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nr. 219 817 van 15 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE en

H. BOURRY

Steenakker 28

8940 WERVIK

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 19 november 2018

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

van 23 oktober 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 7 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. HINNEKENS loco advocaat D.

VANDENBROUCKE en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 30 november 2015, verklaart er zich

op 5 december 2015 vluchteling.

1.2. Op 23 oktober 2018 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn. U bent geboren in het

dorp Ferozkhel in het district Ahmadabad van de provincie Paktia. U was zestien jaar oud bij aankomst in

België op 4 december 2015. Tot de achtste graad studeerde u en tegelijkertijd hielp u uw vader bij zijn

werk als metser.

Een maand voor de grote eid van 1394 (gevierd op 24 september 2015) kwam uw neef M.K., een lid van

de taliban, bij uw familie op bezoek. Vijf dagen later keerde hij terug en zei hij uw vader dat u oud

genoeg was en dat u aan de jihad moest meedoen. Uw vader weigerde en volharde in zijn weigering toen

uw neef met zijn neef E. zeven dagen later met hetzelfde verzoek aan uw deur stond. Diezelfde nacht

belde uw neef Q.N. uw vader op en spoorde ook hij uw vader aan u aan de jihad te laten deelnemen. Vijf

dagen voor de grote eid ontving u een dreigbrief van de taliban waarin u opnieuw op uw plicht om aan de

jihad deel te nemen gewezen werd. Jullie gaven geen positief gevolg aan de brief maar u dook onder bij

uw oom van moederskant. De tweede dag van eid drongen mannen uw huis binnen. Toen ze u niet

konden vinden lieten ze een tweede dreigbrief achter waarin u opnieuw aangemaand werd de jihad te

vervoegen zo niet zou u gedood worden. De volgende dag verliet u Afghanistan.

Na een reis van twee maanden kwam u op 30 november 2015 in België aan. Op 5 december 2015

verklaarde u zich vluchteling.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw originele taskara, een kopie van de

taskara van uw vader en uw oom, een originele dreigbrief van de taliban, een verklaring van de

dorpsoudsten en een enveloppe waarin de stukken naar u opgestuurd werden neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire

beschermingsstatus u niet kan worden toegekend.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban en meer bepaald door uw neven

omdat u niet aan de jihad wilde deelnemen (notities CGVS d.d 02/03/2018, p.4,11).

Vooreerst moet erop gewezen worden dat u het CGVS geen correct beeld ophangt van uw leeftijd en de

eraan verbonden levensomstandigheden voor uw komst naar België. Zo verklaarde u zich bij aankomst

in België op 5 december 2015 16 jaar oud. Het leeftijdsonderzoek in opdracht van de Dienst Voogdij stelde

dat u op 21 december 2015 ouder was dan 18 jaar waarbij 22,5 jaar met een standaarddeviatie van 1,7

jaar een goede schatting is. Uw geboortedatum werd bijgevolg van 31 december 1999 naar 1 januari 1993

bijgesteld. Uit de leeftijdsbepaling moet niet alleen besloten worden dat de rechten van het kind niet op

uw van toepassing zijn, ook geeft u door u valselijk als een minderjarige voor te doen geen zicht op uw

werkelijke identiteit en uw leven voor uw komst naar België. Tijdens uw gehoor op het CGVS houdt u

bovendien vast aan uw verklaarde minderjarigheid. U blijft beweren dat u 16 jaar oud was bij aankomst in

België (CGVS p.1). Dat u hardnekkig vasthoudt aan uw minderjarigheid doet vermoeden dat u doelbewust

een aanzienlijk lagere leeftijd voorwendt om de asielinstanties in hun beoordeling van uw nood aan

bescherming te misleiden. Uw leeftijd bepaalt immers in grote mate uw identiteit en

levensomstandigheden in uw land van herkomst en vormt het kader van het aangehaalde asielrelaas. Dat

u in werkelijkheid meerderjarig en zelfs zo’n zes jaar oud bent verandert niet alleen de positie die u in

uw vluchtverhaal inneemt. De hele voorstelling dat uw neven u in 2015 als oud genoeg beschouwden om

aan de jihad deel te nemen en de context van deze bedreiging tegen de achtergrond van uw schoolgang

komen volledig op de helling te staan (CGVS p.4,6,10; CGVS Verklaring punt 5).

Daarnaast springt de beperktheid van uw kennis over het lidmaatschap van uw neven bij de taliban in het

oog. Gevraagd om te vertellen over hun activiteiten als talibs zegt u dat u niet weet welke activiteiten ze

hadden om vervolgens in het algemeen te vertellen over de daden van de taliban (CGVS p.5). Als u

opnieuw gevraagd wordt iets specifieks te vertellen over de activiteiten van uw neven brengt u slechts

aan dat een van de zonen bij een explosie thuis om het leven kwam. U zegt dat uw vader u zei dat ze de

jongen misschien een aanslag wilden laten plegen (CGVS p.5). Gevraagd waarom uw vader dit scenario

vermoedde antwoordt u eerst dat er talibs op de begrafenis waren die dit onomwonden zeiden (CGVS

p.6). Als u met enige verbazing gevraagd wordt of dit publiekelijk meegedeeld werd komt u evenwel direct

op uw uitspraak terug (CGVS p.6). Dat de kennis over de activiteiten van uw neven voor de taliban

onbestaande is schaadt ernstig het geloof in hun voorgehouden profiel. Ook kunnen uw verklaringen over

de talibangroep waartoe uw neven behoren niet overtuigen.
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Op deze vraag antwoordt u eerst met de naam Haqqani, de fractie van de taliban die in het hele oosten

van Afghanistan actief is. Gevraagd onder welke talibancommandant ze dienen moet u het antwoord

schuldig blijven maar geeft u wel opeens op dat ze behoren tot de groep van Khalid Beniwalid. Meer

informatie over deze groep heeft u echter niet (CGVS p.6). Als verklaring voor uw tekortschietende kennis

wijst u er meermaals op dat u nauwelijks met uw neven in contact kwam (CGVS p.5). Deze bewering kan

evenwel niet als verklaring voor uw tekort aan kennis aanvaard worden. Uit uw verklaringen blijkt immers

dat ze hun werkzaamheden voor de taliban niet verborgen hielden maar dat uw familieleden er uw vader

vrijelijk over vertelden (CGVS p.6). Bovendien wonen uw zus en schoonbroer in hetzelfde dorp als uw

neven waardoor, zelfs indien aangenomen zou worden dat u in een door groepscultuur gedomineerd land

als Afghanistan nauwe familieleden als uw neven nauwelijks zag – quod non -, u zeker langs deze weg

informatie over uw neven bereikt moet hebben (CGVS p.11-12).

In de lijn van uw teleurstellende kennis over het lidmaatschap van uw neven bij de taliban blijft u ook over

de discussies die uw vader met uw neven voerde uiterst vaag. Gevraagd naar de argumenten die uw

neven inzetten om uw vader en u te overtuigen de gewapende strijd te kiezen kan u geen doorleefde

weergave geven. Geen concrete of persoonlijke argumenten werden aangehaald enkel de zeer bekende

clichématige uitspraken dat de huidige overheid een marionet van de Amerikanen is en dat u een

martelaar zult worden. Deze twee uitspraken zijn de volledige weergave van de eerste discussie die uw

vader met uw neef zou hebben gehad (CGVS p.6). Indien talibs met een lange carrière bij de taliban

proberen een direct familielid te overtuigen hun strijd te vervoegen zou men verwachten dat men niet

slechts zou teruggrijpen naar twee algemene standpunten van de taliban die reeds alom bekend zijn. Te

meer daar u beweert dat ze deze twee argumenten een paar keer aan uw vader meedeelden (CGVS p.6).

Dat deze twee argumenten het hele repertoire van doorwinterde talibs zouden zijn die ze telkens opnieuw

tegen hun oom zouden herhalen is allesbehalve plausibel. Over het hoogoplopend gesprek dat uw

vader de daaropvolgende keer met uw neven had weet u inhoudelijk niets te vertellen (CGVS p.7). Ook

over de discussie die uw vader zou hebben gehad met uw neef Q.N. bent u uiterst beknopt. Q.N. vroeg

waarom uw vader niet luisterde en uw vader weigerde, dit is alles wat u over het gesprek kwijt kunt (CGVS

p.12). De vaststelling dat u, hoewel u destijds een volwassen man van zo’n tweeëntwintig jaar oud was

en het onderwerp was van de discussies, helemaal niet deelnam aan de discussies zelf en ook nauwelijks

iets over de inhoud van de discussies afweet, is uiterst frappant. De informatie die u wel bezit over de

argumenten die uw neven in de weegschaal leggen komen bovendien allerminst doorleefd over.

Tot slot is het veelzeggend dat u een stuk van uw vluchtverhaal vergeten lijkt op het CGVS. In uw

spontaan relaas laat u de telefonische bedreiging door uw neef Q.N. geheel achterwege (CGVS p.4. Zelfs

als u later expliciet gevraagd wordt of u uw problemen met de taliban en met uw neven in detail uiteenzette

antwoord u bevestigend (CGVS p.11). U moet herinnerd worden aan uw verklaringen bij de DVZ alvorens

u zich dit dreigement voor de geest kan halen (vragenlijst CGVS d.d. 08/03/2016, vraag 5; CGVS p.12).

Dit is weinig ernstig. Indien u daadwerkelijk Afghanistan verlaten heeft omwille van de dreigementen van

uw talibangezinde neven en u om deze reden niet naar Afghanistan kan terugkeren dan kan aangenomen

worden dat u als volwassen man van al deze dreigementen doordrongen bent.

Gezien al deze vaststellingen kan er geen geloof meer worden gehecht aan het door u aangehaalde

asielrelaas, waarop u uw asielmotieven steunt. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij

terugkeer naar Afghanistan in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan

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

betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend

op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. Er

is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in een deel van het land van herkomst

geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te bepalen of

de verzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt in een ander deel van het land van

nationaliteit, dient rekening te worden gehouden met de algemene omstandigheden in het land van

herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker.
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Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan sinds begin 2013

verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het conflict nog steeds

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Zo

bestaat er actueel in onder andere de provincie Kabul, delen van de provincie Nangarhar en de provincie

Balkh geen reëel risico voor burgers om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun

leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Deze

gebieden kunnen dan ook worden beschouwd als regio’s in Afghanistan waar men zich kan vestigen om

zich te onttrekken aan de onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s in het land.

Inzake de persoonlijke omstandigheden dient opgemerkt te worden dat een verzoeker de verplichting

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

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem of haar om de nodige

feiten en alle relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Het CGVS mag van u correcte en coherente verklaringen, en waar mogelijk documenten,

verwachten met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van

relevante familieleden, de landen en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken en de

afgelegde reisroute. Er kan van u dan ook worden verwacht dat u het CGVS inzicht verschaft in uw

werkelijke achtergrond, het werkelijk (familiaal) netwerk waarop u kan steunen en uw reële financiële

draagkracht, zodat het CGVS kan beoordelen of u over een intern vestigingsalternatief kan beschikken.

Een verzoeker die geen zicht biedt op deze elementen, en het daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt

te beoordelen of hij in staat is om bij een terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit,

buiten zijn regio van herkomst, in zijn levensonderhoud te voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood

heeft aan subsidiaire bescherming.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p.1), 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 profiel en

levensomstandigheden in Afghanistan en dat u evenmin zicht wenst te geven op het netwerk waarop u

zou kunnen steunen bij terugkeer naar Afghanistan.

Zoals hierboven reeds aangegeven kan er geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u op het

moment van uw vertrek uit Afghanistan in het najaar van 2015 een zestienjarige student in de achtste

graad was aangezien het leeftijdsonderzoek uitwijst dat u destijds zo’n zes jaar ouder was. Door u

meerdere jaren jonger voor te doen weigert u zicht te geven op uw werkelijke scholingsgraad en

beroepservaring. Nochtans zijn de vaardigheden en de ervaring die u van uw zestiende tot uw

tweeëntwintigste opgedaan heeft cruciaal voor de beoordeling of u zich bij terugkeer naar Afghanistan

redelijkerwijs in een ander deel van Afghanistan kan vestigen. Gezien het belang van waarheidsgetrouwe

verklaringen over uw leeftijd, studies en tewerkstelling voor de beoordeling van uw nood aan internationale

bescherming volgens artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet werd u expliciet gewezen op het belang

van correcte verklaringen over deze onderwerpen en werd u warm aangemoedigd om uw

ongeloofwaardige verklaringen bij te sturen. Desalniettemin bleef u vasthouden aan uw eerdere

verklaringen (CGVS p.10).

Niet alleen over uw activiteiten de jaren voor uw vertrek naar België ook over het netwerk dat u zou

kunnen ondersteunen bij vestiging in een ander deel van Afghanistan wenst u geen oprechte verklaringen

af te leggen. Zo verklaart u dat u met niemand in Afghanistan contact heeft via facebook (CGVS p.8).

Nochtans leidt het telefoonnummer waarvan u zegt dat het aan uw vader toebehoort naar de

facebookpagina op naam van S.A. (CGVS p.8). De naam S.A. is u niet bekend al moet u wel bekennen

dat de naam in de url, M.A. die van uw broer is. Desalniettemin beweert u geen contact te hebben met uw

broer op facebook en zelfs als u het account getoond wordt stelt u het niet te kennen. Dit is weinig ernstig

aangezien u een bericht op dit account liket. Niet alleen liket u een bericht op deze pagina, u bent slechts

één van de drie personen die een bericht op deze pagina liket. Er kan dus niet volgehouden worden dat

u de persoon van wie de facebookpagina is, die aangemaakt werd met het telefoonnummer van uw vader

en met de naam van uw broer niet zou kennen. Alle aanwijzingen leiden immers duidelijk naar uw broer,

hetgeen u ontkent en probeert kracht bij te zetten door te stellen dat hij slechts tien of elf jaar oud is (CGVS

p.8). Zelfs als u uw verbondenheid met het account getoond wordt tracht u hardnekkig vol te houden dat

u niets met de pagina te maken heeft. Ter verklaring zegt u dat u facebook niet beheerst en dat uw telefoon

bij iedereen de ronde doet (CGVS p.10). Uw stelling dat iemand anders met uw account toevallig op de

facebookpagina verbonden aan het telefoonnummer van uw vader en de naam van uw broer actief was

is compleet ongeloofwaardig.



RvV X - Pagina 5

Ook kan er niet alleen een nauwe band tussen u en de eigenaar van de pagina maar ook tussen de

eigenaar van de pagina en de andere persoon die zijn berichten liket aangenomen worden. Deze man,

M.Q.A., kent u evenmin zo zegt u (CGVS p.10). Nochtans heeft deze persoon dezelfde stamnaam als u,

is hij eveneens afkomstig van Paktia en bovenal is hij naast u de enige die actief is op het facebookaccount

van de persoon die niemand anders kan zijn dan uw broer M.. Uw band met M.Q.A., een student aan de

medische faculteit van Nangarhar, wordt overigens bevestigt doordat ook u foto’s van hem goedkeurt op

facebook. Naast een grote geletterdheid en een sterke band met deze persoon uit Jalalabad laat uw

facebookgebruik ook een band met Kabul zien. U liket immers zeventwintig keer berichten van een zekere

O.A., die naar eigen zeggen woonachtig is in de Afghaanse hoofdstad er een uitgebreid vriendennetwerk

heeft. Uw activiteit op de pagina van O.A. is eveneens opvallend omdat zijn berichten zelden meer dan

vijf à tien likes oogstten en bijgevolg eveneens een nauwe band doen vermoeden tussen u en deze

persoon uit Kabul. Dat u deze band tracht te verhullen door te stellen dat u met niemand in Afghanistan

contact heeft via facebook wijst er andermaal op dat u uw werkelijke netwerk in Afghanistan niet prijs wilt

geven (CGVS p.8).

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd

over het door u aangemeten profiel, uw beroepsactiviteiten en het netwerk dat u bezit in Afghanistan. Door

uw gebrekkige medewerking op dit punt laat u niet toe om op basis van uw verklaringen op een correcte

wijze tot een inschatting te komen van uw werkelijk studie- en arbeidsverleden, uw werkelijk profiel, het

werkelijk netwerk waarop u in Afghanistan kan steunen. Door het afleggen van ongeloofwaardige

verklaringen met betrekking tot het door u aangemeten socio-economisch profiel in Afghanistan,

verhindert u het CGVS te beoordelen of u in staat is om bij een terugkeer naar Afghanistan, buiten uw

regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien. Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid van een

intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert u aldus de noodzakelijke medewerking te verlenen bij

de beoordeling van uw mogelijkheden tot hervestiging. Nochtans berust voor iedere vorm van

internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de subsidiaire bescherming, de

plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend.

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

en alle nodige elementen voor de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming aan te

reiken. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht

uw 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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde

van het CGVS inzoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden

verwacht dat deze nader worden onderzocht. 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 besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die

een toekenning van een internationale beschermingsstatuut rechtvaardigen.

De neergelegde stukken kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Wat betreft uw taskara moet

er gezien bovenvermeld leeftijdsonderzoek aan de bewijswaarde van dit stuk ernstig getwijfeld worden.

De taskara van uw vader en uw oom missen bewijskracht inzake uw problemen met de taliban en uw

neven of het gebrek aan zicht dat u op uw profiel en netwerk wilt geven. De bevestigingsbrief van de

ouderen heeft een gesolliciteerd karakter zodat het zijn objectieve bewijswaarde ontneemt. Bovendien

moet er wat betreft alle stukken eveneens op gewezen worden dat uit de informatie waarover het CGVS

beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd) blijkt dat valse en vervalste

Afghaanse documenten door de hoge graad aan corruptie in uw land van herkomst tegen betaling te

verkrijgen zijn. Hierdoor hebben Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde bij het

vaststellen van de geloofwaardigheid van de verklaringen van een Afghaanse asielzoeker.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen
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Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissing

te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Per drager brengt de commissaris-generaal op 20 februari 2019 samen met een aanvullende nota de

volgende stukken bij: het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018, het rapport “EASO Country of Origin

Information Report: Afghanistan – Security Situation” van december 2017, COI Focus “Afghanistan.

Security situation in Kabul city” van 24 april 2018, het rapport “EASO Country of Origin Information Report.

Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018, het rapport “EASO Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2018, en de COI Focus “Afghanistan.

Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk 8).

Met een aangetekend schrijven van 22 februari 2019 brengt verzoeker samen met een aanvullende nota

een schoolrapport met vertaling bij (rechtsplegingsdossier, stuk 10).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat hij inzake beslissingen van de

commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. 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 2005-2006, nr. 2479/001, 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 de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeker voert aan dat hij door de taliban, waaronder enkele van zijn familieleden, wordt

bedreigd teneinde de jihad te doen. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus

geweigerd omdat (i) geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden leeftijd van 16 jaar ten tijde

van zijn aankomst in België, daar uit de beslissing van de Dienst Voogdij blijkt dat hij op 21 december

2015 een leeftijd had van 22,5 jaar met een standaarddeviatie van 1,7 jaar, waardoor afbreuk wordt

gedaan aan de geloofwaardigheid van zowel zijn vluchtrelaas als van zijn verklaringen in verband met zijn

scholing en werkervaring; (ii) zijn kennis over het lidmaatschap van zijn neven bij de taliban dermate

gebrekkig is dat afbreuk wordt gedaan aan de door hem voorgehouden bedreigingen vanwege deze

neven; (iii) zijn verklaringen over de discussies tussen zijn vader en deze neven-talibs eveneens gebrekkig

zijn; (iv) het niet aannemelijk is dat verzoeker er tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan moet worden herinnerd dat hij op de Dienst

Vreemdelingenzaken ook melding maakte van een telefonische bedreiging door zijn neef Q.N.; en (v) de

door hem voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande

vaststellingen niet kunnen wijzigen.

2.3.2.2. Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven

uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van

en volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-beweringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige wijze

de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.2.3. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat geen geloof kan

worden gehecht aan de door verzoeker voorgehouden leeftijd van 16 jaar ten tijde van zijn aankomst in

België.
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Uit de beslissing van de Dienst Voogdij blijkt immers dat hij op 21 december 2015 een leeftijd had van

22,5 jaar met een standaarddeviatie van 1,7 jaar, hetgeen alvast een negatieve weerslag heeft op de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen in het algemeen:

“Vooreerst moet erop gewezen worden dat u het CGVS geen correct beeld ophangt van uw leeftijd en de

eraan verbonden levensomstandigheden voor uw komst naar België. Zo verklaarde u zich bij aankomst

in België op 5 december 2015 16 jaar oud. Het leeftijdsonderzoek in opdracht van de Dienst Voogdij stelde

dat u op 21 december 2015 ouder was dan 18 jaar waarbij 22,5 jaar met een standaarddeviatie van 1,7

jaar een goede schatting is. Uw geboortedatum werd bijgevolg van 31 december 1999 naar 1 januari 1993

bijgesteld. Uit de leeftijdsbepaling moet niet alleen besloten worden dat de rechten van het kind niet op

uw van toepassing zijn, ook geeft u door u valselijk als een minderjarige voor te doen geen zicht op uw

werkelijke identiteit en uw leven voor uw komst naar België. Tijdens uw gehoor op het CGVS houdt u

bovendien vast aan uw verklaarde minderjarigheid. U blijft beweren dat u 16 jaar oud was bij aankomst in

België (CGVS p.1). Dat u hardnekkig vasthoudt aan uw minderjarigheid doet vermoeden dat u doelbewust

een aanzienlijk lagere leeftijd voorwendt om de asielinstanties in hun beoordeling van uw nood aan

bescherming te misleiden. Uw leeftijd bepaalt immers in grote mate uw identiteit en

levensomstandigheden in uw land van herkomst en vormt het kader van het aangehaalde asielrelaas. Dat

u in werkelijkheid meerderjarig en zelfs zo’n zes jaar oud bent verandert niet alleen de positie die u in

uw vluchtverhaal inneemt. De hele voorstelling dat uw neven u in 2015 als oud genoeg beschouwden om

aan de jihad deel te nemen en de context van deze bedreiging tegen de achtergrond van uw schoolgang

komen volledig op de helling te staan (CGVS p.4,6,10; CGVS Verklaring punt 5).”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Door de verwerende partij wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat verzoeker een heel ander

tijdbesef heeft dan dewelke in de Westerse wereld wordt gehanteerd.

In de westerse wereld bestaat een lineair tijdsbesef, dat wil zeggen dat men denkt in termen van verleden,

heden en toekomst. De toekomst schept nieuwe mogelijkheden en uitdagingen en is duidelijk anders dan

het verleden. Alles is in ontwikkeling. De Afghaanse cultuur heeft een meer cyclische tijdsbeleving. Alles

herhaalt zich op een voorspelbare manier: dag en nacht, zomer en winter, zaaien en oogsten, zonen

worden vader,…

Verwerende partij is hieraan voorbij gegaan.

Wat de geboortedatum betreft, dient verzoeker te erkennen dat hij dit in wezen niet wist. Dat verzoeker in

wezen zijn geboortedatum niet kent, mag hem niet ten kwade worden geduid. Feit is dat de meerderheid

van de Afghanen hun geboortedatum niet kennen. Verzoeker heeft tijdens het interview duidelijk gesteld

dat hij de resultaten van het leeftijdsonderzoek aanvaard. Anderzijds dient vastgesteld te worden dat

verzoeker duidelijkheid gaf omtrent zijn dagdagelijks leven. Tevens vertelde verzoeker over incidenten die

plaatsvonden op het moment dat hij in Afghanistan was. Deze zaken moeten verwerende partij tevens

toelaten het verblijf van verzoeker in Afghanistan te situeren.”

De Raad stelt vast dat het verschil tussen de door verzoeker opgegeven leeftijd van 16 jaar ten tijde van

zijn aankomst in België op 30 november 2015 enerzijds en de leeftijd die blijkt uit de beslissing van de

Dienst Voogdij, zijnde 22,5 jaar met een standaarddeviatie van 1,7 jaar op 21 december 2015, anderzijds

dermate groot is dat dit verschil niet kan worden verklaard door te wijzen op een verschillend tijdsbesef in

Afghanistan en in het Westen of op een gebrekkige kennis van de exacte geboortedatum bij Afghaanse

verzoekers om internationale bescherming. In zoverre enig geloof kan worden gehecht aan de blote

beweringen in het verzoekschrift met betrekking tot het tijdsbesef in Afghanistan en dat de meerderheid

van de Afghanen hun geboortedatum niet kennen, doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker

zich bij zijn aankomst in België minstens 4,8 jaar jonger voordeed dan hij in werkelijkheid blijkt te zijn. Dit

klemt des te meer daar hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen wel degelijk volhardde in zijn eerder opgegeven jeugdige leeftijd

(gehoorverslag CGVS, p. 1 en p. 10-11), hoewel hij toen reeds met de vaststellingen van de Dienst Voogdij

bekend was.

Verzoekers leugenachtige verklaringen met betrekking tot zijn leeftijd doen afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn voorgehouden vluchtrelaas, in het bijzonder aan de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen in verband met zijn scholing en eventuele werkervaring. Het voorgaande klemt des te meer

daar verzoeker ook over de contacten die hij via Facebook heeft met mensen in Afghanistan eveneens

leugenachtige verklaringen aflegde (zie verzoekschrift, p. 6) (zie ook infra). Verder dient erop gewezen

dat het schoolrapport (rechtsplegingsdossier, stuk 10) niet van aard is om op de voorgaande vaststellingen

een ander licht te werpen, wel in tegendeel.
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Blijkens de bijgevoegde vertaling heeft dit document betrekking op verzoekers prestaties in het schooljaar

2018/2019 (Afghaanse kalender: 1397), terwijl verzoeker op dat ogenblik reeds drie à vier jaar in België

verbleef. Bovendien werd bij verschillende vakken geen cijfer ingevuld (bijvoorbeeld Arabisch,

wetenschappen, scheikunde).

Aan dit document kan om deze redenen alleen al geen bewijswaarde worden toegekend. Verder blijkt uit

de informatie in het administratief dossier met betrekking tot corruptie en documentfraude in Afghanistan

(zie map 'Landeninformatie') dat omwille van de hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten

gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn, hetgeen de bewijswaarde ervan ernstig

relativeert. Ten overvloede dient erop gewezen dat documenten enkel een ondersteunende werking

hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas

kracht bij te zetten; op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig vluchtrelaas te herstellen.

2.3.2.4. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

kennis over het lidmaatschap van zijn neven bij de taliban dermate gebrekkig is dat afbreuk wordt gedaan

aan de door hem voorgehouden bedreigingen vanwege deze neven:

“Daarnaast springt de beperktheid van uw kennis over het lidmaatschap van uw neven bij de taliban in

het oog. Gevraagd om te vertellen over hun activiteiten als talibs zegt u dat u niet weet welke activiteiten

ze hadden om vervolgens in het algemeen te vertellen over de daden van de taliban (CGVS p.5). Als u

opnieuw gevraagd wordt iets specifieks te vertellen over de activiteiten van uw neven brengt u slechts

aan dat een van de zonen bij een explosie thuis om het leven kwam. U zegt dat uw vader u zei dat ze de

jongen misschien een aanslag wilden laten plegen (CGVS p.5). Gevraagd waarom uw vader dit scenario

vermoedde antwoordt u eerst dat er talibs op de begrafenis waren die dit onomwonden zeiden (CGVS

p.6). Als u met enige verbazing gevraagd wordt of dit publiekelijk meegedeeld werd komt u evenwel direct

op uw uitspraak terug (CGVS p.6). Dat de kennis over de activiteiten van uw neven voor de taliban

onbestaande is schaadt ernstig het geloof in hun voorgehouden profiel. Ook kunnen uw verklaringen over

de talibangroep waartoe uw neven behoren niet overtuigen. Op deze vraag antwoordt u eerst met de

naam Haqqani, de fractie van de taliban die in het hele oosten van Afghanistan actief is. Gevraagd onder

welke talibancommandant ze dienen moet u het antwoord schuldig blijven maar geeft u wel opeens op

dat ze behoren tot de groep van Khalid Beniwalid. Meer informatie over deze groep heeft u echter

niet (CGVS p.6). Als verklaring voor uw tekortschietende kennis wijst u er meermaals op dat u nauwelijks

met uw neven in contact kwam (CGVS p.5). Deze bewering kan evenwel niet als verklaring voor uw tekort

aan kennis aanvaard worden. Uit uw verklaringen blijkt immers dat ze hun werkzaamheden voor de taliban

niet verborgen hielden maar dat uw familieleden er uw vader vrijelijk over vertelden (CGVS p.6).

Bovendien wonen uw zus en schoonbroer in hetzelfde dorp als uw neven waardoor, zelfs indien

aangenomen zou worden dat u in een door groepscultuur gedomineerd land als Afghanistan nauwe

familieleden als uw neven nauwelijks zag – quod non -, u zeker langs deze weg informatie over uw neven

bereikt moet hebben (CGVS p.11-12).”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Verzoeker erkent dat zij kennis over het lidmaatschap van zijn neven bij de taliban eerder beperkt is.

Verzoeker dient er evenwel op te wijzen dat hij geen lid was van de taliban. Verzoeker was niet betrokken

bij hun activiteiten. Verzoeker ziet dan ook niet in hoe hij hierover meer informatie kon geven. Het zal de

Raad evenwel niet ontgaan dat verzoeker wel kon aanduiden wie hun commandant was en tot welke

fractie zij behoorden.”

De Raad stelt vast dat verzoekers kennis over het lidmaatschap van zijn neven bij de taliban wel degelijk

dermate beperkt is dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Er dient op gewezen dat redelijkerwijze

kan worden verwacht dat verzoeker, die heden meent internationale bescherming te behoeven omwille

van de beweerde bedreigen vanwege zijn neven-talibs, zich terdege zou informeren over het lidmaatschap

van deze neven bij de taliban. Waar verzoeker enerzijds erop wijst dat hij kon aanduiden wie hun

commandant was en tot welke fractie zij behoorden blijkt anderzijds uit zijn verzoekschrift dat hij zelf erkent

dat zijn kennis over het lidmaatschap van zijn neven bij de taliban eerder beperkt is. Bovendien blijkt uit

verzoekers verklaringen blijkt dat hij allerminst eenduidig was inzake de talibangroep waartoe zij behoren

en dat hij over de genoemde talibancommandant Khalid Beniwalid en/of over de talibangroepering van

zijn neven geen informatie kon geven (gehoorverslag CGVS, p. 6). Bovendien merkt de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing terecht op dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn neven hun

talibanactiviteiten allerminst verborgen hielden en dat zijn zus en schoonbroer in hetzelfde dorp wonen

als deze neven, zodat redelijkerwijze wel kan worden verwacht dat verzoeker hierover de nodige

toelichting kan geven nu dit de kern van zijn asielrelaas betreft.
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2.3.2.5. Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

verklaringen over de discussies tussen zijn vader en deze neven-talibs eveneens gebrekkig zijn:

“In de lijn van uw teleurstellende kennis over het lidmaatschap van uw neven bij de taliban blijft u ook over

de discussies die uw vader met uw neven voerde uiterst vaag.

Gevraagd naar de argumenten die uw neven inzetten om uw vader en u te overtuigen de gewapende

strijd te kiezen kan u geen doorleefde weergave geven. Geen concrete of persoonlijke argumenten

werden aangehaald enkel de zeer bekende clichématige uitspraken dat de huidige overheid een marionet

van de Amerikanen is en dat u een martelaar zult worden. Deze twee uitspraken zijn de volledige

weergave van de eerste discussie die uw vader met uw neef zou hebben gehad (CGVS p.6). Indien talibs

met een lange carrière bij de taliban proberen een direct familielid te overtuigen hun strijd te vervoegen

zou men verwachten dat men niet slechts zou teruggrijpen naar twee algemene standpunten van de

taliban die reeds alom bekend zijn. Te meer daar u beweert dat ze deze twee argumenten een paar keer

aan uw vader meedeelden (CGVS p.6). Dat deze twee argumenten het hele repertoire van doorwinterde

talibs zouden zijn die ze telkens opnieuw tegen hun oom zouden herhalen is allesbehalve plausibel. Over

het hoogoplopend gesprek dat uw vader de daaropvolgende keer met uw neven had weet u inhoudelijk

niets te vertellen (CGVS p.7). Ook over de discussie die uw vader zou hebben gehad met uw neef Q.N.

bent u uiterst beknopt. Q.N. vroeg waarom uw vader niet luisterde en uw vader weigerde, dit is alles wat

u over het gesprek kwijt kunt (CGVS p.12). De vaststelling dat u, hoewel u destijds een volwassen man

van zo’n tweeëntwintig jaar oud was en het onderwerp was van de discussies, helemaal niet deelnam aan

de discussies zelf en ook nauwelijks iets over de inhoud van de discussies afweet, is uiterst frappant. De

informatie die u wel bezit over de argumenten die uw neven in de weegschaal leggen komen bovendien

allerminst doorleefd over.”

Verzoeker beperkt zijn verweer in zijn verzoekschrift tot te stellen dat: “Verzoeker wijst erop dat hij alles

heeft verteld wat hij wist. Meer kan hij niet vertellen.”, hetgeen geenszins volstaat om dit motief van de

bestreden beslissing te weerleggen.

Waar verzoeker verder aanvoert dat deze gebeurtenissen reeds dateren van meerdere jaren geleden,

dient erop gewezen dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze gebeurtenissen, gelet op de

verregaande impact ervan op verzoekers verdere leven, in zijn geheugen zijn gegrift zodat hij er ook

enkele jaren later in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming doorleefde en

geloofwaardige verklaringen over kan afleggen. De informatie die verzoeker citeert met betrekking tot het

gebruik van het autobiografisch geheugen bij asielzoekers (verzoekschrift, p. 9-10) heeft betrekking op

personen met een depressie en/of PTSS; verzoeker brengt evenwel geen enkel

medisch/psychologisch/psychiatrisch attest bij waaruit zou kunnen blijken dat hij te lijden heeft van een

depressie en/of PTSS of dat hij anderszins niet in staat zou zijn tot het op een normale wijze ondergaan

van een persoonlijk onderhoud of tot het afleggen van coherente, geloofwaardige, gedetailleerde en

doorleefde verklaringen over de elementen van zijn voorgehouden vluchtrelaas. Waar verzoeker wijst op

het tijdsverloop tussen het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming enerzijds en het

persoonlijk onderhoud en het nemen van de bestreden beslissing anderzijds en stelt dat er “geen enkel

element in het dossier [is] die deze lange termijn enigszins zou kunnen duiden”, dient vastgesteld dat

verzoeker niet aantoont welk belang hij heeft bij het aanvoeren dat zijn verzoek om internationale

bescherming sneller had moeten worden behandeld. Hij kan immers niet beweren benadeeld te zijn door

de lange duur van de asielprocedure nu hij hierdoor langer bescherming genoot tegen de beweerde

vervolging en aanvullende stukken kon verzamelen ter staving van zijn relaas. Daarenboven is een

langdurig verblijf in België niet relevant voor de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus. Er zijn geen wettelijke bepalingen of beginselen die de commissaris-generaal of de

Raad toelaten de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen omdat het

verzoek om internationale bescherming niet binnen een bepaalde termijn werd afgehandeld.

2.3.2.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker er tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen aan moet worden herinnerd dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken

ook melding maakte van een telefonische bedreiging door zijn neef Q.N.:

“Tot slot is het veelzeggend dat u een stuk van uw vluchtverhaal vergeten lijkt op het CGVS. In uw

spontaan relaas laat u de telefonische bedreiging door uw neef Q.N. geheel achterwege (CGVS p.4. Zelfs

als u later expliciet gevraagd wordt of u uw problemen met de taliban en met uw neven in detail uiteenzette

antwoord u bevestigend (CGVS p.11). U moet herinnerd worden aan uw verklaringen bij de DVZ alvorens

u zich dit dreigement voor de geest kan halen (vragenlijst CGVS d.d. 08/03/2016, vraag 5; CGVS p.12).

Dit is weinig ernstig. Indien u daadwerkelijk Afghanistan verlaten heeft omwille van de dreigementen van

uw talibangezinde neven en u om deze reden niet naar Afghanistan kan terugkeren dan kan aangenomen

worden dat u als volwassen man van al deze dreigementen doordrongen bent.”
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Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift verwijst naar het tijdsverloop sinds de beweerde

gebeurtenissen en de geheugenproblemen bij asielzoekers, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen

hierover hoger reeds werd gesteld (zie supra).

2.3.2.7. Met betrekking tot de door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het

administratief dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“De neergelegde stukken kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Wat betreft uw taskara moet

er gezien bovenvermeld leeftijdsonderzoek aan de bewijswaarde van dit stuk ernstig getwijfeld worden.

De taskara van uw vader en uw oom missen bewijskracht inzake uw problemen met de taliban en uw

neven of het gebrek aan zicht dat u op uw profiel en netwerk wilt geven. De bevestigingsbrief van de

ouderen heeft een gesolliciteerd karakter zodat het zijn objectieve bewijswaarde ontneemt. Bovendien

moet er wat betreft alle stukken eveneens op gewezen worden dat uit de informatie waarover het CGVS

beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd) blijkt dat valse en vervalste

Afghaanse documenten door de hoge graad aan corruptie in uw land van herkomst tegen betaling te

verkrijgen zijn. Hierdoor hebben Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde bij het

vaststellen van de geloofwaardigheid van de verklaringen van een Afghaanse asielzoeker.”

Waar verzoeker dienaangaande aanvoert dat er geen enkele aanwijzing is dat de door hem voorgelegde

documenten werden voorgelegd aan specialisten, dient erop gewezen dat geen enkele rechtsregel de

asielinstanties ertoe verplicht de door verzoekers om internationale bescherming aan hen voorgelegde

documenten door een specialist te laten onderzoeken; de asielinstanties kunnen deze documenten zelf

onderzoeken en de bewijswaarde ervan in het kader van de beoordeling van de nood aan internationale

bescherming in hoofde van de verzoeker om internationale bescherming zelf bepalen. Het door verzoeker

voorgelegde schoolrapport (rechtsplegingsdossier, stuk 10) kwam hoger reeds aan bod.

2.3.2.8. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat in casu niet werd vertrokken vanuit een “free

narrative”-interview, “waaronder begrepen wordt het beginnen met open vragen om naderhand over te

gaan tot precieze en gesloten vragen”, dient vastgesteld dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wel degelijk de kans werd geboden

om vrijelijk over zijn vluchtrelaas te vertellen (gehoorverslag CGVS, p. 4: “Wat vrees u bij terugkeer naar

Afghanistan? […] Kan u me dat uitleggen?”) en dat hij verder doorheen het onderhoud een opmerking

dienaangaande formuleerde. Evenmin maakte zijn raadsman daaromtrent enige opmerking.

Waar verzoeker verder opmerkt dat hij afkomstig is van het platteland, laat hij na in concreto uiteen te

zetten op welke wijze deze bewering een ander licht zou kunnen werpen op de motivering in de bestreden

beslissing. Immers, het enkele gegeven dat verzoeker afkomstig zou zijn van het platteland, doet geen

afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker doorleefde, geloofwaardige en

gedetailleerde verklaringen kan afleggen over de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten, quod non.

Dit geldt des te meer nu verzoeker verklaart dat hij school gelopen heeft en hij bijgevolg over een zekere

scholingsgraad beschikt.

Waar verzoeker wijst op een aantal elementen die hij volgens hem wel correct kon weergeven, dient erop

gewezen dat de motiveringsplicht in hoofde van de commissaris-generaal geenszins de verplichting

behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen in het voordeel dan wel in het nadeel van de

kandidaat-vluchteling in de bestreden beslissing op te nemen. Uit het loutere feit dat een bepaald element

niet uitdrukkelijk in twijfel wordt getrokken in de bestreden beslissing kan verder niet worden afgeleid dat

de commissaris-generaal aan dergelijk element hoe dan ook geloof heeft gehecht. De in de bestreden

beslissing opgenomen motieven betreffen immers enkel de argumenten die, op hun geheel genomen, de

beslissing schragen dat verzoeker de vluchtelingenstatus dient te worden geweigerd en spreken zich dus

niet, in positieve of negatieve zin, uit over andere elementen die in verzoekers verklaringen doorheen zijn

asielprocedure aan bod kwamen en die niet doorslaggevend zijn om de bestreden beslissing te motiveren.

Waar verzoeker verder stelt dat niet kan worden ontkend dat hij een risicoprofiel heeft en dat hij dreigt te

worden gerekruteerd en waar hij hiertoe verwijst naar informatie over rekruteringen in Afghanistan

(verzoekschrift, p. 12-14), dient erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat aan de door

verzoeker voorgehouden bedreigingen vanwege zijn neven-talibs geen geloof kan worden gehecht. Een

verwijzing naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon, kan niet volstaan

om deze beweerde bedreigingen alsnog in concreto aannemelijk te maken.

Waar verzoeker tenslotte aanvoert dat een gedwongen terugkeer naar Afghanistan in zijn hoofde een

zodanige psychologische ontreddering zal teweegbrengen dat dergelijke terugkeer in strijd zou zijn met
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artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: EVRM), dient erop gewezen dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel

inhoudt.

2.3.2.9. Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient vastgesteld dat verzoeker er geenszins in slaagt de

motieven in de bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief

dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.3.2.10. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens beroept

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad

meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het

EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal

beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen

verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vooreerst vast dat verzoeker

in zijn verzoekschrift zelf wijst op het belang van de mogelijke toepassing van een intern

vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet alsmede op het belang van

de persoonlijke omstandigheden voor de beoordeling van een dergelijk intern vestigingsalternatief:

“Gezien zijn afkomst, zijn positie en situatie in de regio, zijn hoedanigheid van burger en het tekort aan

bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief, […]”

en

“Tevens toont verwerende partij geenszins aan dat de voorwaarden hiertoe vervuld zijn. Uit de rechtspraak

kunnen de volgende voorwaarden gedestilleerd worden:

[…]

o de vreemdeling kan er zich vestigen (sociaal-economische factoren en de in dat kader relevante

individuele kenmerken spelen een rol).”

(eigen onderlijning) (verzoekschrift, p. 17).

Vervolgens dient vastgesteld dat de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op wijst

dat de vaststellingen met betrekking tot verzoekers voorgehouden leeftijd ertoe leiden dat evenmin geloof

kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden scholingsgraad en eventuele werkervaring. Het

verschil tussen verzoekers voorgehouden leeftijd en zijn werkelijke leeftijd (minstens 4,8 jaar (zie supra))

is immers dermate groot. Waar in de bestreden beslissing nog wordt vastgesteld dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers bewering dat hij via Facebook geen contact onderhoudt met mensen in

Afghanistan, geeft hij in zijn verzoekschrift toe dat hij niet de waarheid sprak (p. 6). Terecht kon de

commissaris-generaal op basis van deze vaststellingen besluiten dat verzoeker - door de asielinstanties

doelbewust te misleiden over zijn leeftijd, profiel en levensomstandigheden - geen zicht wil geven op het

netwerk waarop hij zou kunnen steunen in geval van een terugkeer naar Afghanistan daar hij wel degelijk

in staat is zich elders in Afghanistan, buiten zijn regio van herkomst, te vestigen.

Verder dient te worden vastgesteld dat de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota

(rechtsplegingsdossier, stuk 8) aanvoert dat verzoeker in de stad Kabul over een intern



RvV X - Pagina 12

vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet beschikt. Noch in zijn nadien

bijgebrachte aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 10), noch ter terechtzitting voert verzoeker

dienaangaande enig concreet en inhoudelijk verweer.

De Raad wijst er met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet op dat uit artikel 48/5,

§ 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land

blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en

zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan

de bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst

kan onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk intern

vestigingsalternatief beschikt.

Uit het rapport “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni

2018 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 8) blijkt dat Kabul over een internationale luchthaven beschikt en

dat de wegen van de luchthaven naar de stad Kabul overdag in het algemeen als veilig worden

beschouwd, zodat kan worden aangenomen dat verzoeker zich op een veilige manier toegang kan

verschaffen tot deze stad.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30

augustus 2018 in rekening genomen. Het rapport bevestigt nog steeds het bestaan van regionale

verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict

naar het noorden van het land. Deze vaststellingen worden bevestigd door het rapport “EASO Country

Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van juni 2018 en het rapport “EASO

Country of Origin Information Report. Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 (zie

rechtsplegingsdossier, stuk 8). Nergens in deze UNHCR-richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om,

voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie, aan elke Afghaan een complementaire

vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat dat elk verzoek om internationale

bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijk

karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de verzoeken om internationale bescherming van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door

de betrokken verzoeker om internationale bescherming en anderzijds actuele en betrouwbare informatie

over de situatie in Afghanistan.

Uit de laatste grondige analyse van de veiligheidssituatie in de stad Kabul (zie het rapport “EASO Country

of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation” van december 2017, het rapport “EASO

Country of Origin Information Report. Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 en de COI

Focus “Afghanistan. Security situation in Kabul city” van 24 april 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk 8))

blijkt dat nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt

dat de regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie

in Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig

in handen van de overheid en relatief veilig.

Niettegenstaande het geweld in de stad Kabul slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve

elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie van de stad teneinde te

kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar de stad Kabul aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn

het aantal conflictgerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen

in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig

geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totaal bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de

impact van dit geweld op het leven van de burgers en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om de

stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat in de stad Kabul relatief weinig burgerslachtoffers vallen ingevolge

zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

Het gros van het geweld dat er in de stad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in de

stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. Deze terreuraanslagen kaderen binnen het patroon dat

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen
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die gericht zijn tegen “high profile”-doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse

autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National

Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid.

Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk “collateral damage”

onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de

opstandelingen in Kabul. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de

overheid, moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

Daarnaast heeft IS sinds 2016 een aantal grootschalige aanslagen gepleegd waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap werden geviseerd, zodat er geen sprake is van willekeurig

geweld. Het geweld afkomstig van IS heeft immers een doelgericht karakter.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, kan

er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of

ononderbroken gevechten. Het rapport “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and

common analysis” van juni 2018 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 8) vermeldt dat, zo willekeurig geweld in

de hoofdstad Kabul voorkomt, het niveau van dit geweld niet dermate hoog is dat een burger enkel door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet loopt. Het rapport besluit dat afhankelijk van de omstandigheden van de individuele

zaak een intern vestigingsalternatief in Kabul mogelijk is. Zoals infra zal blijken verzetten de persoonlijke

omstandigheden van verzoeker zich niet tegen een intern vestigingsalternatief in Kabul.

Verzoeker brengt geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken. De door verzoeker aangehaalde

informatie (verzoekschrift, p. 18 en 19) is immers van minder recente datum dan de door de commissaris-

generaal bijgebrachte informatie (rechtsplegingsdossier, stuk 8) en kan dan ook niet om aantonen dat

deze informatie van de commissaris-generaal onjuist of achterhaald zou zijn.

Wat betreft de redelijkheid van de stad Kabul als intern vestigingsalternatief in hoofde van verzoeker, dient

erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoekers persoonlijke omstandigheden, waaronder zijn scholingsgraad en werkervaring alsmede zijn

familiale, socio-economische en financiële situatie, dermate zijn dat hij zich ingeval van terugkeer naar

Afghanistan buiten zijn regio van herkomst kan vestigen en er een leven kan opbouwen. Dienaangaande

stelt de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota bovendien terecht als volgt: “Wat de beoordeling

van de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief betreft, dient opgemerkt te worden dat uit de

UNHCR Eligibility Guidelines van 30 augustus 2018 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het

algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of

stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en

getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun

gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de

regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire

levensbehoeften. In de EASO Guidance Nota wordt een intern vestigingsalternatief voor alleenstaande

mannen en getrouwde koppels zonder kinderen over het algemeen redelijk geacht. In de Guidance Note

wordt gesteld dat er, niettegenstaande een hervestiging gepaard kan gaan met een zekere hardheid, kan

besloten worden dat verzoekers die tot deze categorieën behoren, in principe in staat zijn om er, zonder

ondersteunend netwerk, in hun levensonderhoud te voorzien.” Gelet op verzoekers leugenachtige

verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreffende zijn

contacten (via Facebook) in Afghanistan, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker een

netwerk heeft in Kabul waarop hij ingeval van een eventuele hervestiging in deze stad zou kunnen bogen.

In de bestreden beslissing wordt hierover immers terecht gesteld als volgt: “Naast een grote geletterdheid

en een sterke band met deze persoon uit Jalalabad laat uw facebookgebruik ook een band met Kabul

zien. U liket immers zeventwintig keer berichten van een zekere O.A., die naar eigen zeggen woonachtig

is in de Afghaanse hoofdstad er een uitgebreid vriendennetwerk heeft. Uw activiteit op de pagina van

O.A. is eveneens opvallend omdat zijn berichten zelden meer dan vijf à tien likes oogstten en bijgevolg

eveneens een nauwe band doen vermoeden tussen u en deze persoon uit Kabul. Dat u deze band tracht

te verhullen door te stellen dat u met niemand in Afghanistan contact heeft via facebook wijst er andermaal

op dat u uw werkelijke netwerk in Afghanistan niet prijs wilt geven (CGVS p.8).” Gezien het geheel van

wat voorafgaat, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker, die initiatiefrijk genoeg bleek om

zich in Europa in een voor hem vreemde gemeenschap te vestigen, in staat is om zich ingeval van

terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit buiten zijn regio van herkomst te vestigen.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker in de stad Kabul over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.
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Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er 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 van de Vreemdelingenwet.

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 vijftien april tweeduizend negentien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


