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nr. 218 079 van 11 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. ZAMANI

Frans Gasthuislaan 33

1081 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 29 december 2017

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

staatlozen van 30 november 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. ZAMANI en van attaché

C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Tadzjiek en heeft u de Afghaanse nationaliteit. U bent

afkomstig uit het dorp Char Qala in het district Maidan Shahr van de provincie Maidan Wardak, waar u

tot uw vertrek hebt gewoond.

U ging tot de achtste graad naar school, waarna u uw ouders hielp met werk op het land. U werd in de

moskee aangemoedigd om jihad te voeren met de taliban. Op een nacht kwamen de taliban naar uw

huis en vroegen uw vader om u naar hen te sturen om jihad te voeren. Hierop besloot uw vader dat u

Afghanistan diende te verlaten. Diezelfde nacht belde uw vader zijn vriend en u vertrok nog diezelfde

dag. U verliet Afghanistan een jaar voordat u asiel aanvroeg en kwam aan op 29 november 2016. Op 1

december 2016 diende u uw asielaanvraag in.

U legt geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.
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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

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

aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van

herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u geen zicht biedt op de omstandigheden waarin u

Afghanistan hebt verlaten. Gevraagd naar wanneer u Afghanistan hebt verlaten, zegt u dat u een jaar

onderweg was (CGVS, p. 7). Nogmaals gevraagd of u weet wanneer u Afghanistan hebt verlaten, zegt u

dat u in een haast was en de datum niet kon noteren (CGVS, p. 7). Gevraagd of u het ongeveer weet,

zegt u eerst dat het ongeveer 1393 of 1394 was. Vervolgens geeft u aan dat het misschien 1394 of 1395

was en dat u niet zeker bent (CGVS, p. 7). Geconfronteerd met uw ruime schatting van de tijdsperiode

waarin u Afghanistan zou verlaten hebben, geeft u de weinig overtuigende uitleg dat u nooit aan de

datum dacht (CGVS, p. 7). Verder wordt u gevraagd wie uw reis heeft geregeld, waarop u repliceert dat

u het niet weet en dat uw vader betaalde (CGVS, p. 13). Gevraagd hoeveel uw reis heeft gekost, weet u

het niet (CGVS, p. 13). Gevraagd wie uw reis heeft betaald, zegt u dat uw vader betaald heeft of zijn

vriend (CGVS, p. 13). Gevraagd wat uw vader of zijn vriend heeft gedaan om dit geld bijeen te krijgen,

zegt u het niet weten en dat u denkt dat hij het geleend heeft (CGVS, p. 13). Gevraagd voor een

verklaring voor het feit dat u niet weet hoeveel uw reis gekost heeft, noch wie precies uw reis betaald

heeft, noch hoe die persoon het geld bijeen heeft gekregen, geeft u de nietszeggende verklaring dit het

niet gevraagd te hebben aan de smokkelaar (CGVS, p. 13).

Verder is uw geografische kennis van uw regio bijzonder beperkt. Op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) verklaart u dat u in Kohnagmar (hoofdstad) woont, zonder vermelding van een district (zie

verklaring DVZ, p. 4). Tijdens het gehoor op het CGVS verklaart u initieel dat uw woonplaats niet tot een

district behoort, maar tot de Kohnagmar vallei (CGVS, p. 5). Opnieuw gevraagd in welk district u woont,

zegt u opnieuw dat u niet in een district woont maar dat uw woonplaats tot het centrum toebehoort,

Kohnagmar vallei (CGVS, p. 14). Gevraagd of Maidan Shahr ook een district is, zegt u dat Maidan

Shahr de provinciehoofdstad van Maidan Wardak is (CGVS, p. 14). Opnieuw gevraagd of Maidan Shahr

ook een district is, zegt u dat u het niet weet en dat u enkel weet dat het centrum Maidan Shahr noemt

(CGVS, p. 14-15). Dat u geen weet heeft van de naam van uw eigen district roept ernstige vragen op.

Gevraagd welke districten aan uw woonplaats/district grenzen, weet u slechts één aanliggend district op

te noemen, Nirkh, waarna u zegt dat u de andere niet kent(CGVS, p. 15). Gezien u acht jaar naar school

geweest bent, wordt u gevraagd hoe het komt dat uw kennis over de aanliggende districten in die

mate beperkt is. Hierop noermt u naast Nirkh de naam van zes andere districten van de provincie

Maidan Wardak en vervolgt met te zeggen dat u de rest niet weet (CGVS, p. 15). Gevraagd welk district

van de provincie Kaboel aan uw district grenst, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 15). Geconfronteerd

met de naam van het district van Kaboel dat aan uw district grenst, meerbepaald Paghman (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier), weet u te zeggen dat het aan Kaboel ligt maar u

weet niet waar (CGVS, p. 25). Gevraagd waar Chahar Asyab ligt, een ander district van de provincie
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Kaboel dat dichtbij uw district ligt (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), zegt u het

niet te kennen (CGVS, p. 25).

Gevraagd welke provincies aan uw provincie grenzen, weet u slechts twee provincies op te noemen,

Ghazni en Kaboel (CGVS, p. 15). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, grenst de provincie

Maidan Wardak ook aan de provincies Logar, Bamyan en Parwan (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Gevraagd of er nog provincies zijn die aan uw provincie grenzen, zegt u van wel

maar dat u dat het niet weet (CGVS, p. 15). Dat u later tijdens het gehoor vijftien Afghaanse provincies

weet op te noemen en zegt dat u op school leerde dat er 32 of 34 Afghaanse provincies zijn (CGVS, p.

15), maakt uw gebrek aan kennis over uw eigen provincie en district des te opvallender. Gevraagd waar

Bamyan ligt, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 15-16). Gevraagd waar Parwan ligt, zegt u dat u op de

kaart zag dat het dichtbij Kaboel ligt (CGVS, p. 16). Wanneer u gevraagd wordt om preciezer te zijn, kan

u louter meegeven dat Parwan ook in het noorden ligt (CGVS, p. 16).

Gevraagd naar grote steden in Afghanistan, noemt u Mazar-e-Sharif op (CGVS, p. 17). Gevraagd of de

stad Kaboel dichtbij uw dorp ligt, zegt u dat de provincie Kaboel bij uw provincie ligt en dat u niet weet

van een andere stad (CGVS, p. 17). Gevraagd waar de stad Kaboel ligt, zegt u het niet te weten (CGVS,

p. 17). Gevraagd welke grote stad dichtbij uw dorp ligt, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 17). Volgens

de kaart ligt de stad Kaboel op slechts een 44 kilometer (via de weg) van Maidan Shahr (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier).

Gevraagd naar rivieren in uw district, zegt u dat er een kleine rivier was (CGVS, p. 16). Gevraagd naar

de naam van de rivier, zegt u die geen naam heeft en dat het een kleine rivier is, noch weet u waar de

rivier naartoe gaat (CGVS, p. 16). Volgens de kaart loopt de Kaboelrivier nochtans door uw district (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier).

Gevraagd naar meisjesscholen in uw district, zegt u dat er geen zijn (CGVS, p. 8). Nochtans blijkt uit

informatie waarover het CGVS beschikt, dat er in 2012 een middelbare meisjesschool ingehuldigd werd

voor 972 studenten. Deze school in Maidan Shahr werd hierdoor het instituut met het hoogste niveau

voor scholing voor meisjes in de provincie. Diezelfde week werd in de regio nog een meisjesschool

geopend (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u hiervan helemaal niet op de

hoogte bent, doet verbazen.

Ook uw kennis over incidenten en conflicten in uw regio doet verbazen. Gevraagd naar gebeurtenissen

in uw regio waarover gepraat werd, zegt u dat u niets speciaals hoorde en vernoemt u een incident

waarbij een jongen door een mijn geraakt werd (CGVS, p. 21). Gevraagd of er iets in de stad Maidan

Shahr gebeurde tijdens het laatste jaar dat u er verbleef, zegt u dat u niets hoorde (CGVS, p. 21).

Geconfronteerd met het feit dat uw regio naar eigen zeggen gevaarlijk is en u desondanks geen

incidenten kunt opnoemen; zegt u dat er altijd een conflict was, dat er een incident was in Jalrez waarbij

leden van het nationaal leger werden gedood, dat er bruggen werden opgeblazen en dat dit dagelijks

gebeurde in uw regio (CGVS, p. 21). Gevraagd of u een concreet voorbeeld kan geven van incident dat

in uw regio gebeurde, zegt u dat de taliban altijd hinderlagen en mijnen op de hoofdweg legt en dat er

soms conflicten gebeuren op de hoofdweg (CGVS, p. 21-22). Gevraagd of u weet van een

concreet incident dat in de stad Maidan Shahr gebeurde, zegt u dat u het niet weet (CGVS, p. 22).

Gevraagd of u weet heeft van een incident met de lokale politie, zegt u dat u hoorde dat er in Jalrez veel

nationale politie werd gedood (CGVS, p. 22). Gevraagd wanneer dit incident plaatsvond zegt u dat het in

1393 (2014) was (CGVS, p. 22). Gevraagd of u de maand nog weet, zegt u dat u het niet weet en dat u

zelfs het jaar niet zeker weet omdat het lang geleden is (CGVS, p. 22). Gevraagd wat u weet van dat

incident, zegt u dat u hoorde dat de taliban veel mensen doodde (CGVS, p. 22). Gevraagd wat u weet

van de mensen die gedood werden, zegt u dat ze van het nationale leger waren (CGVS, p. 22).

Gevraagd welke etnie deze mensen hadden, zegt u dat niet weet of het Hazara’s, Pasjtoenen of

Tadzjieken waren (CGVS, p. 22). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, vond er inderdaad

een aanval van de taliban plaats in Jalrez in juli 2015. Hierbij kwamen 24 leden van de

Afghaanse Lokale Politie om het leven; allen van Hazara afkomst (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Wanneer u met geconfronteerd wordt met deze informatie zegt u louter dat u

hoorde dat het ging om het nationaal leger en dat er niet werd vermeld of ze Hazara’s, Pasjtoenen of

Tadzjieken waren (CGVS, p. 22). In het licht van de nationale media-aandacht die dit incident en de

nasleep van dit incident kreeg (zie informatie toegevoegd aan het administratief dosser), is het bijzonder

vreemd dat u, als inwoner van de provincie Maidan Wardak, slechts zeer oppervlakkige en zelfs foutieve

informatie over dit incident weergeeft.

U bleek verder niet op de hoogte van het conflict tussen Hazara’s en Kuchi’s in uw provincie. Gevraagd

of u weet hebt van een conflict waarin Hazara’s betrokken zijn in uw provincie, zegt u dat Taliban en

Daesh hetzelfde zijn en dat ze een probleem hebben met Sjia mensen (CGVS, p. 4). Gevraagd of u

weet heeft van een landconflict waarin Hazara’s betrokken zijn, zegt u dat u het nog nooit heb gehoord

en dat het niet in uw regio gebeurde (CGVS, p. 4). Later wordt u gevraagd of er problemen zijn met

Kuchi’s in uw provincie, waarop u repliceert dat er geen problemen zijn (CGVS, p. 23). Hoewel het
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conflict tussen Kuchi’s en de Hazara zich niet in uw eigen district afspeelt, is het vreemd dat u, als

burger van de provincie Maidan Wardak, niets zou opgevangen hebben van geweld dat zich in uw eigen

provincie afspeelt. Dit geweld is immers gerelateerd aan een jaarlijks terugkerend conflict tussen

Hazara’s en nomadische Kuchi’s, dat de laatste tien jaar tot verschillende gewelddadige escalaties heeft

geleid (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier).

Ook uw kennis over prominente figuren van uw regio is beperkt. U haalt zelf aan dat u de naam van de

gouverneur van uw provincie weet, Hayatullah Hayat (CGVS, p. 18). Hayatullah Hayat was, volgens

informatie waarover het CGVS beschikt, inderdaad gouverneur van Wardak sinds juni 2015. Gevraagd

wanneer Hayat gouverneur werd, zegt u dat hij een jaar voor uw vertrek uit Afghanistan gouverneur

werd (CGVS, p. 18). Gevraagd of u iets weet over de aanstelling van Hayat als gouverneur, zegt u het

niet te weten (CGVS, p. 19). Geconfronteerd met het feit dat er eerst iemand anders aangesteld was die

later is vervangen, zegt u opnieuw het niet te weten (CGVS, p. 19). Nochtans blijkt uit informatie

waarover het CGVS beschikt, dat Masooma Muradi initieel werd aangesteld als gouverneur van

Wardak. Ze zou hierbij de eerste vrouwelijk gouverneur van de provincie worden. Uiteindelijk werd

Hayat aangesteld als gouverneur van Wardak en werd Muradi gouverneur van de provincie Daikundi

(zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Wanneer u gevraagd wordt wie Masooma

Muradi is, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 23). Gevraagd wie de provinciale politiechef was, zegt u

het niet te weten (CGVS, p. 19). Nochtans was de provinciale politiechef van Maidan Wardak bij uw

vertrek, Generaal Muhammad Khalil Andarabi, een gecontesteerd figuur, die in 2016 uiteindelijk officieel

in verdenking werd gesteld op basis van banden met de taliban (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Gevraagd naar de burgemeester van Maidan Shahr bij uw vertrek, zegt u het

niet te weten (CGVS, p. 25). Gevraagd naar bekende Tadzjieken van uw regio, zegt u dat er niemand

belangrijk en gekend is in de regio (CGVS, p. 23). Gevraagd of u Tadzjieken kent in de overheid van

Afghanistan, zegt u dat u niemand kent in de overheid (CGVS, p. 23). Gevraagd naar prominente

figuren in uw regio, zoals Haji Mussa Hotak, een prominente politicus en militair leider in uw provincie en

Shamsuddin Pahlawan, ex-talibangouverneur van uw provincie, blijkt u hen niet te kennen (CGVS, p.

23).

Gevraagd of u politieke partijen kent die actief zijn in de regio, zegt u dat u enkel de taliban kent (CGVS,

p. 19-20). Gevraagd of u als gehoord hebt van Hezb-e-Islami, zegt u dat u de naam hoorde maar dat ze

niet actief zijn in uw regio (CGVS, p. 20). Gevraagd wat u weet over Hezb-e-Islami, zegt u dat u geen

informatie heeft en dat u enkel weet dat het een politieke partij is (CGVS, p. 20). Gevraagd naar het

Haqqani netwerk, zegt u dat u er niets speciaals van weet en dat het zoals de taliban is (CGVS, p. 20).

Beide organisaties, Hezb-e-Islami en het Haqqani netwerk, zijn actief in uw regio en zijn

verantwoordelijk voor verschillende aanslagen die gepleegd werden (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Als inwoner van Maidan Shahr, die naar eigen zeggen naar de radio luisterde

(CGVS, p. 16), is het opvallend dat u hierover zo weinig weet te vertellen.

Tot slot bleek u niet in het bezit te zijn van enig document dat uw identiteit, afkomst, asielrelaas of

reisweg zou kunnen staven. U zegt hierbij uw documenten te hebben verloren (CGVS, p. 12). Gevraagd

waarom u uw vader u niet hebt gevraagd om documenten, geeft u de nietszeggende verklaring dat uw

vader u had gezegd om uw taskara bij te houden, maar dat u dit verloren bent (CGVS, p. 12). Gezien u

uw bagage naar eigen zeggen al in Griekenland verloren bent (CGVS, p. 12), en u contact had met uw

vader, die u drie à vier dagen voor het gehoor nog sprak, is het vreemd dat u geen enkel document ter

ondersteuning van uw asielrelaas kon voorleggen.

Ook al was u minderjarig toen u Afghanistan hebt verlaten, kan er gezien u acht jaar naar school bent

geweest toch worden verwacht dat u meer informatie zou kunnen geven over uw beweerde regio van

herkomst en verblijf. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk

gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het district Maidan Shahr gelegen in de provincie de

provincie Maidan Wardak. 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 Maidan Wardak, Afghanistan 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
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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. 3 augustus 2017 nochtans uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw

nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten (CGVS, p. 2). Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit

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

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

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

verklaringen (CGVS, p. 2). U werd tijdens (CGVS, p. 19) en op het einde van het gehoor (CGVS, p. 25-

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

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan, maar u bleef vasthouden aan

het feit dat uw hele leven in Char Qala hebt gewoond (CGVS, p. 26).

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

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

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

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

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

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

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

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste en enig middel op de schending van “de Wet betreffende

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen” en van de artikelen 48/4 en 62 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Vooreerst verwijt hij het CGVS dat in de bestreden beslissing enkel standaardformuleringen worden

gebruikt. Ter staving, wijst hij op de bestreden motieven en zijn eerdere verklaringen omtrent het

ogenblik waarop hij Afghanistan heeft verlaten.
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“Uit het verhoorblad blijkt dat verzoeker dienaangaande een duidelijk antwoord geeft. Verzoeker heeft

dus Afghanistan verlaten ongeveer een jaar voor dat hij asielaanvraag heeft ingediend in België. De

motivering dienaangaande in de bestreden beslissing is dan ook volledig onjuist. Hieruit blijkt geenszins

dat verzoeker zijn volle medewerking niet heeft willen verlenen. Het CGVS tracht op deze wijze enkel

een vertekend beeld te geven van verzoeker, hetgeen niet kan worden weerhouden. Van een

administratieve overheid kan immers worden verwacht een zeker objectiviteit aan de dag te leggen.

Het CGVS is trouwens perfect op de hoogte van het feit dat er mensen in Afghanistan bepaalde

gebeurtenissen niet in de tijd kunnen situeren. De meeste Afghanen weten bovendien niet eens hun

precieze geboortedatum.”

Ook de motivering omtrent zijn gebrek aan kennis omtrent het regelen van zijn reis, vindt verzoeker

simplistisch. Volgens hem kan hieruit geen gebrek aan medewerking worden afgeleid. Verzoeker citeert

zijn eerdere verklaringen, zoals afgelegd bij het CGVS. Hij benadrukt dat zijn vader zijn reis regelde en

een smokkelaar vond via een vriend, S.M. Met deze smokkelaar kon verzoeker Afghanistan verlaten.

“Het feit dat de vader van verzoeker niet aan verzoeker heeft medegedeeld hoeveel deze reis heeft

gekost is ook niet vreemd, noch verdacht. Vooreerst, zou deze informatie geen enkel meerwaarde

hebben voor verzoeker en vervolgens kan verzoeker er evenmin iets worden verweten door het feit dat

zijn vader hem deze informatie niet heeft willen geven. Het is trouwens een raadsel om welke redenen

het CGVS denkt dat verzoeker wel weet heeft van deze informatie en hij hoe dan ook deze informatie

niet wenst te geven en dus bewust ervoor kiest om deze achter te houden. Verzoeker weet gewoonweg

niet hoeveel deze reis heeft gekost en indien hij dat wel zou weten dan zou het achterhouden van deze

informatie geen enkele meerwaarde hebben voor zijn asielaanvraag.”

Waar hem een gebrek aan geografische kennis wordt verweten, citeert verzoeker andermaal een aantal

passages uit het gehoorverslag van het CGVS.

“Uit de bovenvermelde verklaring van verzoeker blijkt duidelijk dat hij heel veel informatie over zijn dorp,

centrum en provincie kon weergeven. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt eveneens dat hij de routes

heeft kunnen omschrijven vanuit het rondpunt in Maidan Shahr naar andere plaatsen. Zo, gaf hij de

routes aan vanuit voormeld rondpunt naar Kaboel en Ghazni. De weergegeven informatie werd niet

tegengesproken door het CGVS. Verzoeker herhaalde verder ook verschillende keren dat hij nooit

buiten Maidan Shahr was geweest tot voor zijn vertrek naar België. Er dient eveneens te worden

opgemerkt dat verzoeker op het ogenblik van zijn vertrek uit Afghanistan nog maar zestien jaar was. Het

is dan ook helemaal niet abnormaal dat hij diende te luisteren naar zijn vader en dus zonder zijn

toestemming niet alleen buiten het dorp is geweest. Het feit dat verzoeker niet de toestemming kreeg

van zijn vader alleen uit hun dorp te gaan kan uiteraard worden begrepen, aangezien de regio van

verzoeker gekend is als het oorlogsgebied waar het willekeurige geweld heerst.

Het creëren van een misleidend beeld in de bestreden beslissing van verzoeker alsof hij zelfs niet eens

eenvoudige informatie kon weergeven over zijn eigen regio is dan ook volledig onterecht. Een

administratieve beslissing dient juist en behoorlijk te worden gemotiveerd rekening houdende met de

volledige informatie die wordt gegeven door de betrokkene. De motivering van de bestreden beslissing

in casu bevat vooral standaardformuleringen zonder rekening te houden met de volledige informatie die

verzoeker heeft gegeven tijdens zijn interview.”

Verzoeker wijst inzake de motivering omtrent de in zijn regio geopende meisjesscholen opnieuw naar de

inhoud van het gehoorverslag van het CGVS.

“Vooreerst, blijkt uit de verklaring van verzoeker helemaal niet dat verzoeker aangaande scholen in zijn

regio geen informatie kon geven. Hij verklaarde wat hij precies heeft waargenomen ter plaatse. Verder,

rept het CGVS in haar bestreden beslissing over de veiligheidssituatie van de nieuwe meisjesschool

waarnaar zij verwijst geen woord. De informatie over de veiligheidssituatie van deze school zou kunnen

aantonen dat deze school nooit een succes heeft gekend bij de lokale bevolking. De meisjes van deze

regio gaan er niet naar toe, omdat ze vrezen voor hun veiligheid.

Bovendien, blijkt uit de informatie die gevoegd is in het administratieve dossier aangaande deze school

eveneens dat er zelfs tijdens de opening van deze school een aanslag werd gepleegd door de Taliban

op de verkeersweg naar deze school om het angstgevoel bij de lokale meisjes in stand te houden.

De informatie gevoegd in het administratieve dossier vermeldt uitdrukkelijk als volg:

(…)

Verder, blijkt uit de veiligheidssituatie van Maidan Shahr eveneens dat er een aantal scholen in Maidan

Shahr waaronder meisjesschool gesloten zijn omwille van de veiligheidsproblemen in deze regio. Dit

blijkt duidelijk uit de nieuwspagina van Institute for War & Peace Reporting. Deze nieuwspagina

vermeldt uitdrukkelijk het hiernavolgende:

(…)
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Voormeld artikel bevestigt eveneens wat verzoeker tijdens zijn verklaringen heeft medegedeeld aan het

CGVS. Zo, zei verzoeker tijdens zijn verklaring dat hij niet echt meisjes naar school heeft zien gaan,

maar het kon volgens hem wel zijn dat de jonge meisjes eventueel naar school gingen (zie gehoor

CGVS p. 8). De wijze waarop het CGVS de bestreden beslissing motiveert getuigd enkel van het feit dat

zij tracht een vertekend beeld te creëren over de feiten en de situatie van de regio. Zo, tracht het CGVS

hiermee enkel een valse schijn te wekken door voor te houden dat er in de regio een nieuw succesvolle

meisjesschool werd opgericht waarvan verzoeker geen kennis heeft.”

Met betrekking tot de incidenten in zijn regio, wijst verzoeker opnieuw op zijn eerder afgelegde

verklaringen.

“Uit de bovenvermelde verklaringen van verzoeker blijkt duidelijk dat hij wel weet heeft van incidenten in

zijn regio en deze ook heeft medegedeeld aan het CGVS. Het CGVS spreekt de informatie die

verzoeker geeft niet tegen, noch stelde zij dienaangaande verder bijkomende vragen aan verzoeker. Er

dient evenwel te worden opgemerkt dat het CGVS dienaangaande in de bestreden beslissing enkel

verwijst naar de pagina 21 en 22 van haar verhoorblad om dan een beeld te creëren dat verzoeker niets

kon weergeven over incidenten in zijn regio. Hieruit blijkt duidelijk dat het CGVS geen rekening heeft

gehouden met de volledige informatie die verzoeker heeft gegeven tijdens zijn interview. Deze wijze van

motivering is niet correct en schept enkel een vertekend beeld.

Uit pagina 21-22 van het verhoorblad kan het hiernavolgende worden afgeleid:

(…)

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker wel degelijk over de incidenten in zijn regio informatie kon geven.

Hij vertelde over een groot incident in Jalrez in 1393 (Afghaanse kalender). De informatie over dit

incident heeft verzoeker weliswaar gekregen van de Taliban, omdat de Taliban de volledige macht heeft

over zijn regio. Het CGVS daarentegen heeft dienaangaande informatie mogen ontvangen van de

Afghaanse overheid. In het verspreiden van de propaganda bestaat uiteraard verschillen, afhankelijk

van welke kan men de informatie verneemt. Het CGVS (als een gespecialiseerde instantie van België in

het buitenlandsbeleid van landen in de oorlogssituatie) dient uiteraard te weten dat de propaganda die

de Taliban verspreidt in de regio’s die in hen handen zijn weliswaar enigszins anders is dan de

informatie die de Afghaanse overheid verspreidt. Het lijkt dan ook logisch dat de Taliban propaganda

voert om mensen in de desbetreffende regio’s bang te maken door aan de bewoners van deze regio’s

mee te delen dat er heel veel mensen van het nationale leger werden gedood en dat ze dus als winnaar

dienen te worden aangemerkt.

Het feit dat de meeste slachtoffers Hazara’s waren kon uiteraard enkel de Afghaanse overheid weten,

omdat ze door de Afghaanse overheid te werk waren gesteld. De etnie van deze mensen blijkt niet uit

hun lichamelijke kenmerken, zodat de lokale bevolking zou kunnen weten dat deze slachtoffers vooral

Hazara’s waren. Verzoeker is evenmin van Hazara etnie om van deze informatie in kennis te worden

gesteld van zijn naasten. Verzoeker heeft zijn informatie ook niet gehaald uit het internet en/of

nieuwsbladen, hij heeft aan het CGVS medegedeeld zoals hij van deze informatie op de hoogte werd

gesteld in zijn regio. Verzoeker deelde trouwens verschillende keren mee aan het CGVS dat hij de

informatie heeft ontvangen van de Taliban.”

Betreffende de conflicten tussen de Hazara’s en de Kochi’s, haalt verzoeker zijn eerdere verklaringen

aan en stelt hij:

“Uit de verklaring van verzoeker kan duidelijk worden afgeleid dat er in voormelde regio de Tasjiks geen

problemen hebben met Hazara’s. In de regio heerst er blijkbaar wel een bijkomende haat t.o.v.

Hazara’s, aangezien de Taliban en/of Daesh van soennitische strekking zijn en Hazara’s van sjiitische

strekking.

Verder, blijkt uit de informatie die wordt gevoegd door het CGVS in het administratief dossier over

voormeld conflict in de regio dat er strijd wordt gevoerd tussen Hazara’s en Pashtoens Kuchi’s.

Verzoeker behoort niet tot Hazara, noch tot Pashtoens etnie. Verzoeker behoort tot Tajiks enie die in

voormelde regio in minderheid zijn. Hij weet inderdaad niet veel over dit conflict omdat zijn etnie niet

betrokken is in dit conflict. Verder, dient er eveneens te worden opgemerkt dat verzoeker Afghanistan

heeft verlaten op zijn zestienjarige leeftijd en de informatie waarover hij beschikt komt voor het grootste

deel van zijn ouders. Als er over bepaalde onderwerpen bij verzoeker thuis niet werd gesproken dan

werd hij hiervan meestal dan ook niet op de hoogte gesteld.”

Waar hem een gebrek aan kennis omtrent prominente figuren wordt verweten, citeert verzoeker zijn

eerder afgelegde verklaringen en stelt hij dat hieruit duidelijk blijkt dat hij veel meer informatie heeft

gegeven tijdens zijn gehoor dan wordt voorgehouden.

“Vooreerst, dient te worden opgemerkt dat het CGVS in de bestreden beslissing weliswaar erkent dat

verzoeker tijdens zijn interview kon meedelen wie de gouverneur van zijn provincie was en wanneer
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deze gouverneur werd aangesteld. Het CGVS meent vervolgens dat het vreemd is dat verzoeker niets

kon vertellen over de politieke controverse aangaande de aanstelling van deze gouverneur. Dit is

absoluut niet vreemd. Het CGVS creëert hiermee enkel zeer hoge verwachtingen in hoofde van

verzoeker. Verzoeker was op het moment van de aanstelling van deze gouverneur nog maar vijftien jaar

oud. De familie van verzoeker is niet politiek actief, noch heeft hijzelf interesse in de politiek. Het is

derhalve dan ook helemaal niet vreemd dat verzoeker jaren later deze politieke controverse over de

aanstelling van gouverneur niet herinnert.

Vervolgens, meent het CGVS dat verzoeker niet kon meedelen wie de provinciale politiechef was. Dit is

evenmin verbazend, omdat verzoeker verschillende keren tijdens zijn interview heeft aangegeven dat de

Taliban volledige controle heeft over zijn regio en dat de bewoners met hun problemen naar de Taliban

gaan en niet naar de politie. De politiechef die wordt aangehaald door het CGVS is/was dan ook volledig

onbekend voor de bewoners van deze regio. Bovendien, blijkt uit de informatie die het CGVS in het

administratieve dossier voegt eveneens duidelijk dat de Taliban de volledige controle heeft over deze

regio. De informatie gevoegd in het administratieve dossier dienaangaande betreft als volgt:

(…)

De motivering van het CGVS is dus eveneens hier misleidend. Het CGVS heeft derhalve evenmin hier

rekening gehouden met de omstandigheden van de bewoners van deze regio, noch heeft zij rekening

gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verzoeker.”

“Het CGVS vermeldt verder in de bestreden beslissing dat verzoeker niets kon meedelen over andere

politieke partijen in zijn regio. Uit de bovenvermelde verklaring blijkt duidelijk dat verzoeker informatie

kon geven over zowel Hezb-e-Islami als Haqqani.”

“Uit het bovenvermelde gehoorblad blijkt vervolgens eveneens dat de antwoorden van verzoeker niet

duidelijk zijn weergegeven door de protection officer. Dit heeft enerzijds te maken met de mankementen

van de tolk die zeer slecht Engels sprak en anderzijds noteerde de protection officer de antwoorden van

verzoeker zonder zich af te vragen dat de antwoorden niet duidelijk, noch begrijpelijk zijn. De notitie in

het verhoorblad lijkt wel op een verwarrend taaltje. Zo, kan o.a. worden verwezen naar de

bovenvermelde vraag over de natuurlijke rampen zoals overstromingen of aardbevingen in de

desbetreffende regio. Het antwoord van verzoeker dat dienaangaande wordt genoteerd lijkt meer op een

verwarrend taaltje, doch stelt de protection officer dienaangaande geen bijkomende vragen, noch merkt

zij op dat het antwoord dienaangaande niet duidelijk is. Het afgenomen interview en de

standaardmotivering van de bestreden beslissing in casu lijkt enkel en alleen op het realiseren van de

formele routine procedure zonder analyse ten gronde.

De mankementen van de tolk worden bovendien eveneens door de raadsvrouw van verzoeker

opgemerkt. De opmerkingen van de raadsvrouw van verzoeker worden trouwens eveneens in dezelfde

stijl genoteerd door de protection officer. De protection officer stelt evenmin hier bijkomende vragen om

helderheid te scheppen.

De protection officer noteerde de opmerkingen van de raadsvrouw van verzoeker aangaande

mankementen van de tolk als volgt:

(…)

De opmerkingen van de raadsvrouw van verzoeker werden nochtans in het Nederlands medegedeeld.

De bovenvermelde notitie van de protection officer is absoluut niet duidelijk. De notie lijkt eveneens

eerder op een verwarrend taaltje. Het grootste deel van de opmerkingen werden gewoonweg niet

genoteerd. Zo, heeft de raadsvouw van verzoeker in het begin o.a. opgemerkt dat het gebrek in het

vertaalwerk vooral te wijten is aan het feit dat de tolk zeer gebrekkig Engels spreekt. De tolk zal

waarschijnlijk Dari als moedertaal hebben, maar zijn Engels is zeer gebrekkig. Zo, kon de tolk heel vaak

niet de woorden vanuit Dari naar Engels letterlijk vertalen. Hij verving heel veel woorden en/of vertaalde

bepaalde informatie gewoonweg niet door zijn beperkte Engelse vocabulaire. Dit heeft er uiteraard voor

gezorgd dat de informatie niet goed is overgekomen bij het CGVS. De raadsvrouw van verzoeker heeft

trouwens opgemerkt dat zij dit kon weten omdat zij zelf Dari spreekt. Dit alles werd niet in het

verhoorblad opgenomen. Het feit dat de opmerkingen niet correct en volledig werden genoteerd zorgt

ervoor dat deze niet duidelijk, noch begrijpelijk zijn (de nota van de raadsvrouw van verzoeker wordt als

stuk n°3 neergelegd ter verduidelijking voor de Raad).

De protection officer heeft evenmin bijkomende vragen gesteld om enige duidelijkheid te scheppen. De

vraag rijst dan in hoeverre de commissaris de notities van het interview heeft kunnen begrijpen om een

beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing bevat trouwens voornamelijk

standaardformuleringen. Gelet hierop kan enkel worden afgeleid dat het CGVS er in casu enkel getracht

heeft routine procedure toe te passen zonder de problemen van verzoeker ten gronde te onderzoeken.

Deze wijze van werking is zeer betreurenswaardig, daar er in casu dient te worden geoordeeld over

mensen die wellicht hun leven zouden kunnen riskeren als ze terug zullen worden gestuurd naar hun



RvV X - Pagina 9

land van herkomst. Het onderhavige administratieve dossier is dus niet te gronde onderzocht en is

derhalve met machtsoverschrijding genomen.”

“Het CGVS heeft vervolgens eveneens volledig onterecht beslist dat verzoeker niet in aanmerking kan

komen voor de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS motiveert dienaangaande haar beslissing

eveneens middels standaardformuleringen zonder rekening te houden met de daadwerkelijke informatie

die werd verstrekt door verzoeker en het willekeurige geweld dat heerst in de desbetreffende regio.

Het CGVS meldt in de bestreden beslissing eveneens dat verzoeker tijdens het interview werd

geconfronteerd met de bevindingen van het CGVS dat er geen geloof werd gehecht aan zijn verklaring.

De protection officer heeft inderdaad tweetal keren tijdens het interview medegedeeld dat zij geen geloof

wenste te hechten aan het verhaal van verzoeker. Dit heeft de protection officer medegedeeld vooreerst

wanneer verzoeker geen informatie kon geven over de politieke controverse m.b.t. de aanstelling van de

gouverneur van zijn provincie. Zoals in supra werd uiteengezet betreft dit zeer hoge verwachtingen die

men in hoofde van verzoeker creëert, daar verzoeker op het moment van de aanstelling van deze

gouverneur vijftien jaar was. De familie van verzoeker is niet politiek actief, noch heeft verzoeker

interesse in de politiek. Het is dus helemaal niet vreemd dat verzoeker jaren later deze politieke

controverse niet herinnert.

Voorts, dient te worden opgemerkt dat verzoeker wel degelijk een duidelijke uitleg heeft gegeven om

welke redenen er in zijn regio de Afghaanse overheid niet gekend was bij de lokale bevolking en dit door

te verwijzen naar het feit dat de Taliban de volledige controle heeft over deze regio (het feit dat de

Taliban de volledige controle heeft in deze regio wordt bovendien eveneens bevestigd door de

landsinformatie die werd gevoegd door het CGVS in het administratieve dossier). De uitleg van

verzoeker dienaangaande werd vervolgens niet eens tegengesproken door het CGVS.

In de bestreden beslissing wordt dan ook volledig onjuist een beeld gecreëerd alsof verzoeker na de

confrontatie zonder verdere uitleg gewoonweg bleef volharden.

Verder, kan zelfs geen enkele aanwijzing worden aangetroffen in het administratieve dossier waaruit

zou kunnen blijken dat verzoeker uit zijn dorp is verhuisd en/of hij ergens anders zou hebben verbleven

voor zijn aankomst in België. De vraag rijst dan waarnaartoe verzoeker zou worden gestuurd als hij niet

zou worden erkend als een vluchteling, daar er in het algemeen wordt aangenomen dat er in zijn regio

het willekeurig geweld heerst.

Het is overigens eveneens van belang rekening te houden met het zeer recente rapport van Amnesty

International van 2017 waaruit duidelijk blijkt dat er in Afghanistan nergens als veilig kan worden

aangemerkt. In voormeld rapport wordt als volgt geconcludeerd:

(…)

Gelet op het voorgaande dient dan ook te worden geconcludeerd dat de motivering in de bestreden

beslissing niet juist is, noch juridisch aanvaardbaar. De bestreden beslissing steunt op onjuiste, juridisch

onaanvaardbare en onwettige motieven. De beslissing werd derhalve niet behoorlijk naar recht

gemotiveerd, daar zij geen rekening houdt met de daadwerkelijke informatie die verzoeker tijdens zijn

interview heeft medegedeeld.

Uit de informatie gevoegd door het CGVS in het administratieve dossier en het aangehaalde recente

rapport van Amnesty International blijkt derhalve eveneens duidelijk dat het geweld in voormelde regio is

toegenomen. Uit het voorgaande kan ook duidelijk worden vastgesteld dat het geweld in de regio

willekeurig is.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om “het beroep tot nietigverklaring” ontvankelijk en

gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te vernietigen.

2.3. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker de notities die zijn advocaat tijdens het gehoor bij het

CGVS nam bij het verzoekschrift (bijlage 3).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht

in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.
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De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.2. In zoverre verzoeker laat uitschijnen dat er in de bestreden beslissing enkel standaardformuleringen

zouden worden gehanteerd, kan in dit kader vooreerst worden opgemerkt dat dit blijkens een

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing kennelijk feitelijke grondslag mist. De bestreden

beslissing bevat immers een veelheid aan concrete en specifieke motieven die zijn geschraagd op en

steun vinden in verzoekers verklaringen en de overige, in het administratief dossier opgenomen

stukken, documenten en informatie.

3.3. Verzoeker stelt een Afghaan te zijn, afkomstig van het dorp Char Qala in het district Maidan Shahr

in de provincie Maidan Wardak. Hij zou zijn land en regio van herkomst hebben verlaten naar aanleiding

van problemen met en een vrees ten aanzien van de taliban.

Van verzoeker mag, als verzoeker om internationale bescherming, in dit kader redelijkerwijze verwacht

worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag

tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas

uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,

Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het verzoek gelet op het

bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale

bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd aangegeven in Europese richtlijnen,

wetgeving en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale bescherming dat hij de

asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit,

leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet correcte en coherente

verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om

internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing wordt op uitgebreide, duidelijke en gedetailleerde wijze uiteengezet waarom

verzoeker, niettegenstaande bij de aanvang van zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS uitdrukkelijk

werd gewezen op de op hem rustende medewerkingsplicht, blijkens zijn verklaringen en de neergelegde

stukken kennelijk heeft verzaakt aan deze plicht tot medewerking, en dit aangezien hij zijn vermeende

herkomst van en verblijf, situatie en problemen in het dorp Char Qala in het district Maidan Shahr in de

provincie Maidan Wardak in Afghanistan niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoeker tracht het geheel van de bestreden motivering daarbij vooreerst te ondermijnen door te laten

uitschijnen dat zijn antwoorden bij het CGVS door de ondervrager slordig, onzorgvuldig en onvolledig

zouden zijn genoteerd. In tegenstelling met wat verzoeker tracht te laten uitschijnen, kan dit echter niet

worden afgeleid uit zijn antwoord op de vraag naar natuurlijke rampen in de buurt, zoals geciteerd op

pagina 21 van het verzoekschrift. Dit antwoord is namelijk neergeschreven in voldoende duidelijke

bewoordingen en hieruit blijkt dat verzoeker aangaf dat er soms overstromingen gebeurden, dit soms in

de maand hamal, en dat de landen dichtbij de rivier daardoor schade opliepen. Evenmin kan verzoeker

om afbreuk te doen aan de inhoud van de bestreden motivering en beslissing volstaan met zijn

verwijzing naar het gegeven dat de opmerkingen van verzoekers advocaat, die aan het einde van het

gehoor opmerkingen mocht formuleren, slordig of onvolledig zouden zijn genoteerd. Vooreerst blijkt uit

de inhoud van de betreffende passage in het gehoorverslag, zoals weergegeven op pagina 23 en 24 in

het verzoekschrift, tezamen gelezen met de notities van verzoekers advocaat die bij het verzoekschrift
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worden gevoegd en de hierin opgenomen opmerkingen, dat minstens de essentie van de opmerkingen

van de advocaat is opgenomen in het gehoorverslag, dat daarbij weldegelijk voldoende duidelijk wordt

aangegeven dat en waar zich volgens deze advocaat problemen hadden voorgedaan in de vertaling en

dat ook de opmerkingen vanwege deze advocaat inzake de publiciteit door de taliban hierin duidelijk

naar boven komen. Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat, zo verzoeker al zou kunnen worden

gevolgd in zijn betoog dat de opmerkingen van zijn advocaat, die deel uitmaakten van een

onafgebroken en lang betoog, te slordig of onvolledig werden genoteerd, uit dit loutere gegeven

geenszins kan worden afgeleid dat dit ook zou gelden voor de rest van het gehoorverslag. Te dezen

dient te worden vastgesteld dat, zo hij van mening is dat er nog andere van zijn gezegden foutief, slordig

of onzorgvuldig zouden zijn genoteerd, verzoeker dit in concreto dient aan te tonen. Verzoeker laat

echter na concreet aan te tonen of uit te werken dat, waar of op welke wijze dit de weergave van zijn

gezegden zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat, waar of hoe dit van invloed zou zijn

geweest op de bestreden motivering en beslissing. Ten overvloede kan in het kader van het voorgaande

nog worden opgemerkt dat, waar en in zoverre relevant, de Raad in hetgeen volgt terdege rekening

houdt met de opmerkingen van verzoekers advocaat zoals deze blijken uit zowel de inhoud van het

gehoorverslag van het CGVS als de notities die verzoekers advocaat tijdens dit gehoor nam.

Daarbij kan vooreerst worden ingegaan op de door verzoekers advocaat reeds ten tijde van het gehoor

aangevoerde vertaalproblemen. Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat verzoeker zelf aangaf

de tolk bij het CGVS goed te begrijpen. Verder werd er aan hem verduidelijkt dat hij het diende te

melden indien zich problemen zouden voordoen (betreffende de tolk of andere problemen)

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.1-2). Verzoeker deed dit niet. Integendeel gaf hij aan het

einde van het gehoor duidelijk aan alle vragen te hebben begrepen en de tolk goed te hebben begrepen

(ibid., p.26). Tussen verzoeker en de tolk deden zich aldus alleszins geen problemen inzake de vertaling

of communicatie voor. Verzoekers advocaat merkte vervolgens, zoals blijkt uit de reeds hoger vermelde,

in het verzoekschrift aangehaalde passage uit het gehoorverslag van het CGVS en de notities van

verzoekers advocaat tijdens het gehoor, wel op dat de tolk, ingevolge diens gebrek aan kennis van het

Engels, een gebrekkige vertaling zou hebben gedaan van een aantal verklaringen. Dat de tolk het

Engels dermate onmachtig zou zijn geweest dat deze niet bij machte was om de verklaringen van de

verzoeker op een gedegen wijze over te brengen aan de ondervrager en omgekeerd, vindt echter steun

in noch het gehoorverslag, noch de opmerkingen van verzoekers advocaat. Vooreerst blijkt uit het

gehoorverslag dat het gehoor op normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen noemenswaardige

problemen inzake de vertaling of communicatie worden afgeleid. Uit de opmerkingen van verzoekers

advocaat blijkt daarenboven dat de vertaling op de elf punten die deze advocaat aanhaalde geenszins

zodanig ondermaats was dat hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de tolk niet bij machte was om de

verschillende gezegden die door de ondervrager en verzoeker werden gebezigd op een gedegen wijze

over te brengen. In tegenstelling met wat verzoekers advocaat heden laat uitschijnen, werden de

gezegden van de ondervrager en verzoeker immers niet ‘foutief’ of incorrect overgebracht. Hoogstens

blijkt uit de opmerkingen van verzoekers advocaat dat bepaalde van de verklaringen met een iets

andere nuancering of een beetje verkort of samengevat werden weergegeven. De kern van hun

verklaringen werd daarbij echter weldegelijk en duidelijk correct vertaald. Voor het overige, kan in het

kader van het voorgaande worden herhaald dat, waar en in zoverre relevant, de Raad in hetgeen volgt

de opmerkingen van verzoekers advocaat, zoals deze blijken uit zowel de inhoud van het gehoorverslag

van het CGVS als de notities die verzoekers advocaat tijdens dit gehoor nam, mee in de beoordeling

betrekt. De elf door verzoekers aangehaalde verschillen in de vertaling, worden in hetgeen volgt aldus

terdege in rekening gebracht. Daarbij dient bovendien te worden opgemerkt dat, nu verzoekers

advocaat blijkens hetgeen aangevoerd wordt in het verzoekschrift zelf zowel de gehoortaal, het Engels

als het Nederlands machtig was, uit de opmerkingen van de advocaat kan worden afgeleid dat de

vertaling van de gezegden van de ondervrager en van verzoeker benevens op het vlak van de elf door

deze advocaat aangehaalde punten weldegelijk correct is geschied. Indien dit niet zo was, kon immers

worden verwacht dat de advocaat ook over de overige verklaringen en hun vertaling de nodige

opmerkingen zou hebben geformuleerd. Dit geldt nog des te meer nu verzoeker ook in het onderhavige

verzoekschrift voor het overige geen bijkomende opmerkingen formuleert inzake de vertaling of

communicatie. Hij toont op generlei wijze aan dat, waar of op welke wijze bepaalde van zijn andere

gezegden foutief zouden zijn vertaald of neergeschreven. Evenmin duidt hij aan waar of hoe dit van

invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht vastgesteld dat

verzoeker, ondanks dat dit van hem mocht worden verwacht, geen documenten neerlegt ter staving van

zijn voorgehouden identiteit, herkomst en reisweg naar België. De motieven dienaangaande luiden als

volgt:
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“Tot slot bleek u niet in het bezit te zijn van enig document dat uw identiteit, afkomst, asielrelaas of

reisweg zou kunnen staven. U zegt hierbij uw documenten te hebben verloren (CGVS, p. 12). Gevraagd

waarom u uw vader u niet hebt gevraagd om documenten, geeft u de nietszeggende verklaring dat uw

vader u had gezegd om uw taskara bij te houden, maar dat u dit verloren bent (CGVS, p. 12). Gezien u

uw bagage naar eigen zeggen al in Griekenland verloren bent (CGVS, p. 12), en u contact had met uw

vader, die u drie à vier dagen voor het gehoor nog sprak, is het vreemd dat u geen enkel document ter

ondersteuning van uw asielrelaas kon voorleggen.”

Verzoeker laat deze motieven volledig ongemoeid. Hij legt ook heden geen documenten neer ter staving

van zijn identiteit, herkomst, asielrelaas en reisweg en reikt geen verklaring aan voor het ontbreken van

dergelijke documenten. Gelet op de contacten met zijn vader, mocht nochtans van verzoeker worden

verwacht dat hij, ook indien hij zijn (blijkens de notities van zijn advocaat originele) taskara onderweg

naar België verloor, dienaangaande toch minstens enig begin van bewijs zou moeten kunnen aanreiken.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u geen zicht biedt op de omstandigheden waarin u

Afghanistan hebt verlaten. Gevraagd naar wanneer u Afghanistan hebt verlaten, zegt u dat u een jaar

onderweg was (CGVS, p. 7). Nogmaals gevraagd of u weet wanneer u Afghanistan hebt verlaten, zegt u

dat u in een haast was en de datum niet kon noteren (CGVS, p. 7). Gevraagd of u het ongeveer weet,

zegt u eerst dat het ongeveer 1393 of 1394 was. Vervolgens geeft u aan dat het misschien 1394 of 1395

was en dat u niet zeker bent (CGVS, p. 7). Geconfronteerd met uw ruime schatting van de tijdsperiode

waarin u Afghanistan zou verlaten hebben, geeft u de weinig overtuigende uitleg dat u nooit aan de

datum dacht (CGVS, p. 7). Verder wordt u gevraagd wie uw reis heeft geregeld, waarop u repliceert dat

u het niet weet en dat uw vader betaalde (CGVS, p. 13). Gevraagd hoeveel uw reis heeft gekost, weet u

het niet (CGVS, p. 13). Gevraagd wie uw reis heeft betaald, zegt u dat uw vader betaald heeft of zijn

vriend (CGVS, p. 13). Gevraagd wat uw vader of zijn vriend heeft gedaan om dit geld bijeen te krijgen,

zegt u het niet weten en dat u denkt dat hij het geleend heeft (CGVS, p. 13). Gevraagd voor een

verklaring voor het feit dat u niet weet hoeveel uw reis gekost heeft, noch wie precies uw reis betaald

heeft, noch hoe die persoon het geld bijeen heeft gekregen, geeft u de nietszeggende verklaring dit het

niet gevraagd te hebben aan de smokkelaar (CGVS, p. 13).”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Gezien hij kon aangeven dat hij

ongeveer een jaar onderweg was naar België, mocht eveneens van hem worden verwacht dat hij toch

bij benadering zou kunnen aangeven wanneer hij Afghanistan verliet. Minstens mocht, ook indien hij niet

goed was met datums en daarom niet de exacte datum van hem mocht worden verwacht, worden

verwacht dat hij toch het jaartal volgens de Afghaanse kalender zou kunnen geven waarin hij zijn land

verliet. Dat hij niet wist of dit nu geschiedde in 1393, 1394 of 1395 werpt weldegelijk een zware smet op

de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Verder was het, in tegenstelling met wat verzoeker

laat uitschijnen, niet onredelijk om van hem te verwachten dat hij de nodige duiding zou kunnen geven

over de wijze waarop zijn reis werd geregeld, de kostprijs voor zijn reis en de persoon die deze kostprijs

betaalde. Redelijkerwijze kon van verzoeker worden verwacht dat hij in dergelijke zaken, die bepalend

waren voor zijn toekomst, toch enige interesse zou hebben getoond. Minstens kon worden verwacht dat

hij zich hierover zou hebben geïnformeerd bij zijn vader doorheen de contacten die hij nog met zijn

vader onderhield vanuit België; al was het maar om zijn reisweg in het kader van zijn verzoek om

internationale bescherming te kunnen uiteenzetten. Waarom zijn vader dergelijke informatie aan hem

niet zou hebben willen meedelen, kan in dit kader niet worden ingezien. Dat verzoeker niet kon

preciseren wanneer hij zijn land zou hebben verlaten en evenmin de nodige kennis vertoonde omtrent

de wijze waarop en de prijs waarvoor zijn reis werd geregeld, vormt een negatieve indicatie voor de

algehele geloofwaardigheid van zijn gezegden.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat verzoeker een bijzonder gebrekkige

kennis vertoonde inzake zowel zijn onmiddellijke regio als de wijdere omgeving. De motieven

dienaangaande luiden als volgt:

“Verder is uw geografische kennis van uw regio bijzonder beperkt. Op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) verklaart u dat u in Kohnagmar (hoofdstad) woont, zonder vermelding van een district (zie

verklaring DVZ, p. 4). Tijdens het gehoor op het CGVS verklaart u initieel dat uw woonplaats niet tot een

district behoort, maar tot de Kohnagmar vallei (CGVS, p. 5). Opnieuw gevraagd in welk district u woont,

zegt u opnieuw dat u niet in een district woont maar dat uw woonplaats tot het centrum toebehoort,

Kohnagmar vallei (CGVS, p. 14). Gevraagd of Maidan Shahr ook een district is, zegt u dat Maidan

Shahr de provinciehoofdstad van Maidan Wardak is (CGVS, p. 14). Opnieuw gevraagd of Maidan Shahr

ook een district is, zegt u dat u het niet weet en dat u enkel weet dat het centrum Maidan Shahr noemt

(CGVS, p. 14-15). Dat u geen weet heeft van de naam van uw eigen district roept ernstige vragen op.

Gevraagd welke districten aan uw woonplaats/district grenzen, weet u slechts één aanliggend district op
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te noemen, Nirkh, waarna u zegt dat u de andere niet kent(CGVS, p. 15). Gezien u acht jaar naar school

geweest bent, wordt u gevraagd hoe het komt dat uw kennis over de aanliggende districten in die

mate beperkt is. Hierop noermt u naast Nirkh de naam van zes andere districten van de provincie

Maidan Wardak en vervolgt met te zeggen dat u de rest niet weet (CGVS, p. 15). Gevraagd welk district

van de provincie Kaboel aan uw district grenst, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 15). Geconfronteerd

met de naam van het district van Kaboel dat aan uw district grenst, meerbepaald Paghman (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier), weet u te zeggen dat het aan Kaboel ligt maar u

weet niet waar (CGVS, p. 25). Gevraagd waar Chahar Asyab ligt, een ander district van de provincie

Kaboel dat dichtbij uw district ligt (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), zegt u het

niet te kennen (CGVS, p. 25).

Gevraagd welke provincies aan uw provincie grenzen, weet u slechts twee provincies op te noemen,

Ghazni en Kaboel (CGVS, p. 15). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, grenst de provincie

Maidan Wardak ook aan de provincies Logar, Bamyan en Parwan (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Gevraagd of er nog provincies zijn die aan uw provincie grenzen, zegt u van wel

maar dat u dat het niet weet (CGVS, p. 15). Dat u later tijdens het gehoor vijftien Afghaanse provincies

weet op te noemen en zegt dat u op school leerde dat er 32 of 34 Afghaanse provincies zijn (CGVS, p.

15), maakt uw gebrek aan kennis over uw eigen provincie en district des te opvallender. Gevraagd waar

Bamyan ligt, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 15-16). Gevraagd waar Parwan ligt, zegt u dat u op de

kaart zag dat het dichtbij Kaboel ligt (CGVS, p. 16). Wanneer u gevraagd wordt om preciezer te zijn, kan

u louter meegeven dat Parwan ook in het noorden ligt (CGVS, p. 16).

Gevraagd naar grote steden in Afghanistan, noemt u Mazar-e-Sharif op (CGVS, p. 17). Gevraagd of de

stad Kaboel dichtbij uw dorp ligt, zegt u dat de provincie Kaboel bij uw provincie ligt en dat u niet weet

van een andere stad (CGVS, p. 17). Gevraagd waar de stad Kaboel ligt, zegt u het niet te weten (CGVS,

p. 17). Gevraagd welke grote stad dichtbij uw dorp ligt, zegt u het niet te weten (CGVS, p. 17). Volgens

de kaart ligt de stad Kaboel op slechts een 44 kilometer (via de weg) van Maidan Shahr (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier).

Gevraagd naar rivieren in uw district, zegt u dat er een kleine rivier was (CGVS, p. 16). Gevraagd naar

de naam van de rivier, zegt u die geen naam heeft en dat het een kleine rivier is, noch weet u waar de

rivier naartoe gaat (CGVS, p. 16). Volgens de kaart loopt de Kaboelrivier nochtans door uw district (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier).”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig argument

aan. Gezien hij (minstens) acht jaar naar school ging, en dit van zijn 5e of 6e tot zijn 14e of 15e, en hij

daarbij schoolliep tot de achtste graad (oftewel het tweede middelbaar) (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.7-8), mocht van verzoeker, ook als minderjarige en als persoon die zijn dorp en

zijn district niet verliet, weldegelijk een (veel) meer gedegen kennis worden verwacht omtrent de

voormelde elementen. Dit geldt nog des te meer nu verzoeker zelf duidelijk aangaf dat zij op school

onder meer geografie kregen, dat zij in het kader van dit vak leerden over de bergen, rivieren en het

land (ibid., p.9-10) en dat zij eveneens studeerden over de provincies (ibid., p.15). Dat verzoeker over

de voormelde elementen dermate gebrekkige verklaringen aflegde en niet bij machte bleek om te

antwoorden op dermate elementaire en eenvoudige kennisvragen omtrent de geografie van zijn district,

provincie en land van herkomst, laat niet toe nog enig geloof te hechten aan zijn herkomst van deze

regio. Dat hij wel een aantal andere verklaringen aflegde die niet expliciet door verweerder worden

tegengesproken, weegt tegen de voormelde aperte lacunes in zijn kennis bijgevolg geheel niet op.

In de bestreden beslissing wordt eveneens met recht gemotiveerd als volgt:

“Gevraagd naar meisjesscholen in uw district, zegt u dat er geen zijn (CGVS, p. 8). Nochtans blijkt uit

informatie waarover het CGVS beschikt, dat er in 2012 een middelbare meisjesschool ingehuldigd werd

voor 972 studenten. Deze school in Maidan Shahr werd hierdoor het instituut met het hoogste niveau

voor scholing voor meisjes in de provincie. Diezelfde week werd in de regio nog een meisjesschool

geopend (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u hiervan helemaal niet op de

hoogte bent, doet verbazen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Uit zijn

verklaringen, waarnaar terecht verwezen wordt in voormelde motivering en zoals door verzoeker zelf

aangehaald in het verzoekschrift, blijkt duidelijk dat verzoeker niet op de hoogte was van het bestaan

van de meisjesscholen in zijn eigen district. Gelet op zijn eigen argumentatie dienaangaande, mocht dit

nochtans weldegelijk van hem worden verwacht. Blijkens hetgeen verzoeker aanvoert, zouden in zijn

regio immers niet enkel zulke scholen zijn opgericht, doch zou de taliban aldaar eveneens heftig tegen

deze scholen gekant zijn en zou zich bijgevolg een ernstig incident hebben voorgedaan. Gezien

verzoeker zelf jarenlang naar school ging, gezien hij naar de (lokale) radio luisterde, gezien zijn vader

naar het nieuws luisterde en gezien zijn vader hem bovendien inlichtte over incidenten in de regio

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.16, 20), mocht van verzoeker worden verwacht dat hij
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beter op de hoogte zou zijn van het bestaan van en de incidenten inzake de meisjesscholen in zijn

regio. Dit geldt des te meer nu de taliban tegen deze scholen gekant waren, en nu de taliban het, zoals

verzoeker zelf aanvoert, in grote delen van de regio voor het zeggen hadden, predikten tegen onderwijs

voor (oudere) meisjes en zorgden voor het meeste publiciteit en voor het informeren van de bevolking.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Ook uw kennis over incidenten en conflicten in uw regio doet verbazen. Gevraagd naar gebeurtenissen

in uw regio waarover gepraat werd, zegt u dat u niets speciaals hoorde en vernoemt u een incident

waarbij een jongen door een mijn geraakt werd (CGVS, p. 21). Gevraagd of er iets in de stad Maidan

Shahr gebeurde tijdens het laatste jaar dat u er verbleef, zegt u dat u niets hoorde (CGVS, p. 21).

Geconfronteerd met het feit dat uw regio naar eigen zeggen gevaarlijk is en u desondanks geen

incidenten kunt opnoemen; zegt u dat er altijd een conflict was, dat er een incident was in Jalrez waarbij

leden van het nationaal leger werden gedood, dat er bruggen werden opgeblazen en dat dit dagelijks

gebeurde in uw regio (CGVS, p. 21). Gevraagd of u een concreet voorbeeld kan geven van incident dat

in uw regio gebeurde, zegt u dat de taliban altijd hinderlagen en mijnen op de hoofdweg legt en dat er

soms conflicten gebeuren op de hoofdweg (CGVS, p. 21-22). Gevraagd of u weet van een

concreet incident dat in de stad Maidan Shahr gebeurde, zegt u dat u het niet weet (CGVS, p. 22).

Gevraagd of u weet heeft van een incident met de lokale politie, zegt u dat u hoorde dat er in Jalrez veel

nationale politie werd gedood (CGVS, p. 22). Gevraagd wanneer dit incident plaatsvond zegt u dat het in

1393 (2014) was (CGVS, p. 22). Gevraagd of u de maand nog weet, zegt u dat u het niet weet en dat u

zelfs het jaar niet zeker weet omdat het lang geleden is (CGVS, p. 22). Gevraagd wat u weet van dat

incident, zegt u dat u hoorde dat de taliban veel mensen doodde (CGVS, p. 22). Gevraagd wat u weet

van de mensen die gedood werden, zegt u dat ze van het nationale leger waren (CGVS, p. 22).

Gevraagd welke etnie deze mensen hadden, zegt u dat niet weet of het Hazara’s, Pasjtoenen of

Tadzjieken waren (CGVS, p. 22). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, vond er inderdaad

een aanval van de taliban plaats in Jalrez in juli 2015. Hierbij kwamen 24 leden van de

Afghaanse Lokale Politie om het leven; allen van Hazara afkomst (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Wanneer u met geconfronteerd wordt met deze informatie zegt u louter dat u

hoorde dat het ging om het nationaal leger en dat er niet werd vermeld of ze Hazara’s, Pasjtoenen of

Tadzjieken waren (CGVS, p. 22). In het licht van de nationale media-aandacht die dit incident en de

nasleep van dit incident kreeg (zie informatie toegevoegd aan het administratief dosser), is het bijzonder

vreemd dat u, als inwoner van de provincie Maidan Wardak, slechts zeer oppervlakkige en zelfs foutieve

informatie over dit incident weergeeft.”

Verzoeker voert andermaal geen dienstige argumenten aan ter verklaring van zijn verregaande

onwetendheid. Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, genoot het incident in Jalrez

nationale media-aandacht. Bovendien luisterde verzoeker naar de (lokale) radio, luisterde zijn vader

naar het nieuws en lichtte zijn vader hem in van incidenten in de regio. Eveneens gaf verzoeker aan en

herhaalt hij in het verzoekschrift dat de taliban de bevolking inlichtten over het incident. Bijgevolg was

het geenszins onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij het incident in Jalrez correct zou

kunnen situeren in de tijd of minstens in het juiste jaar. Eveneens was het gelet op het voorgaande

redelijk om te verwachten dat hij meer gedegen verklaringen zou kunnen afleggen over dit incident, dat

in werkelijkheid en in strijd met zijn gezegden slechts enkele maanden voor zijn vertrek uit zijn land van

herkomst plaatsvond.

Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“U bleek verder niet op de hoogte van het conflict tussen Hazara’s en Kuchi’s in uw provincie. Gevraagd

of u weet hebt van een conflict waarin Hazara’s betrokken zijn in uw provincie, zegt u dat Taliban en

Daesh hetzelfde zijn en dat ze een probleem hebben met Sjia mensen (CGVS, p. 4). Gevraagd of u

weet heeft van een landconflict waarin Hazara’s betrokken zijn, zegt u dat u het nog nooit heb gehoord

en dat het niet in uw regio gebeurde (CGVS, p. 4). Later wordt u gevraagd of er problemen zijn met

Kuchi’s in uw provincie, waarop u repliceert dat er geen problemen zijn (CGVS, p. 23). Hoewel het

conflict tussen Kuchi’s en de Hazara zich niet in uw eigen district afspeelt, is het vreemd dat u, als

burger van de provincie Maidan Wardak, niets zou opgevangen hebben van geweld dat zich in uw eigen

provincie afspeelt. Dit geweld is immers gerelateerd aan een jaarlijks terugkerend conflict tussen

Hazara’s en nomadische Kuchi’s, dat de laatste tien jaar tot verschillende gewelddadige escalaties heeft

geleid (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier).”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Uit zijn verklaringen, die hij zelf opnieuw

aanhaalt in het verzoekschrift, blijkt duidelijk dat hij in het geheel niet op de hoogte was van het conflict

tussen de Hazara en de Kochi’s in zijn regio. Dat hij zelf tot geen van beide etnieën behoort, doet

geenszins afbreuk aan het gegeven dat van hem verwacht mocht worden dat hij over dit opvallende

conflict op de hoogte zou zijn. In deze kan andermaal worden herhaald dat verzoeker jarenlang naar
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school ging, dat zijn vader naar het nieuws luisterde en hem inlichtte over incidenten in de regio en dat

ook verzoeker zelf naar de (lokale) radio luisterde. Dat hij desalniettemin zelfs niet bleek te hebben

gehoord over de problemen tussen de Kochi’s en de Hazara en de verschillende gewelddadige

escalaties die het conflict tussen deze partijen kenmerkten, is niet aannemelijk.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Gevraagd of u politieke partijen kent die actief zijn in de regio, zegt u dat u enkel de taliban kent

(CGVS, p. 19-20). Gevraagd of u als gehoord hebt van Hezb-e-Islami, zegt u dat u de naam hoorde

maar dat ze niet actief zijn in uw regio (CGVS, p. 20). Gevraagd wat u weet over Hezb-e-Islami, zegt u

dat u geen informatie heeft en dat u enkel weet dat het een politieke partij is (CGVS, p. 20). Gevraagd

naar het Haqqani netwerk, zegt u dat u er niets speciaals van weet en dat het zoals de taliban is (CGVS,

p. 20). Beide organisaties, Hezb-e-Islami en het Haqqani netwerk, zijn actief in uw regio en zijn

verantwoordelijk voor verschillende aanslagen die gepleegd werden (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Als inwoner van Maidan Shahr, die naar eigen zeggen naar de radio luisterde

(CGVS, p. 16), is het opvallend dat u hierover zo weinig weet te vertellen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Hij beperkt zich

ertoe te poneren dat uit zijn verklaringen zou blijken dat hij weldegelijk de nodige informatie kon geven

over Haqqani en over Hezb-e-Islami. Dit vormt echter een loutere en kennelijke miskenning van de

inhoud van zowel zijn voormelde, eveneens in het verzoekschrift geciteerde gezegden als de inhoud

van de bestreden beslissing. Uit verzoekers verklaringen blijkt duidelijk dat hij ten onrechte beweerde

dat enkel de taliban in zijn regio actief waren, dat hij foutief aangaf dat Hezb-e-Islami in zijn regio niet

actief was en dat hij niets speciaal wist te vertellen over Haqqani en slechts kon aangeven dat Haqqani

“ook de taliban genoemd worden” en zoals de taliban waren. Nochtans mocht van hem hierover gelet op

de reeds meermaals aangehaalde redenen en in acht genomen dat zulke kennis toch essentieel was

voor het inschatten van de eigen veiligheid onder meer bij het naar school gaan een meer gedegen

kennis worden verwacht.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd als volgt:

“Ook al was u minderjarig toen u Afghanistan hebt verlaten, kan er gezien u acht jaar naar school bent

geweest toch worden verwacht dat u meer informatie zou kunnen geven over uw beweerde regio van

herkomst en verblijf. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk

gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het district Maidan Shahr gelegen in de provincie de

provincie Maidan Wardak. 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 Maidan Wardak, Afghanistan heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan

de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.”

Uit het voorgaande blijkt genoegzaam dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

beweerde herkomst van en verblijf, situatie en problemen in het dorp Char Qala in het district Maidan

Shahr in de provincie Maidan Wardak in Afghanistan.

Bovendien blijkt dat verzoeker, zelfs nadat hij met deze vaststelling reeds meermaals werd

geconfronteerd bij het CGVS en nadat hem aldus herhaald de kans werd geboden om alsnog de

waarheid te vertellen, bleef persisteren in het afleggen van leugenachtige verklaringen en dat hij ten

onrechte erin bleef volharden afkomstig te zijn van voormeld(e) dorp en regio. In dit kader wordt in de

bestreden beslissing terecht gesteld:

“U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 3 augustus 2017 nochtans uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw

nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten (CGVS, p. 2). Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit

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

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

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

verklaringen (CGVS, p. 2). U werd tijdens (CGVS, p. 19) en op het einde van het gehoor (CGVS, p. 25-

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

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan, maar u bleef vasthouden aan

het feit dat uw hele leven in Char Qala hebt gewoond (CGVS, p. 26).”

Ook heden blijft verzoeker volharden in zijn eerder voorgehouden, blijkens het voorgaande nochtans

kennelijk ongeloofwaardige verklaringen inzake zijn herkomst, situatie en problemen.



RvV X - Pagina 16

Verzoeker verzaakt aldus op ernstige wijze aan de op hem rustende medewerkingsplicht, zoals hoger

omschreven en zoals aangegeven in de bestreden beslissing. Verzoeker weigert gelet op de voormelde

vaststellingen moedwillig klaarheid te scheppen over en maakt het onmogelijk een duidelijk zicht te

krijgen op zijn werkelijke herkomst, situatie en problemen.

Bijgevolg maakt verzoeker het door zijn eigen toedoen onmogelijk om zijn werkelijke nood aan

bescherming in te schatten, is zijn verwijzing naar de (veiligheids-)situatie in zijn zelfverklaarde land en

regio van herkomst verder niet dienstig en kan hij hiermee geenszins volstaan om in zijner hoofde het

bestaan van een nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Verzoeker dient het

bestaan van zulke nood in concreto aan te tonen en kan daarbij niet volstaan met een loutere verwijzing

naar de situatie in een bepaald land of een bepaalde regio. Hij dient tevens een verband aan te tonen

tussen deze situatie en zijn persoon en blijft hier, gelet op het voorgaande, schromelijk in gebreke.

3.4. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.5. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden

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

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

De Raad benadrukt te dezen nogmaals dat verzoeker moedwillig leugenachtige verklaringen aflegt over

en weigert een zicht te bieden op zijn werkelijke herkomst, situatie en problemen. Het is nochtans de

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

onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de werkelijke herkomst

en achtergrond van verzoeker voor zijn komst naar België, over verzoekers reële problemen en situatie

en over de vraag of verzoeker al dan niet afkomstig is uit of kan verblijven in een land of regio waar

geen risico op ernstige schade aanwezig is. De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat

verzoeker zelf meent dat zulk risico in zijn hoofde niet voorhanden is.

3.6. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 elf maart tweeduizend negentien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


