
RvV X - Pagina 1

nr. 220 623 van 30 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. HENRION

Place de l'Université 16/4ème étage

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

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 28 november 2017

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

van 25 oktober 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 28 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat V. HENRION verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, 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 10 november 2015, verklaart er zich

op 27 november 2015 vluchteling.

1.2. Op 25 oktober 2017 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 afkomstig te zijn uit Ghulkhar, een gehucht van het

dorp Dog Baghray wat deel uitmaakt van het dorp/regio (manteqa) Sheikh Abad gelegen in het district

Sayedabad in de provincie Maydan Wardak. U genoot geen scholing en bent analfabeet. U hielp uw

familie soms op het land. Uw vader werkte één dag per week voor een cateraar in Kaboel. Op 26.03.1394

(16.06.2015 GK), toen uw vader in Kaboel aan het werken was en u tegen de avond aan voedsel voor de

dieren verzamelde werd u aangesproken door een groep van vijf gewapende talibanleden. Zij drongen

aan om het avondmaal in het huis van uw familie te nuttigen. U kon dit niet weigeren en bracht de

talibanleden naar uw huis. Na het avondmaal begaf één van de talibanleden zich naar buiten. Hij zag veel

voertuigen van de Afghaanse veiligheidsdiensten in de omgeving. De talibs vertrokken maar lieten hun

wapens in jullie huis achter vanwege de aanwezigheid van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Uw moeder

smeekte de taliban om hun wapens mee te nemen. Zij weigerden dit en beloofden uw moeder om de

wapens onmiddellijk te komen ophalen van zodra de nacht zou vallen. De volgende ochtend hadden de

talibanleden hun wapens nog steeds niet opgehaald. Toen u na het ochtendgebed voedsel voor de

dieren ging halen werd u aangesproken door uw neef. Hij vertelde u dat het Afghaans nationaal leger jullie

huis omsingeld had en dat u onmiddellijk moest vertrekken. U sprong op een bus en belandde in Nimroz.

Uw vader keerde terug uit Kaboel. Hij werd in het districtshuis beschuldigd van medewerking met de

taliban en mishandeld. Hij werd vrijgelaten na tussenkomst van de dorpsoudsten. De autoriteiten eisten

echter dat uw familie u zou overhandigen omdat zij u van samenwerking met de taliban verdenken. Later

werd uw vader ook door S., een lokale talibancommandant, bij zich geroepen. S. stelde dat u een verrader

was en dat uw familie een boete van één miljoen Afghani diende te betalen. Indien uw familie deze boete

niet betaalde zou de taliban u doden.

Uw oom langs moederskant organiseerde uw vlucht uit Afghanistan. U reisde via Iran, Turkije, Bulgarije,

Hongarije naar Duitsland. U diende geen asielaanvraag in deze landen in. U verklaart dat u onderweg

vernam dat het in België goed leven is en u daarom verder reisde. Op 27 november 2015 diende u een

asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. U verklaart niet terug te kunnen keren naar uw land van

herkomst omdat u zowel de taliban als de Afghaanse autoriteiten vreest. Ter staving van uw identiteit en

uw asielrelaas legt u een identiteitsdocument (taskara) en een dreigbrief uitgaande van de taliban neer.

Na uw gehoor voor het CGVS legt uw advocaat een bericht neer uitgaande van het Rode Kruis waarin

gesteld wordt dat u verklaart dat de taliban op 10 juni 2017 uw ouderlijk huis binnenviel. Ze zouden op

zoek zijn naar u en hebben uw vader reeds drie maal mishandeld. In dit schrijven wordt verder gesteld

dat u overweegt vrijwillig naar Afghanistan terug te keren ten einde u aan de taliban over te geven, opdat

zij uw vader met rust zouden laten.

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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er ernstige vragen gesteld kunnen worden betreffende uw

verklaringen over uw verblijf in Gulkhar, een gehucht van het dorp Sheikhabad gelegen in het district

Sayedabad in de provincie Wardak, in de jaren voorafgaand aan uw beweerde periode van vertrek. U

weet weliswaar correct te vertellen dat op het moment van uw voorgehouden periode van vertrek uit

Sheikhabad de talibancommandant S. de macht uitoefende in uw dorp, u hangt uw asielrelaas aan hem

op, maar uw overige verklaringen betreffende deze in uw dorp uiterst machtige figuur overtuigen geheel

niet. Hoewel u stelt dat u commandant S. geregeld in uw dorp zag en verklaart de uiterlijke kenmerken

van de man te kennen (cgvs p.6 en 14) geeft u geen enkele blijk van herkenning wanneer het CGVS u

twee foto’s van deze talibancommandant toont (cgvs p.19) wat uw bewering dat u S. geregeld in het dorp

zag lopen en u de man zou herkennen bijgevolg ondergraaft. Eveneens opmerkelijk is dat de naam W. u

onbekend is (cgvs p.8-9). De bij het administratief dossier gevoegde informatie over commandant S. stelt

immers dat hij bekend stond onder deze nom de guerre. De vaststelling dat zijn alias u geheel onbekend

is tast niet enkel de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw problemen met commandant

S. maar eveneens uw bewering dat u tot en met 2015 in Sheikhabad woonde verder aan.

Ook aan uw bewering dat uw ouders, waar u geregeld contact met heeft (cgvs p.8), en andere gezinsleden

nog steeds in Sheikhabad verblijven (cgvs p.2-3) kan geen geloof worden gehecht. Wanneer het CGVS

informeert of commandant S. nog steeds actief is antwoordt u dit niet te weten (cgvs p.8). Gevraagd wie

op het moment van het gehoor binnen de taliban de macht in Sheikhabad heeft geeft u de naam S. op. U

stelt verder dat commandant S. nooit gearresteerd werd (cgvs p.18). Uit de bij het administratief dossier

gevoegde informatie blijkt echter dat commandant S. in mei 2016 in Sheikhabad tijdens een actie van de

Afghaanse veiligheidsdiensten gearresteerd werd. Van iemand die beweert vervolging te vrezen door

commandant S. (cgvs p.16-17) en die beweert dat zijn ouders niet alleen nog steeds in Sheikhabad

verblijven maar daar op 10 juni 2017 nog problemen kenden met de taliban mag redelijkerwijs verwacht

worden dat hij op de hoogte is van de arrestatie van de persoon die hem zijn land van herkomst deed

verlaten.
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Aan uw bewering dat u tijdens de telefoongesprekken met uw ouders vragen stelt over de

veiligheidssituatie in uw dorp maar dat zij deze vragen niet beantwoorden om u niet te zeer te verontrusten

kan bovendien geen enkel geloof worden gehecht. Gezien u verklaart dat uw familie besloot dat u

Afghanistan diende te verlaten vanwege de dreigementen van S. (cgvs p.16-17) en uw bewering na het

gehoor dat uw vader nog mishandeld werd door de taliban mag redelijkerwijs aangenomen worden dat zij

u over de arrestatie van S. onmiddellijk zouden informeren.

Bovendien kan redelijkerwijs aangenomen worden dat zelfs indien een bewoner van Sheikhabad geen

persoonlijke problemen had met de talibancommandant S. maar omwille van de precaire

veiligheidssituatie zijn regio van herkomst verliet hij eveneens op de hoogte wordt gebracht van de

arrestatie van deze persoon door zijn familie die nog in Sheikhabad verblijft, gezien de impact die de

arrestatie van een belangrijke talibancommandant op de lokale veiligheidssituatie kan hebben. Dat u

geheel onwetend bent over de arrestatie van commandant S. in mei 2016 ondergraaft bijgevolg niet enkel

uw asielrelaas maar ook het beweerd verblijf van uw ouders in Sheikhabad. De vaststelling dat uw

uitermate beperkte kennis van commandant S. de geloofwaardigheid van uw verklaring dat u tot ongeveer

23 juni 2015 in Sheikhabad verbleef op ernstige wijze ondergraaft en de vaststelling dat er eveneens geen

geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat uw familie nog steeds in Sheikhabad verblijft doet het

ernstige vermoeden ontstaan dat u en uw familieleden voorafgaand aan uw reis naar Europa elders

verbleven.

Zelfs indien abstractie gemaakt wordt van uw uitermate beperkte kennis van de in uw dorp bijzonder

machtige commandant S. aan wie u uw problemen verbindt, dient vastgesteld te worden dat uw overige

verklaringen betreffende uw problemen met de taliban in Sheikhabad niet overtuigen. Wanneer het CGVS

informeert of de stam Bazitkhel de taliban gunstig gezind zijn dan wel tegen deze groepering gekant zijn

verklaart u dat iedereen in de provincie Wardak de taliban steunt (cgvs p.7). Uw eigen vader daarentegen

zou de taliban helemaal niet gunstig gezind zijn, en dit reeds voor de door u in het kader van uw

asielaanvraag aangehaalde problemen met de lokale talibancommandant S.. Zo stelt u dat uw vader

weliswaar tijdens de mujahedinperiode actief was bij Hezb-i-Islami maar sindsdien een grote afkeer heeft

van elke gewapende islamistische groepering in Afghanistan, de taliban incluis, die hij verwijt het land ten

gronde te hebben gericht (cgvs p.12-13). Tevens verklaart u dat u tijdens een bezoek van

talibancommandant S. aan uw dorp fysiek mishandeld werd door A., de assistent van S., vanwege uw

haarstijl. Uw vader zou, in tegenstelling tot de taliban, geen enkel probleem met uw kapsel hebben gehad

(cgvs p.14-15). Gezien uw verklaringen betreffende de houding van uw vader ten aanzien van de taliban

mag het verwonderen dat leden van deze groepering zichzelf uitnodigden om in uw ouderlijk huis het

avondmaal te nuttigen. U verklaart weliswaar dat uw vader zijn mening over de taliban niet openbaarde

en enkel binnenshuis veruitwendigde, er kan aangenomen worden dat in een regio waar de taliban de

plak zwaait zij op de hoogte zijn welke bewoners de groepering wel een warm hart toedragen en hen

uitdrukkelijk steunen. Redelijkerwijs kan er dan ook vanuit gegaan worden dat wanneer leden van de

taliban burgers vragen een maaltijd te voorzien zij dit doen bij diegenen die de groepering steunen en niet

zullen verraden bij de Afghaanse autoriteiten. Uw bewering dat de taliban zichzelf in uw ouderlijk huis

uitnodigden terwijl uw vader de taliban niet gunstig gezind is roept dan ook vragen op.

Uw verdere verklaringen betreffende het bezoek van de taliban ondergraven verder de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas. Zo stelt u dat de talibs op weg naar uw huis hun wapens onder een doek verborgen

omdat er een controlepost van de overheid vlakbij ligt (cgvs p.15). Later tijdens het gehoor bevestigt u dat

de controlepost vlakbij uw huis gelegen is (cgvs p.18). U verklaart tevens dat de talibanmilitanten na de

maaltijd veel voertuigen van de veiligheidsdiensten in de buurt zagen passeren en daarom besloten te

vertrekken. Zij zouden hun wapens in jullie huis achter hebben gelaten en uw moeder beloofd hebben

deze ’s nachts te komen ophalen (cgvs p.15). Wanneer het CGVS u wijst op het weinig aannemelijke

karakter van uw relaas waarbij de taliban zich ongewapend buitenshuis zou begeven in de onmiddellijke

omgeving van een controlepost van de overheid nadat zij verdachte bewegingen van voertuigen van de

veiligheidsdiensten hadden opgemerkt overtuigt uw antwoord, dat men aan hun gezichten niet kan aflezen

dat het talibs zijn, geenszins (cgvs p.18-19). U stelt immers eveneens dat de leden van de

veiligheidsdiensten weten wie er tot de taliban behoort, maar niets tegen hen kunnen beginnen,

en daarom de ogen sluiten (cgvs p.15). Nogmaals gevraagd waarom de taliban zich, door ongewapend

te vertrekken op een moment dat er zichtbare aanwezigheid van de veiligheidsdiensten was, aan dergelijk

risico zouden willen blootstellen overtuigt uw antwoord evenmin. U antwoordt niet op de vraag maar stelt

u dat gedwongen werd hun wapens te verbergen. Er dient te worden vastgesteld dat uw bewering dat de

taliban besloot in het huis van een persoon die geen enkele sympathie voor de taliban heeft en dat vlakbij

een controlepost van de Afghaanse veiligheidsdiensten gelegen is het avondmaal te nuttigen en na de

maaltijd ongewapend vertrok vanwege de verhoogde activiteit van diezelfde veiligheidsdiensten geheel

onaannemelijk is.
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Redelijkerwijs kan er vanuit gegaan worden dat de taliban, zelfs indien er sprake is van een lokaal

machtsevenwicht of een stilzwijgend bestand met de overheid, geen onnodige risico’s neemt en dus niet

ongewapend vertrekt op het moment dat de Afghaanse veiligheidsdiensten een verhoogde activiteit

vertonen.

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat u verklaart dat uw vader steeds op donderdag, de avond

waarop de meeste feesten in Afghanistan worden georganiseerd, in Kaboel voor de cateraar werkte (cgvs

p.9). Over het incident met de taliban verklaart u dat het op 26.03.1394 (16.06.2015) plaats had. Uit de bij

het administratief dossier gevoegde informatie blijkt dat 16.06.2015 een dinsdag was. Aan uw bewering

dat uw vader op dat moment in Kaboel werkte kan bijgevolg evenmin geloof worden gehecht.

Ten slotte dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken inzake uw

reisroute van Afghanistan naar België niet stroken met de informatie in het administratief dossier

betreffende de registratie van uw vingerafdrukken in Hongarije. Zo stelde u op 27 november 2015 op

Bureau MINTEH dat u op de vijfde dag van de (maand) ramadan uw dorp verliet (fiche niet-begeleide

minderjarige vreemdeling, p.3 – traject, interceptie en verblijf). Uit de bij het administratief dossier

gevoegde informatie valt af te leiden dat u op of rond 23 juni 2015 vertrok. Op 12 augustus 2016 verklaarde

u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u twintig dagen na uw vertrek in Iran aankwam. Nog tien dagen

later zou u in Turkije zijn aangekomen. Vervolgens beweert u dat u vanuit Bulgarije gerepatrieerd werd

naar Turkije zodat u uiteindelijk twee maanden nodig had om definitief Bulgarije te bereiken. In Bulgarije

zou u gedurende twintig dagen bij de smokkelaar vast zijn gehouden omwille van een dispuut tussen de

verschillende smokkelaars. Een week na uw vrijlating zou u uiteindelijk Hongarije bereikt hebben

(verklaring dvz – vraag 32). Uit deze verklaringen valt af te leiden dat u ongeveer vier maanden na uw

vertrek uit Afghanistan, dus rond eind oktober 2015 in Hongarije aankwam. Uit uw verdere verklaringen

op de DVZ, u stelt dat u drie weken na uw aankomst in Hongarije vertrok en via Duitsland naar België

reisde waar u op 10 november 2015 aankwam (verklaring dvz – vraag 32) valt eveneens af te leiden dat

u in oktober in Hongarije aankwam. Uit de bij het administratief dossier gevoegde afdruk van de Eurodac

Hit blijkt echter dat op 28 juli 2015, slechts een vijftal weken na uw beweerde datum van vertrek in

Afghanistan, uw vingerafdrukken tweemaal werden geregistreerd in Hongarije. De vaststelling dat uw

verklaringen betreffende uw reisroute geheel niet overeenstemmen met de registratie van uw

vingerafdrukken in Hongarije ondergraaft op bijzonder ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw

verklaringen betreffende uw beweerde periode van vertrek in Afghanistan en/of uw verklaringen

betreffende uw reisroute tussen Afghanistan en België.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan het door u aangehaalde

asielrelaas. Er dient dan ook te worden besloten dat u noch de vluchtelingenstatus zoals bepaald in de

Conventie noch de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2 a en b van de

Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard om bovenstaande conclusie te wijzigen. Wat

betreft het identiteitsdocument (taskara) dat u neerlegt dient te worden opgemerkt dat dit document louter

uw identiteit betreft en geen betrekking heeft op uw asielrelaas. Betreffende uw leeftijd werd in dit

identiteitsdocument gesteld dat u 14 jaar oud was in het jaar 1392 (21.03.2013-20.03.2014 GK) van de

Perzische kalender. Een exacte geboortedatum werd in dit document niet vermeld. Wanneer het CGVS

informeert naar uw geboortedatum geeft u het bijzonder vage antwoord dat u in het jaar 1300 "en nog

wat" van de Afghaanse jaarrekening ter wereld kwam. U verklaart uiteindelijk geen idee te hebben in welk

jaar u geboren werd. Ter verklaring voor uw onwetendheid terzake stelt u dat men in uw regio van

herkomst geen belang hecht aan geboortedata en men bij het opmaken van identiteitsdocumenten een

leeftijdsschatting maakt op basis van uiterlijke kenmerken. De vaststelling dat u tijdens het gehoor

aangeeft niet enkel uw geboortedatum maar al evenmin uw geboortejaar te kennen en de vaststelling dat

ook op uw identiteitsdocument geen exacte geboortedatum genoteerd werd roept ernstige vragen op. Op

het moment van uw binnenkomst op Belgisch grondgebied bleek u echter uw geboortedatum wel exact

te kennen. U verklaarde toen op 30 november 1998 geboren te zijn (Bureau Minteh 27.11.2015, fiche

nietbegeleide minderjarige vreemdeling, p.1). De vaststelling dat u op het moment van uw binnenkomst

in België uw geboortedatum exact wist te bepalen en dat u anderhalf jaar later voor het CGVS verklaarde

zelfs niet in staat te zijn uw geboortejaar te bepalen doet het ernstige vermoeden ontstaan dat u de

Belgische asielinstanties geen zicht wil bieden op uw werkelijke leeftijd en/of identiteit. Bijkomend dient te

worden opgemerkt dat het door u neergelegde identiteitsdocument stelt dat u in het jaar 1392 van de

Afghaanse kalender student was, terwijl u voor de Belgische asielinstanties verklaart ongeschoold en

analfabeet te zijn. Ten slotte dient te worden gesteld dat uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is

wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na

gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.



RvV X - Pagina 5

Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de

identiteit van de Afghaanse asielzoeker, het ondersteunen van zijn asielrelaas of het onderbouwen van

de verklaringen betreffende zijn woonplaats(en).

Wat betreft de dreigbrief uitgaande van de taliban die u neerlegt dient te worden opgemerkt dat dergelijk

document de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstelt aangezien documenten enkel het

vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Ze volstaan op zichzelf niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Uit de bij

het administratief dossier gevoegde vertaling van dit document blijkt tevens dat de bestemmeling van

deze dreigbrief een persoon met de naam M.K., zoon van A.M., betreft. U verklaart doorheen uw

asielprocedure de naam B.K. te dragen, de naam van uw vader geeft u weer als B.E.M. (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, p.1-2 en verklaring dvz – vraag 15A en cgvs p.2 en 15). Hieruit dient

te worden afgeleid dat de door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde dreigbrief niet aan u

gericht werd en/of dat u de Belgische asielinstanties geen zicht biedt op uw werkelijke identiteit.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker 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. Asielzoekers 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 asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te

bepalen of de asielzoeker 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 asielzoeker.

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 is

bestaat er actueel in onder meer de provincies Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kaboel, Panshir en Samangan

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 asielzoeker de verplichting

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

informatie over zijn asielaanvraag, 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 de asielaanvraag.

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 asielzoeker 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 asielaanvraag uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie vragenlijst 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 supra immers opgemerkt dat er ernstige vragen gesteld dienen te worden

aangaande uw verklaringen over uw identiteit en uw verblijfplaats(en) voorafgaand aan uw komst naar

België. Verder dient te worden vastgesteld dat er geen geloof gehecht kan worden aan het door u

aangemeten profiel van ongeschoolde plattelandsjongen en uw verklaringen betreffende de financiële

situatie van u en uw familie.
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Zo stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u geen scholing genoot en analfabeet bent

(verklaring dvz – vraag 11). Ook tijdens het gehoor voor het CGVS beweert u In Afghanistan ongeschoold

en analfabeet te zijn vanwege de slechte veiligheidssituatie in uw regio (cgvs p.2). Er dient echter te

worden vastgesteld dat u tijdens het gehoor voor het CGVS niet enkel een goede pengreep en een

zwierige handtekening heeft maar dat u ook op zijn minst over een behoorlijke kennis van het Engels blijkt

te beschikken. Tijdens de vertaling van het Pasjtoe naar het Engels komt u immers tussen om uw eerdere

verklaringen aan te vullen. U blijkt duidelijk de vertaling naar het Engels te begrijpen en wijst naar de

termen “Tangi” en “post” op het notitieblad van de tolk, dat geheel omgekeerd voor u ligt, om uw punt

kracht bij te zetten (cgvs p.6). De vaststelling dat u enerzijds bij aankomst in België verklaarde een

ongeschoolde analfabeet te zijn en anderzijds over een goede pengreep en een zwierige handtekening

beschikt, op zijn minst een behoorlijke kennis van het Engels heeft, en dat u in staat bent de omgekeerd

liggende notities van de tolk te lezen ondergraaft op bijzonder ernstige wijze de geloofwaardigheid van

uw bewering geen enkele scholing te hebben genoten in Afghanistan en analfabeet te zijn geweest op

het moment van uw aankomt in België. Wanneer het CGVS u met bovenstaande bevindingen

confronteert overtuigt uw verklaring geenszins. Zo stelt u weliswaar dat u geen Engels begrijpt en

tussenkwam tijdens de vertaling zonder dat u begreep wat er gezegd werd maar verklaart u eveneens dat

u het woord “Tangi” op het notitieblad zag staan en de tolk hoorde vertalen wat er aan de onderkant van

Tangi gelegen is en toen wilde aanvullen dat er aan de bovenkant van Tangi ook nog zaken gelegen zijn

(cgvs p.20) waaruit afgeleid dient te worden dat u wel degelijk de vertaling naar het Engels begreep en

poogde aan te vullen.

Ter verklaring voor uw goede pengreep en zwierige handtekening stelt u dat u niet dom bent, sinds

anderhalf jaar les volgt in België, en zodoende de Franse taal niet alleen mondeling maar ook schriftelijk

beheerst (cgvs p.20). Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Redelijkerwijs kan er vanuit gegaan

worden dat zelfs een bovenmatig intelligent persoon die verklaart ongeschoold en analfabeet te zijn in zijn

moedertaal niet in staat is om op anderhalf jaar tijd de Franse taal zowel mondeling als schriftelijk te

beheersen, op zijn minst een grondige passieve kennis van het Engels te verwerven en tevens de niet in

zijn moedertaal handgeschreven notities kan lezen die omgekeerd voor hem liggen. Daarbij dient ook

gewezen te worden dat u een gelijkaardige handtekening zette op uw adreswijziging van 11 december

2015 (zie administratief dossier), exact één maand na uw aankomst in België, zodat er geen geloof

gehecht kan worden aan uw bewering dat u dit de laatste anderhalf jaar aanleerde in België.

Verder stelt u in Afghanistan in Nimroz vanuit een openbare telefooncel naar uw ouders te hebben gebeld

(cgvs p.12) en verklaart u sinds uw aankomst in België over een Facebookprofiel te beschikken wat er

eveneens op wijst dat u niet ongeschoold was toen u Afghanistan verliet. Betreffende uw Facebookprofiel

stelt u aanvankelijk dat u dit zelf aanmaakte nadat u in België aankwam om onmiddellijk daarna te

beweren dat iemand dit profiel voor u aanmaakte. Verder beweert u dat u dit profiel niet zelf kan gebruiken

doch uw verklaringen hieromtrent overtuigen geheel niet. U stelt immers aanvankelijk dat u het niet kan

gebruiken, vervolgens dat u het een beetje heeft leren gebruiken om uiteindelijk te verklaren dat u uw

Facebookprofiel sinds een maand of vijf niet meer gebruikt omdat u niet meer over een mobiele telefoon

beschikt, maar het daarvoor één of twee keer per week opende (cgvs p.20). Supra werd reeds opgemerkt

worden dat uit de vertaling van de door u neergelegde taskara, opgesteld in het jaar 1394 AK (2014-2015

GK), als beroep of activiteit student opgegeven werd waaruit andermaal opgemaakt kan worden dat u

scholing genoot.

Al evenmin overtuigen uw verklaringen betreffende de financiële situatie van uw familie. Zo stelt u dat uw

vader een landbouwer is met slechts twee jerib land ter beschikking (cgvs p.3), die zijn inkomen diende

aan te vullen door éénmaal per week in Kaboel voor een cateraar te werken (cgvs p.9). Verder verklaart

u dat uw bestaan en dat van uw familieleden in uw regio van herkomst enkel op overleven gericht was

(cgvs p.11). Uit deze verklaringen valt af te leiden dat u afkomstig bent uit een arme landbouwersfamilie.

Wanneer de Belgische asielinstanties echter informeren hoeveel u of uw familie voor uw reis van

Afghanistan naar België betaalde verklaart u dit niet te weten. U stelt geen idee te hebben hoeveel uw

familie de smokkelaar diende te betalen en of uw vader dan wel uw oom langs moederskant deze betaling

regelde. U blijkt dan weer wel op de hoogte te zijn van de bedragen die uw reisgenoten dienden te betalen

(verklaring dvz – vraag 31 en cgvs p.11-12). Dat u geheel niet op de hoogte bent van het bedrag dat uw

familie betaalde voor uw reis naar België en wie deze betaling volbracht doet dan ook het ernstige

vermoeden ontstaan dat uw familie geen financiële problemen kende.

De goede financiële positie van uw familie valt ook uit uw overige verklaringen af te leiden. Zo verklaart u

zelf nooit te hebben gewerkt in Afghanistan (cgvs p.3). Nog opmerkelijker gezien uw bewering dat uw

bestaan in Sheikhabad louter op overleven gericht was zijn uw verklaringen betreffende de

beroepsactiviteiten van uw vader. Zo stelt u dat uw vader pas sinds een jaar of vijf één dag per week als

kok werkte. Van de twee jerib landbouwgrond in het bezit van uw familie zou bovendien één jerib verpacht

zijn zodat uw vader slechts instond voor een areaal van één jerib.
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Tot ongeveer vijf jaar voor uw vertrek uit Afghanistan zou uw vader nooit in loondienst hebben gewerkt

maar louter uw oom langs moederskant geld hebben geleend waarmee deze laatste fruit opkocht bij de

landbouwers in de regio en dit doorverkocht. U vult daarbij aan dat uw vader evenmin enige fysieke

bijdrage leverde aan de handelsactiviteiten van uw oom langs moederskant maar zich beperkte tot het

verstrekken van financiële middelen. De vaststelling dat u verklaart dat uw vader tot ongeveer vijf jaar

voor uw vertrek uw familie onderhield door middel van het verstrekken van financiële middelen voor de

handelsactiviteiten van andere familieleden en daarnaast slechts verantwoordelijk was voor één jerib

landbouwgrond beplant met fruitbomen gezien het andere deel van dit beperkte areaal verpacht wordt

doet andermaal het ernstige vermoeden ontstaan dat uw familie bemiddeld is en niet afhankelijk is van

een inkomen uit loonarbeid en niet afhankelijk is van de arbeid geleverd op het beperkte landbouwareaal.

Bij uw bewering dat uw vader in de laatste vijf jaar voor uw vertrek één dag per week als kok werkte in

Kaboel dienen bovendien ernstige vragen gesteld te worden. Wanneer het CGVS informeert of uw vader

een opleiding als kok genoot antwoordt u niet op de vraag maar herhaalt u louter uw bewering dat hij een

kok is. Gevraagd waar hij het beroep aanleerde antwoordt u dit niet te weten. Uiteindelijk verklaart u dat

ook uw grootvader een kok was en stelt u te vermoeden dat uw vader het beroep van hem leerde. Op de

vraag of uw grootvader een restaurant had of als kok in loondienst werkte antwoordt u evenmin, maar

stelt uw grootvader nooit te hebben gekend. Wanneer het CGVS informeert hoe uw vader zijn job als kok

in Kaboel bekwam overtuigen uw verklaringen al evenmin. U stelt dat dit via een vriend gebeurde, maar

niet te weten hoe. U blijkt evenmin op de hoogte van de naam van deze vriend (cgvs p.9-11). Ten slotte

kan nog opgemerkt worden dat waar u bij binnenkomst op Belgisch grondgebied nog verklaarde dat uw

vader ongeveer vijfenveertig jaar oud is (Bureau MINTEH, fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling,

p.2), u op de Dienst Vreemdelingenzaken dan weer beweerde dat uw vader ongeveer tweeënvijftig jaar

oud is (verklaring DVZ – vraag 15A). Uw bijzonder vage en weinig gedetailleerde verklaringen betreffende

de beroepsactiviteiten in loondienst van uw vader en uw weinig consistente beweringen betreffende de

leeftijd van uw vader en bijgevolg zijn inzetbaarheid op de Afghaanse arbeidsmarkt versterken nogmaals

het vermoeden dat u de Belgische asielinstanties geen zicht wil bieden op de wijze waarop uw familie een

inkomen verkrijgt en op de financiële situatie van uw familie in Afghanistan.

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

over het door u aangemeten profiel, uw scholingsgraad, en de financiële situatie van u en uw familie. 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 werkelijke scholingsgraad en het werkelijk familiaal en financieel

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 de asielaanvraag 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 .

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
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2.1.1. Middelen

In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951, van artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende

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

Vreemdelingenwet), van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van de

rechten van verdediging en van “het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van

bestuurshandelingen”.

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 en in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.

2.2. Beoordeling

2.2.1. 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.

2.2.2. Vluchtelingenstatus

2.2.2.1. Verzoeker voert aan dat hij zowel door de taliban als door de Afghaanse veiligheidsdiensten wordt

bedreigd nadat talibanleden wapens in zijn ouderlijk huis verstopten. In de bestreden beslissing wordt

verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) geen geloof kan worden gehecht aan zijn verblijf in

het dorp Sheikhabad in het district Sayedabad van de provincie Maydan Wardak tot aan zijn vertrek uit

Afghanistan; (ii) het niet aannemelijk is dat talibanleden zouden eisen om een avondmaal te nuttigen in

de woning van een gezin dat de taliban niet steunt, terwijl zij zich in een omgeving bevinden waar volgens

verzoekers verklaringen iedereen de taliban steunt; (iii) het evenmin aannemelijk is dat de talibanleden

zich ongewapend buitenshuis zouden begeven wanneer zij vaststellen dat zij zich in de onmiddellijke

omgeving van een controlepost van de overheid bevinden en dat er verdachte bewegingen van voertuigen

van de Afghaanse veiligheidsdiensten plaatsvinden rond het huis; (iv) het incident met de taliban zou

hebben plaatsgevonden op een dinsdag, terwijl verzoeker verklaarde dat zijn vader steeds op donderdag

als cateraar werkzaam was in Kabul, zodat geen geloof kan worden gehecht aan zijn bewering dat zijn

vader aan het werk was in Kabul ten tijde van het incident met de taliban; (v) zijn verklaringen over zijn

reisweg naar België niet te rijmen zijn met de vaststellingen uit de Eurodac Hit (zie map 'Landeninformatie'

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

administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen, temeer daar zijn verklaringen

over zijn leeftijd vaag en uiteenlopend zijn en de taskara vermeldt dat verzoeker student zou zijn terwijl hij

zelf verklaart ongeschoold en analfabeet te zijn, alsmede daar de voorgelegde dreigbrief niet aan

verzoeker is gericht; en bijgevolg (vii) geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden profiel van

ongeschoolde en analfabete plattelandsjongen afkomstig uit een arme landbouwersfamilie, inzonderheid

gelet op (a) zijn goede pengreep en handtekening, (b) de vermelding dat hij student zou zijn op zijn

voorgelegde taskara, (c) de vaststelling tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat hij Engels begrijpt en kan lezen, (d) het aanmaken en gebruiken van

een Facebookprofiel, (e) zijn gebrekkige kennis over de financiering van zijn reis, (f) zijn gebrekkige

verklaringen over de werkzaamheden van zijn vader als kok/cateraar, en (g) zijn uiteenlopende

verklaringen over de leeftijd van zijn vader.

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

bestreden beslissing een ander licht te werpen.
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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.

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

worden gehecht aan verzoekers verblijf in het dorp Sheikhabad in het district Sayedabad van de provincie

Maydan Wardak tot aan zijn vertrek uit Afghanistan:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er ernstige vragen gesteld kunnen worden betreffende uw

verklaringen over uw verblijf in Gulkhar, een gehucht van het dorp Sheikhabad gelegen in het district

Sayedabad in de provincie Wardak, in de jaren voorafgaand aan uw beweerde periode van vertrek. U

weet weliswaar correct te vertellen dat op het moment van uw voorgehouden periode van vertrek uit

Sheikhabad de talibancommandant S. de macht uitoefende in uw dorp, u hangt uw asielrelaas aan hem

op, maar uw overige verklaringen betreffende deze in uw dorp uiterst machtige figuur overtuigen geheel

niet. Hoewel u stelt dat u commandant S. geregeld in uw dorp zag en verklaart de uiterlijke kenmerken

van de man te kennen (cgvs p.6 en 14) geeft u geen enkele blijk van herkenning wanneer het CGVS u

twee foto’s van deze talibancommandant toont (cgvs p.19) wat uw bewering dat u S. geregeld in het dorp

zag lopen en u de man zou herkennen bijgevolg ondergraaft. Eveneens opmerkelijk is dat de naam W. u

onbekend is (cgvs p.8-9). De bij het administratief dossier gevoegde informatie over commandant S. stelt

immers dat hij bekend stond onder deze nom de guerre. De vaststelling dat zijn alias u geheel onbekend

is tast niet enkel de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw problemen met commandant

S. maar eveneens uw bewering dat u tot en met 2015 in Sheikhabad woonde verder aan.

Ook aan uw bewering dat uw ouders, waar u geregeld contact met heeft (cgvs p.8), en andere gezinsleden

nog steeds in Sheikhabad verblijven (cgvs p.2-3) kan geen geloof worden gehecht. Wanneer het CGVS

informeert of commandant S. nog steeds actief is antwoordt u dit niet te weten (cgvs p.8). Gevraagd wie

op het moment van het gehoor binnen de taliban de macht in Sheikhabad heeft geeft u de naam S. op. U

stelt verder dat commandant S. nooit gearresteerd werd (cgvs p.18). Uit de bij het administratief dossier

gevoegde informatie blijkt echter dat commandant S. in mei 2016 in Sheikhabad tijdens een actie van de

Afghaanse veiligheidsdiensten gearresteerd werd. Van iemand die beweert vervolging te vrezen door

commandant S. (cgvs p.16-17) en die beweert dat zijn ouders niet alleen nog steeds in Sheikhabad

verblijven maar daar op 10 juni 2017 nog problemen kenden met de taliban mag redelijkerwijs verwacht

worden dat hij op de hoogte is van de arrestatie van de persoon die hem zijn land van herkomst deed

verlaten. Aan uw bewering dat u tijdens de telefoongesprekken met uw ouders vragen stelt over de

veiligheidssituatie in uw dorp maar dat zij deze vragen niet beantwoorden om u niet te zeer te verontrusten

kan bovendien geen enkel geloof worden gehecht. Gezien u verklaart dat uw familie besloot dat u

Afghanistan diende te verlaten vanwege de dreigementen van S. (cgvs p.16-17) en uw bewering na het

gehoor dat uw vader nog mishandeld werd door de taliban mag redelijkerwijs aangenomen worden dat zij

u over de arrestatie van S. onmiddellijk zouden informeren.

Bovendien kan redelijkerwijs aangenomen worden dat zelfs indien een bewoner van Sheikhabad geen

persoonlijke problemen had met de talibancommandant S. maar omwille van de precaire

veiligheidssituatie zijn regio van herkomst verliet hij eveneens op de hoogte wordt gebracht van de

arrestatie van deze persoon door zijn familie die nog in Sheikhabad verblijft, gezien de impact die de

arrestatie van een belangrijke talibancommandant op de lokale veiligheidssituatie kan hebben. Dat u

geheel onwetend bent over de arrestatie van commandant S. in mei 2016 ondergraaft bijgevolg niet enkel

uw asielrelaas maar ook het beweerd verblijf van uw ouders in Sheikhabad. De vaststelling dat uw

uitermate beperkte kennis van commandant S. de geloofwaardigheid van uw verklaring dat u tot ongeveer

23 juni 2015 in Sheikhabad verbleef op ernstige wijze ondergraaft en de vaststelling dat er eveneens geen

geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat uw familie nog steeds in Sheikhabad verblijft doet het

ernstige vermoeden ontstaan dat u en uw familieleden voorafgaand aan uw reis naar Europa elders

verbleven.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift eerst stelt als volgt: “De motivering van de bestreden

beslissing laat niet toe begrijpen of het bestreden is dat eiser Afghaan is of dat hij in dat dorp geboren is.”,

blijkt uit het geheel van de motieven in de bestreden beslissing dat zijn Afghaanse nationaliteit en zijn

oorspronkelijke herkomst uit in het dorp Sheikhabad in het district Sayedabad van de provincie Maydan

Wardak niet worden betwist, doch wel zijn verblijf in dit dorp tot aan zijn vertrek uit Afghanistan.

Verder voert verzoeker aan dat er maar één foto van talibancommandant S. werd voorgelegd, dat de

tweede foto een vergroting van de eerste betreft, dat deze foto afkomstig is van het internet waar

verschillende websites steeds dezelfde informatie vermelden en vraagt hij zich af op welke basis het artikel

over talibancommandant S. werd gepubliceerd en of de informatie correct is.
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Het enkele gegeven dat tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen aan verzoeker twee foto’s werden voorgelegd van talibancommandant S., waarbij de tweede

foto een vergroting zou zijn geweest van de eerste foto, doet op zich geen afbreuk aan de pertinente

vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker deze talibancommandant niet herkende. Verzoeker

lijkt in zijn verzoekschrift weliswaar de juistheid te betwijfelen van de informatie op de internetpagina

waarvan de foto van S. volgens hem afkomstig is, doch hij laat na enig stuk bij te brengen waaruit zou

kunnen blijken dat de informatie in het administratief dossier met betrekking tot talibancommandant S.

(zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) onjuist zou zijn of dat de voorgelegde foto(‘s)

niet talibancommandant S. zou(den) betreffen. Mede daar verzoeker er in zijn verzoekschrift zelf op wijst

dat verschillende websites dezelfde informatie verschaffen in verband met talibancommandant S., kan

redelijkerwijze worden aangenomen dat de informatie in het administratief dossier correct is en dat de

getoonde foto(‘s) wel degelijk deze talibancommandant betreffen. Dat verzoeker S. niet herkende op de

getoonde foto’s omdat de man op de foto’s een oude man is “die genegligeerd” is, terwijl verzoeker S. zou

kennen als een “schoon en proper” persoon wiens lange haar werd bedekt “door een turban”, is een post

factum-bewering waarvan verzoeker geen melding maakte toen hij tijdens zijn gehoor met de foto’s werd

geconfronteerd. Bovendien kan redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker talibancommandant

S., die in zijn persoonlijk vluchtrelaas een belangrijke rol speelt, ook zou herkennen op een foto waarop

deze persoon anders gekleed en/of verouderd is afgebeeld, wanneer verzoeker immers beweert deze

commandant persoonlijk te hebben ontmoet en erdoor te zijn bedreigd geweest. Verder herhaalt

verzoeker dat tijdens zijn contacten met zijn familie niet wordt gesproken over de veiligheidssituatie of

politieke problemen, waardoor hij er niet van op de hoogte was dat talibancommandant S. sinds

verzoekers vertrek uit Afghanistan werd gearresteerd. Het herhalen van reeds afgelegde verklaringen

volstaat op zich echter allerminst om de motieven aangaande deze verklaringen in de bestreden beslissing

te weerleggen. De commissaris-generaal wijst er in de bestreden beslissing immers terecht dat

redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker zich terdege tracht te informeren over de evolutie van

zijn beweerde problemen na zijn vertrek uit zijn land van herkomst, temeer daar verzoeker nog contact

heeft met zijn familie en deze familie zelf zou hebben besloten dat verzoeker het land diende te verlaten.

Dit klemt des te meer gelet op de verregaande impact van lokale machtshebbers zoals

talibancommandant S. op het dagelijks leven van de Afghaanse inwoners.

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

aannemelijk is dat talibanleden zouden eisen om een avondmaal te nuttigen in de woning van een gezin

dat de taliban niet steunt, terwijl zij zich in een omgeving bevinden waar volgens verzoekers verklaringen

iedereen de taliban steunt, alsmede dat het evenmin aannemelijk is dat de talibanleden zich ongewapend

buitenshuis zouden begeven wanneer zij vaststellen dat zij zich in de onmiddellijke omgeving van een

controlepost van de overheid bevinden en dat er verdachte bewegingen van voertuigen van de Afghaanse

veiligheidsdiensten plaatsvinden rond het huis:

“Zelfs indien abstractie gemaakt wordt van uw uitermate beperkte kennis van de in uw dorp bijzonder

machtige commandant S. aan wie u uw problemen verbindt, dient vastgesteld te worden dat uw overige

verklaringen betreffende uw problemen met de taliban in Sheikhabad niet overtuigen. Wanneer het CGVS

informeert of de stam Bazitkhel de taliban gunstig gezind zijn dan wel tegen deze groepering gekant zijn

verklaart u dat iedereen in de provincie Wardak de taliban steunt (cgvs p.7). Uw eigen vader daarentegen

zou de taliban helemaal niet gunstig gezind zijn, en dit reeds voor de door u in het kader van uw

asielaanvraag aangehaalde problemen met de lokale talibancommandant S.. Zo stelt u dat uw vader

weliswaar tijdens de mujahedinperiode actief was bij Hezb-i-Islami maar sindsdien een grote afkeer heeft

van elke gewapende islamistische groepering in Afghanistan, de taliban incluis, die hij verwijt het land ten

gronde te hebben gericht (cgvs p.12-13). Tevens verklaart u dat u tijdens een bezoek van

talibancommandant S. aan uw dorp fysiek mishandeld werd door A., de assistent van S., vanwege uw

haarstijl. Uw vader zou, in tegenstelling tot de taliban, geen enkel probleem met uw kapsel hebben gehad

(cgvs p.14-15). Gezien uw verklaringen betreffende de houding van uw vader ten aanzien van de taliban

mag het verwonderen dat leden van deze groepering zichzelf uitnodigden om in uw ouderlijk huis het

avondmaal te nuttigen. U verklaart weliswaar dat uw vader zijn mening over de taliban niet openbaarde

en enkel binnenshuis veruitwendigde, er kan aangenomen worden dat in een regio waar de taliban de

plak zwaait zij op de hoogte zijn welke bewoners de groepering wel een warm hart toedragen en hen

uitdrukkelijk steunen. Redelijkerwijs kan er dan ook vanuit gegaan worden dat wanneer leden van de

taliban burgers vragen een maaltijd te voorzien zij dit doen bij diegenen die de groepering steunen en niet

zullen verraden bij de Afghaanse autoriteiten. Uw bewering dat de taliban zichzelf in uw ouderlijk huis

uitnodigden terwijl uw vader de taliban niet gunstig gezind is roept dan ook vragen op.

Uw verdere verklaringen betreffende het bezoek van de taliban ondergraven verder de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas. Zo stelt u dat de talibs op weg naar uw huis hun wapens onder een doek verborgen

omdat er een controlepost van de overheid vlakbij ligt (cgvs p.15).
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Later tijdens het gehoor bevestigt u dat de controlepost vlakbij uw huis gelegen is (cgvs p.18). U verklaart

tevens dat de talibanmilitanten na de maaltijd veel voertuigen van de veiligheidsdiensten in de buurt zagen

passeren en daarom besloten te vertrekken. Zij zouden hun wapens in jullie huis achter hebben gelaten

en uw moeder beloofd hebben deze ’s nachts te komen ophalen (cgvs p.15). Wanneer het CGVS u wijst

op het weinig aannemelijke karakter van uw relaas waarbij de taliban zich ongewapend buitenshuis zou

begeven in de onmiddellijke omgeving van een controlepost van de overheid nadat zij

verdachte bewegingen van voertuigen van de veiligheidsdiensten hadden opgemerkt overtuigt uw

antwoord, dat men aan hun gezichten niet kan aflezen dat het talibs zijn, geenszins (cgvs p.18-19). U stelt

immers eveneens dat de leden van de veiligheidsdiensten weten wie er tot de taliban behoort, maar niets

tegen hen kunnen beginnen, en daarom de ogen sluiten (cgvs p.15). Nogmaals gevraagd waarom de

taliban zich, door ongewapend te vertrekken op een moment dat er zichtbare aanwezigheid van de

veiligheidsdiensten was, aan dergelijk risico zouden willen blootstellen overtuigt uw antwoord evenmin.

U antwoordt niet op de vraag maar stelt u dat gedwongen werd hun wapens te verbergen. Er dient te

worden vastgesteld dat uw bewering dat de taliban besloot in het huis van een persoon die geen enkele

sympathie voor de taliban heeft en dat vlakbij een controlepost van de Afghaanse veiligheidsdiensten

gelegen is het avondmaal te nuttigen en na de maaltijd ongewapend vertrok vanwege de verhoogde

activiteit van diezelfde veiligheidsdiensten geheel onaannemelijk is. Redelijkerwijs kan er vanuit

gegaan worden dat de taliban, zelfs indien er sprake is van een lokaal machtsevenwicht of een

stilzwijgend bestand met de overheid, geen onnodige risico’s neemt en dus niet ongewapend vertrekt op

het moment dat de Afghaanse veiligheidsdiensten een verhoogde activiteit vertonen.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande vooreerst als volgt:

“Dit is inderdaad correct dat één jaar voor het vertrek van de eiser, zijn familie heeft het bezoek van S. en

zijn mannen, die bemiddelaar waren in een landconflict, gekregen. De eiser werd door een assistent van

S. geslagen omwille van zijn lange haar. Zijn vader had geen bezwaar daartegen maar sindsdien,

probeerde de eiser een kap te dragen wanneer hij naar moskee ging.

Dit element is niet tegenstrijdig met de verklaringen van de eiser dat zijn familie een bezoek van Taliban

kreeg, die bij hem vroegen voor avondmaal.

De Taliban was zelf ook verbaasd van de plots aankomst van die Taliban, die hadden besloten, omdat zij

de eiser hadden gezien, om bij hem te gaan eten. De eiser kon niet weigeren, en die Taliban wisten het

wel.”

Hiermee komt verzoeker niet verder dan het, in licht andere bewoordingen, volharden in zijn eerdere

verklaringen dat hij eerder werd geslagen door een assistent van talibancommandant S. en dat de taliban

hem vroegen om bij hem een avondmaal te nuttigen. Het louter herhalen van en volharden in deze

verklaringen, doet op zich geen afbreuk aan de pertinente motivering van de commissaris-generaal dat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de talibanleden, die verzoeker eerder reeds fysiek aanvielen,

niet zouden vragen om een avondmaal te nuttigen bij mensen waarvan zij niet zeker zijn dat zij de taliban

gunstig gezind zijn, terwijl zij zich volgens verzoekers verklaring in een gebied bevinden waarin iedereen

de taliban steunt. Dat de taliban bedreigingen en intimidatie gebruikt om steun af te dwingen, zoals blijkt

een rapport van UNAMA (verzoekschrift, p. 6), doet hieraan geen afbreuk daar in casu geen sprake is van

bedreiging en intimidatie maar slechts van het vragen om een avondmaal te nuttigen in de woning.

Het voorgaande klemt bovendien des te meer daar de betreffende woning gelegen is nabij een

controlepost van de Afghaanse overheid en daar er rond deze woning verdachte bewegingen waren van

voertuigen van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Dat de betrokken talibanleden dan ook nog eens hun

wapens zouden achterlaten in deze woning wanneer zij vertrokken, met de belofte om deze wapens ’s

nachts op te halen, zonder dat zij aan deze belofte gevolg gaven, is eens te meer ongeloofwaardig.

Verzoeker wijst er in zijn verzoekschrift zelf op dat deze talibanleden riskeerden te worden gearresteerd.

Dat de talibanleden geen aanwijzingen hadden dat verzoeker de wapens aan de Afghaanse autoriteiten

zou overhandigen, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Gelet op de door de talibanleden reeds

opgemerkte verdachte bewegingen van voertuigen van de Afghaanse veiligheidsdiensten rond het huis

van verzoeker en het hieruit voortvloeiende risico op een arrestatie, kan immers redelijkerwijze worden

verwacht dat de talibanleden zich gewapenderhand tegen een dergelijke arrestatie zouden trachten te

verzetten indien nodig.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, is de door verzoeker geschetste gang van zaken, waarbij

talibanleden zouden eisen om het avondmaal te nuttigen in het huis van een familie van wiens steun zij

allerminst zeker zijn en dat gelegen is vlakbij een controlepost van de Afghaanse overheid en waarrond

er verdachte bewegingen werden waargenomen van voertuigen van de Afghaanse veiligheidsdiensten,

waarbij zij zouden besluiten om hun wapens in dit huis achter te laten en ongewapend te vertrekken,

geenszins geloofwaardig.
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2.2.2.5. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat het incident met

de taliban zou hebben plaatsgevonden op een dinsdag, terwijl verzoeker verklaarde dat zijn vader steeds

op donderdag als cateraar werkzaam was in Kabul, zodat geen geloof kan worden gehecht aan zijn

bewering dat zijn vader aan het werk was in Kabul ten tijde van het incident met de taliban:

“Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat u verklaart dat uw vader steeds op donderdag, de avond

waarop de meeste feesten in Afghanistan worden georganiseerd, in Kaboel voor de cateraar werkte (cgvs

p.9). Over het incident met de taliban verklaart u dat het op 26.03.1394 (16.06.2015) plaats had. Uit de bij

het administratief dossier gevoegde informatie blijkt dat 16.06.2015 een dinsdag was. Aan uw bewering

dat uw vader op dat moment in Kaboel werkte kan bijgevolg evenmin geloof worden gehecht.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat hij nooit verklaarde dat zijn vader enkel op donderdag werkte als

cateraar en dat zijn vader soms ook extra werk deed, zoals een huwelijk of begrafenis. Hij stelt dat zijn

vader op de dag van het incident met de taliban in Kabul was “om de comptabiliteit te maken met iemand

die hem spullen verleend voor het keuden”. Hij voert aan dat hij nooit werd ondervraagd over de reden

waarom zijn vader die dag in Kabul was.

De Raad stelt vast dat verzoeker wel degelijk verklaarde dat zijn vader steeds op donderdag als cateraar

werkte (gehoorverslag CGVS, p. 9). Dat zijn vader op de dag van het incident in Kabul was “om de

comptabiliteit te maken met iemand die hem spullen verleend voor het keuden”, is, voor zover aan deze

zinsnede enige inhoudelijke verstaanbaarheid kan worden toegekend, slechts een post factum-bewering.

De Raad wijst erop dat dit motief uit de bestreden beslissing bovendien slechts een bijkomend motief

betreft. Er dient immers rekening te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met

diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet

dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben

doen besluiten verzoeker het vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren.

2.2.2.6. Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

verklaringen over zijn reisweg naar België niet te rijmen zijn met de vaststellingen uit de Eurodac Hit (zie

map 'Landeninformatie' in het administratief dossier):

“Ten slotte dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken inzake uw

reisroute van Afghanistan naar België niet stroken met de informatie in het administratief dossier

betreffende de registratie van uw vingerafdrukken in Hongarije. Zo stelde u op 27 november 2015 op

Bureau MINTEH dat u op de vijfde dag van de (maand) ramadan uw dorp verliet (fiche niet-begeleide

minderjarige vreemdeling, p.3 – traject, interceptie en verblijf). Uit de bij het administratief dossier

gevoegde informatie valt af te leiden dat u op of rond 23 juni 2015 vertrok. Op 12 augustus 2016 verklaarde

u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u twintig dagen na uw vertrek in Iran aankwam. Nog tien dagen

later zou u in Turkije zijn aangekomen. Vervolgens beweert u dat u vanuit Bulgarije gerepatrieerd werd

naar Turkije zodat u uiteindelijk twee maanden nodig had om definitief Bulgarije te bereiken. In Bulgarije

zou u gedurende twintig dagen bij de smokkelaar vast zijn gehouden omwille van een dispuut tussen de

verschillende smokkelaars. Een week na uw vrijlating zou u uiteindelijk Hongarije bereikt hebben

(verklaring dvz – vraag 32). Uit deze verklaringen valt af te leiden dat u ongeveer vier maanden na uw

vertrek uit Afghanistan, dus rond eind oktober 2015 in Hongarije aankwam. Uit uw verdere verklaringen

op de DVZ, u stelt dat u drie weken na uw aankomst in Hongarije vertrok en via Duitsland naar België

reisde waar u op 10 november 2015 aankwam (verklaring dvz – vraag 32) valt eveneens af te leiden dat

u in oktober in Hongarije aankwam. Uit de bij het administratief dossier gevoegde afdruk van de Eurodac

Hit blijkt echter dat op 28 juli 2015, slechts een vijftal weken na uw beweerde datum van vertrek in

Afghanistan, uw vingerafdrukken tweemaal werden geregistreerd in Hongarije. De vaststelling dat uw

verklaringen betreffende uw reisroute geheel niet overeenstemmen met de registratie van uw

vingerafdrukken in Hongarije ondergraaft op bijzonder ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw

verklaringen betreffende uw beweerde periode van vertrek in Afghanistan en/of uw verklaringen

betreffende uw reisroute tussen Afghanistan en België.”

Dienaangaande stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat hij moet erkennen dat de exacte duur van zijn

verblijf in Turkije, Bulgarije en Hongarije niet altijd duidelijk is voor hem. Hij stelt dat zijn reis niet

gemakkelijk was en dat er vele gebeurtenissen waren. Hij stelt tevens dat hij zeker is dat hij effectief op

de vijfde dag van de ramadan in 2015 is vertrokken en dat zijn reis ongeveer vijf maanden heeft geduurd.

Hij wijst erop dat hij nog jong was toen hij de reis aflegde.

Hiermee slaagt verzoeker er niet in de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing te

weerleggen.



RvV X - Pagina 13

De bewering dat de reis naar België niet gemakkelijk was en vele gebeurtenissen kende, doet geen

afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker terdege op de hoogte is van

het (chronologisch) tijdsverloop van zijn reis. Verzoeker was ten tijde van zijn reis niet dermate jong dat

hij niet in staat zou zijn zich deze chronologie nu te herinneren en er heden gedetailleerde, coherente en

correcte verklaringen over te kunnen afleggen. Niets weerhield verzoeker er bovendien van om de

asielinstanties bij het weergeven van zijn reisweg mee te delen dat hij niet zeker was over de precieze

duur van zijn verblijf in Turkije, Bulgarije en Hongarije. De uiteenzetting in onderhavig verzoekschrift is

dan ook louter een post factum-bewering.

De commissaris-generaal stelt in de bestreden beslissing dan ook terecht vast dat het gegeven dat

verzoekers verklaringen over zijn reisweg naar België niet overeenstemmen met de vaststelling uit de

Eurodac Hit (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier), afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen inzake zijn vertrek uit Afghanistan en zijn reisweg naar België.

2.2.2.7. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de door

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

vaststellingen niet kunnen wijzigen, temeer daar verzoekers verklaringen over zijn leeftijd vaag en

uiteenlopend zijn en de taskara vermeldt dat verzoeker student zou zijn terwijl hij zelf verklaart

ongeschoold en analfabeet te zijn, alsmede daar de voorgelegde dreigbrief niet aan verzoeker is gericht:

“De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard om bovenstaande conclusie te wijzigen. Wat

betreft het identiteitsdocument (taskara) dat u neerlegt dient te worden opgemerkt dat dit document louter

uw identiteit betreft en geen betrekking heeft op uw asielrelaas. Betreffende uw leeftijd werd in dit

identiteitsdocument gesteld dat u 14 jaar oud was in het jaar 1392 (21.03.2013-20.03.2014 GK) van de

Perzische kalender. Een exacte geboortedatum werd in dit document niet vermeld. Wanneer het CGVS

informeert naar uw geboortedatum geeft u het bijzonder vage antwoord dat u in het jaar 1300 "en nog

wat" van de Afghaanse jaarrekening ter wereld kwam. U verklaart uiteindelijk geen idee te hebben in welk

jaar u geboren werd. Ter verklaring voor uw onwetendheid terzake stelt u dat men in uw regio van

herkomst geen belang hecht aan geboortedata en men bij het opmaken van identiteitsdocumenten een

leeftijdsschatting maakt op basis van uiterlijke kenmerken. De vaststelling dat u tijdens het gehoor

aangeeft niet enkel uw geboortedatum maar al evenmin uw geboortejaar te kennen en de vaststelling dat

ook op uw identiteitsdocument geen exacte geboortedatum genoteerd werd roept ernstige vragen op. Op

het moment van uw binnenkomst op Belgisch grondgebied bleek u echter uw geboortedatum wel exact

te kennen. U verklaarde toen op 30 november 1998 geboren te zijn (Bureau Minteh 27.11.2015, fiche

nietbegeleide minderjarige vreemdeling, p.1). De vaststelling dat u op het moment van uw binnenkomst

in België uw geboortedatum exact wist te bepalen en dat u anderhalf jaar later voor het CGVS verklaarde

zelfs niet in staat te zijn uw geboortejaar te bepalen doet het ernstige vermoeden ontstaan dat u de

Belgische asielinstanties geen zicht wil bieden op uw werkelijke leeftijd en/of identiteit. Bijkomend dient te

worden opgemerkt dat het door u neergelegde identiteitsdocument stelt dat u in het jaar 1392 van de

Afghaanse kalender student was, terwijl u voor de Belgische asielinstanties verklaart ongeschoold en

analfabeet te zijn. Ten slotte dient te worden gesteld dat uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is

wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na

gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.

Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de

identiteit van de Afghaanse asielzoeker, het ondersteunen van zijn asielrelaas of het onderbouwen van

de verklaringen betreffende zijn woonplaats(en).

Wat betreft de dreigbrief uitgaande van de taliban die u neerlegt dient te worden opgemerkt dat dergelijk

document de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstelt aangezien documenten enkel het

vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Ze volstaan op zichzelf niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Uit de bij

het administratief dossier gevoegde vertaling van dit document blijkt tevens dat de bestemmeling van

deze dreigbrief een persoon met de naam M.K., zoon van A.M., betreft. U verklaart doorheen uw

asielprocedure de naam B.K. te dragen, de naam van uw vader geeft u weer als B.E.M. (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, p.1-2 en verklaring dvz – vraag 15A en cgvs p.2 en 15). Hieruit dient

te worden afgeleid dat de door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde dreigbrief niet aan u

gericht werd en/of dat u de Belgische asielinstanties geen zicht biedt op uw werkelijke identiteit.”

Betreffende de taskara stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat deze werd opgesteld op basis van zijn

verklaringen en deze van zijn vader, reden waarom er wordt vermeld dat hij in 1392 veertien jaar oud was.

Tevens voert hij aan als volgt: “Het taskera zal natuurlijk niet aanwijzen als tewerkstelling “ongeschoold”.

Het is bijgevolg opgeschreven voor minderjarigen die geen tewerkstelling hebben dat ze “student” zijn.”
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Dat de voorgelegde taskara (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) vermeldt dat verzoeker

in het Afghaanse jaar 1392 veertien jaar oud was omdat hij en zijn vader zulks verklaarden, valt niet te

rijmen met zijn bewering tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen dat zulks wordt vermeld op de taskara omdat een leeftijdsschatting wordt gemaakt op basis

van uiterlijke kenmerken (gehoorverslag CGVS, p. 2). Bovendien doet de bewering dat de taskara zou

vermelden dat verzoeker in 1392 veertien jaar oud was omdat hij en zijn vader zulks verklaarden, geen

enkele afbreuk aan de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker tijdens zijn gehoor

zijn geboortejaar niet beter kon situeren dan “13 en nog wat” (gehoorverslag CGVS, p. 2), terwijl hij bij zijn

aankomst in België wel wist dat hij op 30 november 1998 werd geboren (administratief dossier, stuk 19).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift dienaangaande stelt als volgt: “Toen de eiser in België is

aangekomen, kende hij zijn geboortedatum niet. Hij verklaarde dat hij zeventienjaar oud was. Op basis

van die verklaring, werd het door DVZ opgesteld dat hij fictief op 30 november 1998 in onze kalender zou

geboren zijn. De eiser heeft nooit verklaard op die dag te zijn geboren.”, dient erop gewezen dat de

voorgaande vaststellingen zijn gebaseerd op verzoekers verklaringen ten aanzien van het bureau

MINTEH (administratief dossier, stuk 19) en dus niet op basis van verzoekers verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stuk 20). Zelfs indien verzoeker bij het bureau MINTEH zou

hebben verklaard dat hij toen 17 jaar oud was en dat het bureau MINTEH op basis van deze verklaring

verzoekers geboortedatum op 30 november 1998 zou hebben vastgelegd, blijkt hieruit dat verzoeker zijn

geboortedatum alleszins beter kon situeren bij zijn aankomst in België dan tijdens zijn gehoor op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, hetgeen hoe dan ook allerminst ernstig

is.

Dat de taskara zou vermelden dat verzoeker student was omdat bij tewerkstelling onmogelijk

“ongeschoold” zou kunnen worden ingevuld, zoals verzoeker voorhoudt in zijn verzoekschrift, is slechts

een blote bewering. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat in de taskara bij tewerkstelling niets of

“geen” zou worden ingevuld indien verzoeker bij het opmaken ervan geen werkzaamheden had.

Verzoeker slaagt er dan ook geenszins in te verschonen waarom zijn voorgelegde taskara vermeldt dat

hij student is, terwijl hij zelf voorhoudt ongeschoold en analfabeet te zijn.

Inzake de overige elementen van de hiervoor geciteerde motieven uit de bestreden beslissing, waaronder

de vaststelling dat de voorgelegde dreigbrief van de taliban niet aan verzoeker is gericht, voert verzoeker

geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift zodat dit motief onverminderd overeind

blijft en door de Raad wordt overgenomen.

2.2.2.8. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat geen geloof

kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden profiel van ongeschoolde en analfabete

plattelandsjongen afkomstig uit een arme landbouwersfamilie, gelet op (a) zijn goede pengreep en

handtekening, (b) de vermelding dat hij student zou zijn op zijn voorgelegde taskara, (c) de vaststelling

tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat hij Engels

begrijpt en kan lezen, (d) het aanmaken en gebruiken van een Facebookprofiel, (e) zijn gebrekkige kennis

over de financiering van zijn reis, (f) zijn gebrekkige verklaringen over de werkzaamheden van zijn vader

als kok/cateraar, en (g) zijn uiteenlopende verklaringen over de leeftijd van zijn vader:

“Niettegenstaande u bij de aanvang van uw asielaanvraag uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie vragenlijst 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 supra immers opgemerkt dat er ernstige vragen gesteld dienen te worden

aangaande uw verklaringen over uw identiteit en uw verblijfplaats(en) voorafgaand aan uw komst naar

België. Verder dient te worden vastgesteld dat er geen geloof gehecht kan worden aan het door u

aangemeten profiel van ongeschoolde plattelandsjongen en uw verklaringen betreffende de financiële

situatie van u en uw familie.

Zo stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u geen scholing genoot en analfabeet bent

(verklaring dvz – vraag 11). Ook tijdens het gehoor voor het CGVS beweert u In Afghanistan ongeschoold

en analfabeet te zijn vanwege de slechte veiligheidssituatie in uw regio (cgvs p.2). Er dient echter te

worden vastgesteld dat u tijdens het gehoor voor het CGVS niet enkel een goede pengreep en een

zwierige handtekening heeft maar dat u ook op zijn minst over een behoorlijke kennis van het Engels blijkt

te beschikken. Tijdens de vertaling van het Pasjtoe naar het Engels komt u immers tussen om uw eerdere

verklaringen aan te vullen. U blijkt duidelijk de vertaling naar het Engels te begrijpen en wijst naar de

termen “Tangi” en “post” op het notitieblad van de tolk, dat geheel omgekeerd voor u ligt, om uw punt

kracht bij te zetten (cgvs p.6). De vaststelling dat u enerzijds bij aankomst in België verklaarde een

ongeschoolde analfabeet te zijn en anderzijds over een goede pengreep en een zwierige handtekening

beschikt, op zijn minst een behoorlijke kennis van het Engels heeft, en dat u in staat bent de omgekeerd

liggende notities van de tolk te lezen ondergraaft op bijzonder ernstige wijze de geloofwaardigheid van

uw bewering geen enkele scholing te hebben genoten in Afghanistan en analfabeet te zijn geweest op
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het moment van uw aankomt in België. Wanneer het CGVS u met bovenstaande bevindingen

confronteert overtuigt uw verklaring geenszins. Zo stelt u weliswaar dat u geen Engels begrijpt en

tussenkwam tijdens de vertaling zonder dat u begreep wat er gezegd werd maar verklaart u eveneens dat

u het woord “Tangi” op het notitieblad zag staan en de tolk hoorde vertalen wat er aan de onderkant van

Tangi gelegen is en toen wilde aanvullen dat er aan de bovenkant van Tangi ook nog zaken gelegen zijn

(cgvs p.20) waaruit afgeleid dient te worden dat u wel degelijk de vertaling naar het Engels begreep en

poogde aan te vullen.

Ter verklaring voor uw goede pengreep en zwierige handtekening stelt u dat u niet dom bent, sinds

anderhalf jaar les volgt in België, en zodoende de Franse taal niet alleen mondeling maar ook schriftelijk

beheerst (cgvs p.20). Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Redelijkerwijs kan er vanuit gegaan

worden dat zelfs een bovenmatig intelligent persoon die verklaart ongeschoold en analfabeet te zijn in zijn

moedertaal niet in staat is om op anderhalf jaar tijd de Franse taal zowel mondeling als schriftelijk te

beheersen, op zijn minst een grondige passieve kennis van het Engels te verwerven en tevens de niet in

zijn moedertaal handgeschreven notities kan lezen die omgekeerd voor hem liggen. Daarbij dient ook

gewezen te worden dat u een gelijkaardige handtekening zette op uw adreswijziging van 11 december

2015 (zie administratief dossier), exact één maand na uw aankomst in België, zodat er geen geloof

gehecht kan worden aan uw bewering dat u dit de laatste anderhalf jaar aanleerde in België.

Verder stelt u in Afghanistan in Nimroz vanuit een openbare telefooncel naar uw ouders te hebben gebeld

(cgvs p.12) en verklaart u sinds uw aankomst in België over een Facebookprofiel te beschikken wat er

eveneens op wijst dat u niet ongeschoold was toen u Afghanistan verliet. Betreffende uw Facebookprofiel

stelt u aanvankelijk dat u dit zelf aanmaakte nadat u in België aankwam om onmiddellijk daarna te

beweren dat iemand dit profiel voor u aanmaakte. Verder beweert u dat u dit profiel niet zelf kan gebruiken

doch uw verklaringen hieromtrent overtuigen geheel niet. U stelt immers aanvankelijk dat u het niet kan

gebruiken, vervolgens dat u het een beetje heeft leren gebruiken om uiteindelijk te verklaren dat u uw

Facebookprofiel sinds een maand of vijf niet meer gebruikt omdat u niet meer over een mobiele telefoon

beschikt, maar het daarvoor één of twee keer per week opende (cgvs p.20). Supra werd reeds opgemerkt

worden dat uit de vertaling van de door u neergelegde taskara, opgesteld in het jaar 1394 AK (2014-2015

GK), als beroep of activiteit student opgegeven werd waaruit andermaal opgemaakt kan worden dat u

scholing genoot.

Al evenmin overtuigen uw verklaringen betreffende de financiële situatie van uw familie. Zo stelt u dat uw

vader een landbouwer is met slechts twee jerib land ter beschikking (cgvs p.3), die zijn inkomen diende

aan te vullen door éénmaal per week in Kaboel voor een cateraar te werken (cgvs p.9). Verder verklaart

u dat uw bestaan en dat van uw familieleden in uw regio van herkomst enkel op overleven gericht was

(cgvs p.11). Uit deze verklaringen valt af te leiden dat u afkomstig bent uit een arme landbouwersfamilie.

Wanneer de Belgische asielinstanties echter informeren hoeveel u of uw familie voor uw reis van

Afghanistan naar België betaalde verklaart u dit niet te weten. U stelt geen idee te hebben hoeveel uw

familie de smokkelaar diende te betalen en of uw vader dan wel uw oom langs moederskant deze betaling

regelde. U blijkt dan weer wel op de hoogte te zijn van de bedragen die uw reisgenoten dienden te betalen

(verklaring dvz – vraag 31 en cgvs p.11-12). Dat u geheel niet op de hoogte bent van het bedrag dat uw

familie betaalde voor uw reis naar België en wie deze betaling volbracht doet dan ook het ernstige

vermoeden ontstaan dat uw familie geen financiële problemen kende.

De goede financiële positie van uw familie valt ook uit uw overige verklaringen af te leiden. Zo verklaart u

zelf nooit te hebben gewerkt in Afghanistan (cgvs p.3). Nog opmerkelijker gezien uw bewering dat uw

bestaan in Sheikhabad louter op overleven gericht was zijn uw verklaringen betreffende de

beroepsactiviteiten van uw vader. Zo stelt u dat uw vader pas sinds een jaar of vijf één dag per week als

kok werkte. Van de twee jerib landbouwgrond in het bezit van uw familie zou bovendien één jerib verpacht

zijn zodat uw vader slechts instond voor een areaal van één jerib. Tot ongeveer vijf jaar voor uw vertrek

uit Afghanistan zou uw vader nooit in loondienst hebben gewerkt maar louter uw oom langs moederskant

geld hebben geleend waarmee deze laatste fruit opkocht bij de landbouwers in de regio en dit

doorverkocht. U vult daarbij aan dat uw vader evenmin enige fysieke bijdrage leverde aan de

handelsactiviteiten van uw oom langs moederskant maar zich beperkte tot het verstrekken van

financiële middelen. De vaststelling dat u verklaart dat uw vader tot ongeveer vijf jaar voor uw vertrek uw

familie onderhield door middel van het verstrekken van financiële middelen voor de handelsactiviteiten

van andere familieleden en daarnaast slechts verantwoordelijk was voor één jerib landbouwgrond beplant

met fruitbomen gezien het andere deel van dit beperkte areaal verpacht wordt doet andermaal het ernstige

vermoeden ontstaan dat uw familie bemiddeld is en niet afhankelijk is van een inkomen uit loonarbeid en

niet afhankelijk is van de arbeid geleverd op het beperkte landbouwareaal.

Bij uw bewering dat uw vader in de laatste vijf jaar voor uw vertrek één dag per week als kok werkte in

Kaboel dienen bovendien ernstige vragen gesteld te worden. Wanneer het CGVS informeert of uw vader

een opleiding als kok genoot antwoordt u niet op de vraag maar herhaalt u louter uw bewering dat hij een

kok is. Gevraagd waar hij het beroep aanleerde antwoordt u dit niet te weten.
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Uiteindelijk verklaart u dat ook uw grootvader een kok was en stelt u te vermoeden dat uw vader het

beroep van hem leerde. Op de vraag of uw grootvader een restaurant had of als kok in loondienst werkte

antwoordt u evenmin, maar stelt uw grootvader nooit te hebben gekend. Wanneer het CGVS informeert

hoe uw vader zijn job als kok in Kaboel bekwam overtuigen uw verklaringen al evenmin. U stelt dat dit via

een vriend gebeurde, maar niet te weten hoe. U blijkt evenmin op de hoogte van de naam van deze vriend

(cgvs p.9-11). Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat waar u bij binnenkomst op Belgisch grondgebied

nog verklaarde dat uw vader ongeveer vijfenveertig jaar oud is (Bureau MINTEH, fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, p.2), u op de Dienst Vreemdelingenzaken dan weer beweerde dat

uw vader ongeveer tweeënvijftig jaar oud is (verklaring DVZ – vraag 15A). Uw bijzonder vage en weinig

gedetailleerde verklaringen betreffende de beroepsactiviteiten in loondienst van uw vader en uw weinig

consistente beweringen betreffende de leeftijd van uw vader en bijgevolg zijn inzetbaarheid op de

Afghaanse arbeidsmarkt versterken nogmaals het vermoeden dat u de Belgische asielinstanties geen

zicht wil bieden op de wijze waarop uw familie een inkomen verkrijgt en op de financiële situatie van uw

familie in Afghanistan.”

Dienaangaande voert verzoeker in zijn verzoekschrift aan dat hij intelligent is en capaciteiten heeft, dat hij

al twee jaar in België naar school gaat en dat hij door zijn jonge leeftijd en zijn inspanningen “vlot zijn

kennissen [heeft] kunnen begroten”. Verzoeker gaat echter voorbij aan het motief van de bestreden

beslissing dat hierover stelt als volgt: “Redelijkerwijs kan er vanuit gegaan worden dat zelfs

een bovenmatig intelligent persoon die verklaart ongeschoold en analfabeet te zijn in zijn moedertaal niet

in staat is om op anderhalf jaar tijd de Franse taal zowel mondeling als schriftelijk te beheersen, op zijn

minst een grondige passieve kennis van het Engels te verwerven en tevens de niet in zijn moedertaal

handgeschreven notities kan lezen die omgekeerd voor hem liggen. Daarbij dient ook gewezen te worden

dat u een gelijkaardige handtekening zette op uw adreswijziging van 11 december 2015 (zie administratief

dossier), exact één maand na uw aankomst in België, zodat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

bewering dat u dit de laatste anderhalf jaar aanleerde in België.” Het louter herhalen van zijn bewering

intelligent te zijn en dat hij in België scholing volgt, volstaat op zich niet om deze pertinente motivering te

weerleggen.

Waar verzoeker stelt dat de commissaris-generaal geen geloof hecht aan de bewering dat zijn vader de

familie zou hebben kunnen onderhouden met zijn landbouwactiviteiten, maakt hij een verkeerde lezing

van de bestreden beslissing. Nergens wordt immers gesteld dat het ongeloofwaardig is dat verzoekers

vader zijn familie zou kunnen onderhouden met zijn landbouwactiviteiten. Er wordt echter wel op

pertinente wijze gemotiveerd dat verschillende elementen erop wijzen dat verzoekers familie, in

tegenstelling tot zijn beweringen dienaangaande, allerminst onbemiddeld is. Indien verzoekers familie wel

degelijk onbemiddeld zou zijn, kan bovendien wel degelijk worden verwacht dat verzoeker een gedegen

en doorleefde kennis heeft over de werkzaamheden die zijn vader uitoefende. Dat het respectloos en

ondenkbaar zou zijn dat verzoeker zijn vader bevraagt over diens werkzaamheden en/of over diens

leeftijd, is een loutere post factum-bewering. Dat verzoeker er niet eens in slaagt om over de leeftijd van

zijn vader coherente verklaringen af te leggen, waarbij dient vastgesteld dat het verschil tussen 45 en 52

jaar oud naar Afghaanse normen wel degelijk als significant kan worden beschouwd, is in het licht van het

voorgaande dan ook een bijkomend element waaruit blijkt dat verzoeker de Belgische asielinstanties geen

waarheidsgetrouw zicht biedt op zijn levensomstandigheden en deze van zijn familieleden in Afghanistan.

2.2.2.9. Waar verzoeker wijst op informatie die hij volgens hem wel degelijk op correcte wijze heeft

weergegeven, 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 dan ook

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.

2.2.2.10. 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.
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2.2.2.11. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet.

2.2.2.12. 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.

2.2.3. 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.

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.

Wat betreft artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat aan verzoekers Afghaanse

nationaliteit niet wordt getwijfeld. Zoals hoger werd vastgesteld maakt verzoeker echter niet aannemelijk

dat hij heeft verbleven in het dorp Sheikhabad in het district Sayedabad van de provincie Maydan Wardak

tot aan zijn vertrek uit Afghanistan, noch in een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld

de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval

toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Dit klemt des te meer

daar hoger eveneens is komen vast te staan dat verzoeker de Belgische asielinstanties geen

waarheidsgetrouw zicht biedt op zijn levensomstandigheden en financiële achtergrond van zijn familie in

Afghanistan. Bijgevolg is het mogelijk dat verzoeker in Afghanistan in een veilig gebied verbleef of zou

kunnen verblijven. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet is er immers geen

behoefte aan bescherming indien de verzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet

en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Verzoeker brengt geen

elementen aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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.
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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 dertig 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


