeker in Afghanistan het reële

risico loopt om steeds onmenselijk en vernederend behandeld te worden of een slachtoffer zou zijn van

het lopende willekeurige geweld. Meer nog, dat er in Afghanistan geen intern vluchtalternatief meer is.

Uit de voorgaande merkt Uw Raad op dat de Commissaris-generaal in gebrek gebleven is een grondig

onderzoek te voeren naar de toepassing van de regelgeving inzake de subsidiaire bescherming.

Bovendien, is de Commissaris-generaal in gebrek gebleven de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus afdoende te motiveren ten aanzien van zijn dorp Golakhel, district Hesarak.

Met andere woorden, wordt het gevaar voor verzoeker in Golakhel niet geanalyseerd.

Het is voor Uw Raad onmogelijk om een wettigheidstoezicht van de beslissing tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus te voeren.

Dienvolgens schendt de bestreden beslissing artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de materiële

motiveringsplicht.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- een kalender van ICARDA met betrekking tot de cultivatie in Hesarak;

- een out-print van de webpagina van ICARDA op 15 april 2018;

- een out-print van informatie inzake het klimaat in Hesarak.

2.2.2. Op 8 augustus 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij samen met het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van

december 2017, p. 1-68, en van het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van mei 2018, p. 1-24.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt 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 het verzoek om internationale

bescherming 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.
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2.3.2. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 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) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”
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2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker voert aan dat hij in Afghanistan met vervolging wordt geconfronteerd nu hij en zijn familie in

de problemen kwamen met zowel de taliban als met de Afghaanse autoriteiten. Blijkens de bestreden

beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat hij niet heeft voldaan aan de op

hem rustende plicht tot medewerking, nu er geen geloof kan worden gehecht aan zijn (recente)

herkomst uit het district Hesarak in de provincie Nangarhar. De commissaris-generaal overweegt hierbij

dat (i) verzoekers algemene geloofwaardigheid wordt aangetast door zijn verklaringen over zijn

identiteit, dat (ii) verzoekers verklaringen over de cultivatie van de aardappelen op de gronden die door

hem bewerkt werden niet overeenkomen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) beschikt, dat (iii) verzoeker niets bleek te weten over

de sneeuw in Hesarak in de winter van 2012 en de gevolgen hiervan voor de gezondheid van de

kinderen aldaar, dat (iv) ook verzoekers kennis over constructiewerken in de regio te wensen overliet,

dat (v) verzoeker wel een aantal persoonlijkheden uit zijn regio kon opnoemen, maar een heel aantal

andere bekende personen uit zijn regio niet bleek te kennen, dat (vi) verzoekers overige verklaringen

over zijn recente herkomst talrijke hiaten vertonen, dat (vii) ook verzoekers kennis over recente

incidenten in zijn regio sterk te wensen overlaat, en dat (viii) de zaken die verzoeker wel wist te vertellen

over zijn beweerde woonplaats in Hesarak enkel kunnen aantonen dat hij misschien wel oorspronkelijk

van deze regio afkomstig is of daar ooit verbleven heeft, maar niets zeggen over het feit dat hij daar nog

tot zijn beweerde vertrek uit Afghanistan zou verbleven hebben. De commissaris-generaal besluit dat er,

gelet op de ongeloofwaardigheid van verzoekers beweerde regio van herkomst in Afghanistan, evenmin

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

Verzoeker slaagt er niet in voorgaande motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te

weerleggen.

Er liggen in casu geen documenten voor die verzoekers herkomst uit het district Hesarak in de provincie

Nangarhar staven. Bijgevolg moet worden nagegaan of verzoekers verklaringen hierover voldoende

consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat zijn herkomst uit dit district geloofwaardig kan

worden geacht. Dit is te dezen niet het geval.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze vaststelt dat verzoekers algemene

geloofwaardigheid wordt aangetast door de inconsistente verklaringen die hij aflegde over zijn zussen.

Zo verklaarde verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) dat hij drie zussen had,

genaamd B., H. en A. (adm. doss., stuk 12, Verklaring DVZ, punt 17), terwijl hij op het CGVS andere

namen opgaf, namelijk Z., H. en A. (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 8).

Verzoeker ontkent dat hij bij de DVZ de voornaam B. heeft weergegeven en stelt dat de voornaam van

zijn oudste zus er verkeerd werd genoteerd. De Raad wijst er evenwel op dat indien verzoeker

dergelijke problemen heeft ondervonden, het zijn verantwoordelijkheid was om dit tijdig te signaleren en

eventuele fouten met de nodige precisie aan te duiden en te corrigeren. Uit het administratief dossier

blijkt echter dat verzoeker op de DVZ zijn verklaringen na voorlezing ervan in het Pashtou aanvaard en

ondertekend heeft ter bevestiging dat zijn verklaringen oprecht zijn (adm. doss., stuk 12, Verklaring

DVZ). Ook bij aanvang van het gehoor op het CGVS heeft verzoeker geen enkele opmerking gemaakt

van eventuele problemen bij de DVZ en heeft hij tevens duidelijk verklaard dat alles correct is verlopen

(adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 3). Aldus maakt verzoeker niet aannemelijk dat de

tegenstrijdigheid te wijten is aan een verkeerde notitie door de ambtenaar van de DVZ. Dat verzoeker

geen belang zou hebben bij het opgeven van een verkeerde voornaam van zijn zus, doet geen afbreuk

aan de hierboven vastgestelde tegenstrijdigheid, noch aan de gevolgen hiervan voor zijn algemene

geloofwaardigheid.

Voorts kan verzoeker worden gevolgd waar hij zich de vraag stelt of deze ene tegenstrijdigheid

voldoende is om zijn asielrelaas ongeloofwaardig te beschouwen. Er wordt evenwel op gewezen dat de

bestreden beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Te

dezen worden in de bestreden beslissing nog verschillende andere problematische elementen in

verzoekers verklaringen aangehaald, meer bepaald met betrekking tot zijn regio van herkomst. Het is

het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft

doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Een van deze andere problematische elementen zijn verzoekers verklaringen over de cultivatie van

aardappelen. Verzoeker verklaarde dat de familiegronden door hem werden bewerkt en dat hij op deze
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gronden onder meer aardappelen geteeld had. Gevraagd naar de cultivatie van die aardappelen, stelde

hij dat deze in hamal (i.e. maart-april) geplant werden en in saraton (i.e. juni-juli) geoogst werden (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 4). Dit komt echter niet overeen met de informatie in het

administratief dossier, waaruit blijkt dat aardappelen in verzoekers regio in februari geplant worden en in

april en mei geoogst worden (adm. doss., stuk 14, map met ‘landeninformatie’, document nr. 2,

“Cropping Calendar: Dates of Planting and Harvest major crops”). De omstandigheid dat de weblink op

dit document niet (meer) actief is, zodat de bron van dit document niet (meer) kan worden geraadpleegd

en verzoeker de authenticiteit van deze informatie niet zou kunnen verifiëren, brengt niet met zich dat

deze informatie onjuist zou zijn. Het staat verzoeker vrij om met eigen informatie aan te tonen dat de

informatie op het voornoemde document in het administratief dossier onjuist is, wat hij in casu heeft

nagelaten. De Raad is dan ook, in navolging van de commissaris-generaal, van oordeel dat de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen rond zijn herkomst en profiel als landbouwer wordt

ondermijnd door diens verklaringen over de cultivatie van aardappelen.

Voorts is het bevreemdend dat verzoeker zich niet kon herinneren dat er in de winter van 2012 tot

100 cm sneeuw was gevallen in het district Hesarak en dat er in deze periode wel zeventig procent van

de kinderen in dit district door de sneeuw ziek geworden waren (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

8 maart 2018, p. 11). Nochtans blijkt dit uit informatie die zich in het administratief dossier bevindt (adm.

doss., stuk 14, map met ‘landeninformatie’, document nr. 3). Waar verzoeker betoogt dat uit deze

informatie niet blijkt dat de sneeuwval in het jaar 2012 extremer is dan in andere jaren, wordt er op

gewezen dat volgens zijn eigen verklaringen het in de winter sneeuwde tot de helft van zijn been (adm.

doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 11). De Raad gaat ervan uit dat verzoekers benen geen

200 cm lang zijn, zodat de sneeuwval in het jaar 2012 wel degelijk als extremer dan in andere jaren kan

worden beschouwd. Hoe dan ook is het opmerkelijk dat verzoeker niet weet dat er in dat jaar – of ook in

andere jaren, in de (niet aangetoonde) hypothese dat de winter in 2012 niet extreem was en dat er elke

winter veel sneeuw viel – zoveel sneeuw viel in zijn voorgehouden regio van herkomst. Daarbij komt dat

verzoeker zich niet kon herinneren dat er in de winter van 2012 in het district Hesarak wel zeventig

procent van de kinderen door de sneeuw ziek geworden waren (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

8 maart 2018, p. 11). Wanneer zo een groot aandeel van de kinderen in dit district ziek geworden zijn,

en hier zelfs over bericht werd in de media in Afghanistan, acht de Raad het niet aannemelijk dat

verzoeker, die voorhoudt op dat ogenblik in dit district gewoond te hebben, zich hierover niets zou

herinneren. Dit geldt eens te meer nu verzoeker zelf verklaarde dat mensen uit deze regio, indien ze erg

ziek waren, naar het ziekenhuis van Jalalabad moesten gaan, doch niet wist dat dit in de winter van

2012 problematisch was aangezien de wegen naar Jalalabad toen afgesloten waren door de sneeuw

(adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 11 en 12; adm. doss., stuk 14, map met

‘landeninformatie’, document nr. 3). Dat verzoeker in deze periode redelijk jong was en dat dit meer dan

zes jaar geleden is, kan zijn gebrek aan kennis hierover niet verklaren, gezien het ook kinderen betrof

die ziek werden, en gezien hij zelf in staat was een incident aan te halen van nog veel langer geleden

(adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 8 maart 2018, p. 20). Ook deze elementen doen afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over zijn herkomst.

Daarbij komt dat verzoeker er niet in slaagt de volgende in de bestreden beslissing opgenomen

motieven te weerleggen of te ontkrachten of deze zelfs volledig ongemoeid laat:

“Ook uw kennis over constructiewerken in de regio liet te wensen over. U kon wel aanhalen dat er zaken

gebouwd werden in uw regio door de UNHCR en Milli Paiwastoon (CGVS, p. 12). Deze zaken zouden

volgens uw verklaringen echter reeds vier of vijf jaar voor uw vertrek (2016, CGVS p. 5) uit Afghanistan

gebeurd zijn (CGVS, p. 12), waardoor zij niet in staat zijn uw verklaringen over uw recente herkomst te

ondersteunen. In 2013, meer recent voor uw vertrek, zou er een nieuwe brug gebouwd zijn in uw regio

(zie administratief dossier, blauwe map, document 4). Hierover blijkt u dan weer niets te weten, u stelt

zelfs dat niet gebeurd zou zijn (CGVS, p. 13). In oktober 2015 zou een project rond zonne-energie

opgestart zijn in uw regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 5). Gevraagd of er ooit

zoiets werd opgestart in uw regio, stelt u dat u hoorde dat sommige mensen zonnepanelen gebruikten

zo’n zes of zeven jaar voor uw vertrek uit Afghanistan (CGVS, p. 13). Ook dit komt niet overeen met de

informatie van het CGVS die stelt dat dit project in 2015, een jaar voor uw vertrek, plaatsvond in uw

regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 5). Ook op deze manier kan u dus niet

aantonen dat u recent, tot uw beweerde vertrek uit Afghanistan in 2016, in Hesarak verbleven hebt.

Integendeel zelfs, deze elementen trekken uw verklaringen rond uw (recente) herkomst in Afghanistan

in twijfel.

U bleek wel een aantal persoonlijkheden uit uw regio te kunnen opnoemen, zoals de districtschef, leider

van de politie, verschillende talibancommandanten, dorpsouderen, de gouverneur en zijn voorganger

(CGVS, p. 17-19). U bleek ook te weten wie Haji Daud, Mawlawi Anwar en Abdul Haq waren (CGVS,
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p. 19, 20). Haji Daud is een bekend figuur uit uw regio, die reeds opduikt in een bron van 2002 (zie

administratief dossier, blauwe map, document 6). Hierdoor kan uw kennis over deze persoon ook niet

aantonen dat u tot recent voor uw vertrek in uw regio verbleef. Mawlawi Anwar werd in 2013 gedood in

uw regio, wat u blijkt te weten (CGVS, p. 20; zie administratief dossier, blauwe map, document 7). Ook

hiermee kan u echter niet aantonen tot uw vertrek, in 2016, in deze regio verbleven te hebben. Ook uw

kennis over Abdul Haq, die reeds in 2001 omkwam (zie administratief dossier, blauwe map, document

8), is daarom geen ondersteuning van het feit dat u tot uw beweerde vertrek in uw regio zou verbleven

hebben. Bovendien is het opvallend dat u een heel aantal andere bekende personen uit uw regio niet

blijkt te kennen. Zo blijkt u niet bekend met Haji Mohd Nabi (CGVS, p. 19), de voorzitter van de shura

van uw district (zie administratief dossier, blauwe map, document 6). Ook Modeer Abdul Latef

Jabarkhel, een bekende stamleider –nota bene van dezelfde stam als u – uit uw regio (zie administratief

dossier, blauwe map, document 9), blijkt u niet te kennen (CGVS, p. 19). Nog blijkt u niet bekend met

Syeed Rahman, de talibangouverneur van uw district die in het jaar voor uw vertrek onder de aandacht

kwam vanwege zijn arrestatie (CGVS, p. 19; zie administratief dossier, blauwe map, document 10). Ook

Mawlawi Abdollah, het hoofd van de taliban in uw district die in 2013 omkwam, doet geen belletje

rinkelen (CGVS, p. 20; zie administratief dossier, blauwe map, document 11). Het feit dat u een groot

aantal bekende personen uit uw regio dan weer niet blijkt te kennen, doet vermoeden dat uw

voornoemde kennis over andere personen uit uw regio een eerder ingestudeerd karakter heeft. Ook

hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen op de proef gesteld.

Ook uw overige verklaringen over uw recente herkomst vertonen talrijke hiaten. Gevraagd naar de

veiligheidssituatie in uw regio bij uw vertrek, stelt u dat het er erg onveilig was omdat de taliban daar

toen talrijk aanwezig was (CGVS, p. 17). U bleek echter niet in staat om meer uitleg te geven over hoe

de veiligheidssituatie daar in de laatste jaren evolueerde, zoals bijvoorbeeld over sinds wanneer de

taliban daar aanwezig was en sinds wanneer ze meer macht kregen in de regio (CGVS, p. 17). Nog

verklaarde u dat ook IS (Islamitische Staat, Da’esh) aanwezig was in uw regio (CGVS, p. 18). Ook over

hen kon u echter amper (correcte) informatie geven. Zo stelde dat IS al sinds erg lang actief is in uw

regio, namelijk zeker al meer dan vijf jaar voor uw vertrek uit Afghanistan en misschien zelfs al zeven of

acht jaar sinds uw vertrek (CGVS, p. 18). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt, is IS

echter pas sinds het einde van 2014, begin 2015 aanwezig in Afghanistan (zie, administratief dossier,

blauwe map, document 12, p. 11). Dat u dit dan zo lang hiervoor zou plaatsen, is zeker gezien de

aanwezigheid van IS een drastische impact had op uw samenleving, erg onwaarschijnlijk. Verder haalt u

aan dat de taliban en IS vijanden zijn die vaak vechten (CGVS, p. 18). U slaagt er echter niet in om een

concreet voorbeeld van zo’n gevecht aan te geven, zelfs niet wanneer u dit tot driemaal toe gevraagd

wordt (CGVS, p. 18). Volgens de informatie van het CGVS zou de taliban ook steun vragen van de

dorpelingen in de strijd tegen IS, niet enkel in de vorm van strijders, maar ook financieel (zie

administratief dossier, blauwe map, document 16). Ook hiervan blijkt u, nadat ook dit u meermaals

gevraagd werd, niet op de hoogte (CGVS, p. 19). Bovenstaande elementen doen dan ook afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw verklaringen rond uw (recente) herkomst.

Ook uw kennis over recente incidenten in uw regio laat sterk te wensen over. Gevraagd om zelf

voorbeelden van recente incidenten aan te halen, waarbij benadrukt werd dat er echt recente incidenten

gevraagd werden, en dus niet incidenten die jaren voor uw vertrek plaatsvonden, haalt u een incident

aan dat elf of twaalf jaar voor uw vertrek zou plaatsgevonden hebben (CGVS, p. 20). Hiermee geeft u

allesbehalve een voorbeeld van een recent incident, hoewel u duidelijk werd uitgelegd wat het doel van

de vraag was (CGVS, p. 20). Wanneer deze vraag u opnieuw gesteld werd, stelt u dat er dagelijks

gevechten waren in uw regio voor uw vertrek (CGVS, p. 20). U kon echter geen enkel voorbeeld geven

van zo’n gevecht, hoewel u dit meermaals gevraagd werd (CGVS, p. 21). Er werd u benadrukt dat u

indien dit dagelijks gebeurde, daar toch iets concreets over zou moeten kunnen vertellen, echter zonder

resultaat (CGVS, p. 21). Ook wanneer u voorbeelden aangereikt werden van incidenten die recent voor

uw vertrek plaatsvonden in uw regio, schoot uw kennis tekort. Zo bleek u geen informatie te hebben

over een incident in mei 2013 waarbij verschillende dorpen in uw district gebombardeerd werden

(CGVS, p. 21; zie administratief dossier, blauwe map, document 17). Opvallend is dat hierbij ook uw

eigen dorp en het dorp Langar Khail, dat u verschillende keren vermeldt als naburig dorp (CGVS, p. 3,

10,16,17 ), gebombardeerd werden. U beweert zelfs dat zoiets nooit zou gebeurd zijn in Langar Khail

(CGVS, p. 21). Dat u dit niet blijkt te weten, doet dan ook enorme twijfels rijzen rond uw beweerde

verblijf in deze regio op dit moment. Gevraagd naar opstanden tegen de taliban in uw regio, haalt u aan

dat dit één keer gebeurde vier of vijf jaar voor uw vertrek (CGVS, p. 21). Volgens de informatie van het

CGVS zou dit echter ook gebeurd zijn in april 2014, en zou het protest toen zelfs (onder andere)

uitgegaan zijn van personen die uit uw dorp afkomstig waren (zie administratief dossier, blauwe map,

document 13). Hierop gewezen, ontkent u dat dit ooit gebeurd zou zijn, waardoor u dus regelrecht

ingaat tegen de informatie van het CGVS. In 2015 zou een grote veiligheidsoperatie hebben

plaatsgevonden in uw regio (zie administratief dossier, blauwe map, document 14). Als resultaat van
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deze operatie zou een weg die al drie jaar afgesloten was opnieuw geopend zijn (zie administratief

dossier, blauwe map, document 14). Ook hierover blijkt u echter niets te weten en beweert u zelfs dat er

nooit een weg werd afgesloten in uw regio, waardoor u opnieuw ingaat tegen de informatie van het

CGVS (CGVS, p. 23). In maart 2016 zouden huizen van burgers geraakt zijn door mortiergranaten in

Mlakano. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen geweest zijn (zie administratief dossier, blauwe

map, document 18). Hoewel u verklaart bekend te zijn met Mlakano, blijkt u ook over dit incident niets te

weten (CGVS, p. 23). Ook omwille van bovenstaande elementen wordt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen over uw (recente) herkomst teniet gedaan.

Nochtans waren er ook een aantal zaken die u wel wist te vertellen over uw beweerde woonplaats in

Hesarak. Zo kon u vertellen over de waterstroom die daar aanwezig was, districten en dorpen in de

buurt van uw woonplaats, bevolkingsgroepen en stammen die daar aanwezig zijn, schrijnen en bruggen

in de buurt opnoemen, de weg naar uw school uitleggen, kon u een aantal checkpoints in de regio

opsommen en wist u dat de weg naar de bazaar soms afgesloten werd door de hevige regen (CGVS,

p. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 18). Deze zaken kunnen echter enkel aantonen dat u misschien wel

oorspronkelijk van deze regio afkomstig bent of daar ooit verbleven heeft, maar zeggen niets over het

feit dat u daar nog tot uw beweerde vertrek uit Afghanistan zou verbleven hebben. Zo spreekt u over de

Amerikanen die aanwezig waren in uw regio tot ongeveer vier of vijf jaar voor uw vertrek (CGVS, p. 13).

Nog kan u vertellen over de laatste aardbeving voor uw vertrek die ongeveer drieënhalf jaar voor uw

vertrek zou plaatsgevonden hebben en de laatste overstroming die volgens u anderhalf of tweeënhalf

jaar voor uw vertrek zou plaatsgevonden hebben (CGVS, p. 15). Nog bleek u bekend met een incident

over de districtschef in 2014 en kan u vertellen over de laatste verkiezingen in Afghanistan, namelijk in

april 2014 (CGVS, p. 14, 24). Omwille van het tijdskarakter van bovenstaande gebeurtenissen, kunnen

zij ook niet aantonen dat u tot uw beweerde vertrek in 2016 in uw regio van herkomst zou verbleven

hebben. Het enige echt recente incident waarover u kan vertellen, is het incident waarbij Lal Mohammed

(in 2015) om het leven kwam (CGVS, p. 22). Uw verklaringen hieromtrent komen echter niet overeen

met de informatie van het CGVS. Zo stelt u dat Lal Mohammed lid was van de taliban hoewel hij volgens

onze informatie lid was van het Haqqani-netwerk, dat hoewel dit wel degelijk banden heeft met de

taliban een andere organisatie met eigen commandostructuur betreft (CGVS, p. 22; zie administratief

dossier, blauwe map, document 15). Bovendien beweert u dat dit incident acht of negen jaar voor uw

vertrek plaatsvond, hoewel dit volgens de informatie van het CGVS in 2015 was (CGVS, p. 22, zie

administratief dossier, document 19, 20). Dat u geen correcte informatie aanbrengt over deze

gebeurtenis, wijst er eens te meer op dat u in die periode niet in Hesarak aanwezig was.

Het feit dat u wel iets weet over dergelijke zaken, maar geen informatie kan geven over zaken die uw

dagelijkse leven in Afghanistan moeten beïnvloed hebben (zoals gevechten tussen de taliban en IS en

de aanwezigheid van IS, en de heropening van bepaalde wegen, zie boven) doet bovendien vermoeden

dat de kennis die u wel had over uw regio ingestudeerd is. Dit vermoeden van ingestudeerde kennis

wordt nog versterkt door het feit dat er ook bij de kennis die u wel bleek te hebben over uw regio

problemen opdoken, wanneer hierop werd doorgevraagd. Zo bleek u het dorp Chartoot te kennen, maar

heeft u geen weet van het feit dat daar een bazaar van ongeveer 20 winkels aanwezig zou zijn (CGVS,

p. 16; zie administratief dossier, blauwe map, document 21).”

Waar verzoeker stelt dat uit het gehoorverslag zonder twijfel blijkt dat hij voldoende inzicht gegeven

heeft over wie hij is en over zijn werkelijke achtergrond in Afghanistan, waaronder de geografische

kennis van zijn woonplaats in het district Hesarak, informatie omtrent constructiewerken en belangrijke

figuren (persoonlijkheden) in zijn regio, de inwoners van zijn dorp, de veiligheidssituatie in zijn regio, het

dagelijks leven in Hesarak, de waterstroom in zijn regio, enz., beperkt hij zich tot de loutere negatie van

wat in de bestreden beslissing wordt vastgesteld. Verzoeker verduidelijkt nergens met concrete

elementen waarom hij meent dat de vaststellingen van de commissaris-generaal feitelijk onjuist of

kennelijk onredelijk zijn. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doet verzoeker niets meer dan te

kennen geven dat hij het niet eens is met de interpretatie van de commissaris-generaal van de door

hem afgelegde verklaringen, zonder evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. De

voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar

zij door verzoeker niet worden weerlegd of ontkracht, door de Raad overgenomen.

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

district Hesarak van de provincie Nangarhar heeft verbleven. Bijgevolg kan evenmin geloof worden

gehecht aan de voorgehouden vervolgingsfeiten die zich aldaar in die periode zouden hebben

afgespeeld.
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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.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.4.1. 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.

2.3.4.2. 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 daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij niet heeft

aannemelijk gemaakt (recent) afkomstig te zijn uit het dorp Golo Khail, gelegen in het district Hesarak in

de provincie Nangarhar, en er bijgevolg geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden

vervolgingsfeiten die zich aldaar in die periode zouden hebben afgespeeld.

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.

2.3.4.3. 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 dorp Golo

Khail, gelegen in het district Hesarak in de provincie Nangarhar, 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 waaruit zou moeten blijken dat hij een reëel risico op ernstige

schade zou lopen in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

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

verhogen.

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat een terugkeerbesluit leidt tot een (in)direct refoulement.

2.3.4.4. 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.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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 door 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 Pashtou 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. Het

betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden

bijgetreden.
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2.3.7. 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.

2.3.8. 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. Het enig middel 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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien september 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


