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nr. 220 777 van 6 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. TAEYMANS

Keizerslaan 3

1000 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 december 2017

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

staatlozen van 22 november 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 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 de verzoekende partij en haar advocaat C. DILLEMANS loco advocaat D.

TAEYMANS 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 6 november 2015, verklaart er zich

op 13 november 2015 vluchteling.

1.2. Op 22 november 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, S.P., verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, tot de Pashtun-etnie te behoren en

de soennitische geloofsleer te belijden. U kent uw geboortedatum niet, maar verklaart ongeveer 21 à 22

jaren geleden geboren te zijn in Ghaziabad, district Batikot, in de Afghaanse provincie Nangarhar. U

bent uw hele leven lang in dat dorp blijven wonen, tot u Afghanistan hebt verlaten. U kon niet naar

school omdat de taliban dat in uw dorp verboden hebben. U werkte vanaf uw 12 jaar ongeveer als

kleermaker met uw vader in diens atelier, net als uw jongere broer I.. Ongeveer twee maanden voor uw

vertrek bent u door de taliban ontvoerd. Zij hebben u geblinddoekt en meegenomen naar een

onbekende plaats, waar u door hen bent gefolterd. U werd vrijgelaten en bent getrouwd met F., een

meisje uit uw dorp. Ze is bij u komen inwonen en vertrok na 20 dagen weer naar haar vader. U was zelf

twee maanden na uw ontvoering weer aan het werk in de winkel van uw vader toen dezelfde

talibanstrijders die u ontvoerd hadden in jullie winkel binnenkwamen. Zij spraken er onderling over

dat jullie voor de Amerikanen werkten, en vertrokken weer zonder een woord aan jullie te richten. U

durfde niets zeggen omdat u bang was voor de taliban. Twee dagen na dit bezoek was uw vader naar

huis gegaan voor de lunch. Met uitzondering van uw broers was heel de familie thuis op het ogenblik dat

er een ontploffing was, en zij kwamen allen om het leven. U dacht zij waren omgekomen in een

bombardement door de Amerikanen, maar uw buur wist dat de taliban uw familie om het leven hadden

gebracht. Deze buurman hielp u het land ontvluchten en regelde voor u een smokkelaar. U verliet in mei

2015 Afghanistan met een visum voor Iran maar werd gevat toen u illegaal de grens met Turkije wilde

oversteken, en gerepatrieerd naar Afghanistan. U nam contact op met uw buurman, die u afraadde om

terug te keren naar uw eigen regio, en sprak af dat hij uw broer I. zou brengen. U bent opnieuw

vertrokken met uw broer en jullie reisden samen naar Bulgarije, waar u elkaar kwijtspeelde. U reisde

door naar België, waar u bent aangekomen op 06 november 2015 en u hebt in België asiel

aangevraagd op 13 november 2015.

U vreest bij terugkeer door de taliban te worden gedood.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u kopies voor van uw eigen taskara (Afghaans

identiteisbewijs) en het taskara van uw jongste broer Z., een Afghaans paspoort, en ook de enveloppe

waarmee deze documenten werden verstuurd. U hebt ook medische documenten zaten en ook een

opbergdoosje met daarin nierstenen.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

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

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, het netwerk

waarover u kan beschikken in uw land van herkomst, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor

uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie gehoorverslag

CGVS p.1-2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde

stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

district Batikot van de provincie Nangarhar in Afghanistan, en de contacten die nog steeds zou hebben

met uw vrienden en verwanten in Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw

vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen

over uw feitelijke herkomst, de situatie waarin u geleefd hebt en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet

genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de streek van feitelijke herkomst

in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden.

Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht

biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven,

die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties

onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op

ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo

een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

In casu werd vastgesteld dat u uw verklaringen op tal van punten heeft aangepast tijdens uw gehoor op

het CGVS, en dat u tal van ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd.

In de eerste plaats zijn er de verklaringen die u hebt afgelegd over uw familiale netwerk. Daar

waar u bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebt verklaard dat uw oom heeft afgesproken met de
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smokkelaar om u naar België te brengen (DVZ, verklaring DVZ, p.9), beweert u op het CGVS geen

tantes of ooms te hebben, noch aan moederszijde, noch aan vaderszijde. U kan niet toelichten hoe het

komt dat u geen enkele familie heeft. U vroeg dat aan uw vader maar die huilde en weigerde antwoord

te geven. Daarom durfde u dat ook niet vragen aan uw moeder (CGVS, p.18). Het is in elk geval

opmerkelijk dat u bij DVZ een oom hebt vermeld waarvan u op het CGVS het bestaan lijkt te ontkennen,

en bovendien blijkt uit de cijfers van de Wereldbank dat een Afghaanse vrouw tussen 1960 en nu

gemiddeld 4.8 à 7.5 kinderen kreeg (zie de aan het administratief rapport toegevoegde cijfers van

Wereldbandk, landeninfo nr.1). Dat uw ouders dus geen van beide broers of zussen zouden

hebben, moet dus sterk betwijfeld hebben. In het geval dat hun broers of zussen reeds overleden

zouden zijn, moet toch worden opgemerkt dat het zeer vreemd is dat u geen enkele informatie over hen

kan geven. Hoewel u verklaart dat er in uw dorp alleen maar mensen van uw eigen stam wonen (CGVS,

p. 9) bent u toch zeker dat niemand van hen aan u verwant zouden zijn (CGVS, p.18), wat opnieuw

hoogst eigenaardig is. Bij Pashtunstammen die sterk verankerd zijn in hun lokale gemeenschap is het

namelijk niet uitzonderlijk dat zij weten aan wie zij verwant zijn via hun grootouders, maar ook daarover

lijkt u niets te weten. Aangezien uw familie daar minstens al sinds uw geboorte zou wonen, zijn deze

verklaringen nauwelijks aannemelijk.

Hoewel u bij DVZ hebt gezegd dat u niet getrouwd bent (DVZ, verklaring DVZ, p.5), zegt u op het CGVS

dat u wel degelijk bent getrouwd (CGVS, p.18). Het valt in geen enkel logisch geheel te kaderen dat u

zou nalaten om uw echtgenote te vermelden als u daarnaar wordt gevraagd tijdens uw interview op

DVZ. U wijt dat aan de tolk, die volgens u een Darispreker was en mogelijk niet heeft begrepen wat u in

het Pashto zei (CGVS, p.18). Tot op dat punt heeft u op geen enkele manier te kennen gegeven dat er

problemen waren met de tolk tijdens dat interview, wat de overtuigingskracht van dit argument sterk

ondergraaft. Bovendien blijkt uit het gehoorverslag dat het interview wel degelijk is afgelegd in het

Pashto, en dat u ook daar geen bezwaar maakte tegen de tolk. U verklaart echter op het CGVS dat u

een maand voor het overlijden van uw vader getrouwd bent met F. (CGVS, p.19). Uw vrouw zou geen

broers of zussen hebben (CGVS, p.19) wat, nogmaals, in de Afghaanse context een uitzonderlijk kleine

familie zou zijn. U kan niet zeggen of zij tantes of ooms heeft (CGVS, p.19), wat toch ook ronduit

verbazend is. Hoewel uw vrouw uit hetzelfde dorp komt, van dezelfde stam is en slechts enkele

huizen verder woonde (CGVS, p.19), doet u uw onwetendheid af als een vanzelfsprekendheid: “Daar,

het is Afghanistan. Niemand zal je hun verwanten laten zien want daar zijn taliban, de ene zegt: kom

met ons en de ander: kom met ons mee. Van haar, de familie, ik weet het niet, maar ze heeft geen

broers en van de verwanten, die informatie heb ik niet.” (CGVS, p.19). Van uw schoonvader weet u

alleen dat hij landbouwer is. U hebt geen idee wat voor gewassen hij teelde, omdat u zelf kleermaker

was (CGVS, p.19). Daar waar het al zeer ongeloofwaardig is dat u van uw eigen schoonvader niet zou

weten wat die verbouwt op zijn grond, moet daarbij ook worden aangestipt dat uw buurman ook een

landbouwer was (CGVS, p.5). Dat u heel uw leven lang zou hebben doorgebracht omringd

door landbouwers, zonder rechtstreeks of onrechtstreeks te weten te komen welke gewassen er zoal

geteeld worden in uw eigen gemeenschap, valt nauwelijks ernstig te nemen. Uw vrouw zou 20 dagen na

het huwelijk teruggekeerd zijn naar het huis van haar vader, 5-6 huizen verder dan het uwe (CGVS,

p.19). Volgens u is het in Afghanistan heel gebruikelijk dat een pasgetrouwde vrouw haar eigen huis

verlaat en opnieuw bij haar vader intrekt voor een poosje (CGVS, p.20). Het Commissariaat-generaal

ziet niet in waarom uw echtgenote, die op wandelafstand van haar ouders woonde, het echtelijke huis

zou verlaten om opnieuw bij haar ouders in te trekken. In de Afghaanse culturele context, waar de vrouw

doorgaans een weinig zichtbare centrale plaats in het huishouden inneemt, is deze verklaring zelfs

ronduit bizar. Dat geldt in sterke mate voor de Pashtun, wiens tradities voorschrijven dat de eer van de

vrouwen in de familie afstraalt op de eer van de hele familie. De bewegingsvrijheid die u toeschrijft aan

uw vrouw verwekt dus de nodige verbazing. Volgens uw verklaringen bent u na het overlijden van uw

ouders en zussen uit Afghanistan gevlucht en u hebt sindsdien geen contact meer gehad met uw

schoonvader (CGVS, p.21). Ook met uw vrouw hebt u niet meer gesproken sindsdien (CGVS, p.19). Uw

leven was in gevaar en u kon niet eens de begrafenis van uw familie bijwonen voor u moest vluchten

(CGVS, p.20). Dat laatste is trouwens in tegenspraak met uw verklaringen bij DVZ, waar u zei dat u na

de dood van uw familieleden nog een week lang bent gebleven voor u voor de taliban moest vluchten

(DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Dat u geen enkel contact meer hebt gehad met uw vrouw in de tijd

dat u nodig had om alle papieren te regelen zodat u het land kon verlaten, achteraf niet geprobeerd hebt

om hen te bereiken en bovendien bij DVZ naliet om te vermelden dat u getrouwd bent, is weinig

plausibel. Het Commissariaat-generaal is dan ook genoopt om te besluiten dat u hieromtrent geen

geloofwaardige verklaringen hebt afgelegd. Daar kan ook nog aan worden toegevoegd dat het vreemd

is dat u zegt dat uw jongste broer vermist is. Volgens u was hij gewond geraakt en naar het

hospitaal gebracht. U hebt sindsdien niet meer van hem gehoord (CGVS, p.17). Het is onduidelijk

waarom u daaruit opmaakt dat hij vermist zou zijn, aangezien er duidelijk nog steeds mensen in

Afghanistan zijn die voor hem zorgen. Dat u geen tracing request hebt gedaan voor uw andere broer,
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die onderweg in Europa van u gescheiden raakte, doet ook de wenkbrauwen fronsen, zeker als u zegt

dat u de nacht moest doorbrengen in het station omdat u het adres niet kon vinden (CGVS, p.21).

Verder hebt u geen pogingen ondernomen in de tijd dat u in België bent.

Dat u niet actiever op zoek bent naar uw broer als u reden hebt om te denken dat hij ook asiel heeft

gevraagd, is zeer bizar. Aangezien uw jongste broer nog steeds in Ghaziabad woonde volgens uw

verklaringen bij DVZ (DVZ, vragenlijst DVZ, p.7), en zijn taskara uit Batikot is gedateerd op 31 hama

1365 (=19 april 2016) is het tevens opmerkelijk dat u beweert met niemand in Afghanistan contact te

hebben en ook geen contact probeerde te nemen met de leiders van uw gemeenschap daar, zoals de

stamoudsten of de mollah (CGVS, p.21). Volgens uw verklaringen op CGVS wonen uw vrouw en

schoonfamilie daar trouwens ook nog, wat het nog meer verwonderlijk maakt dat u geen pogingen zou

ondernemen om u met dorpsgenoten in verbinding te stellen.

Bovendien vertoont u slechts een zeer oppervlakkige kennis van de regio waar u zegt een leven

lang te hebben gewoond. Zo lijkt u weinig vertrouwd met de culturele context. U bent kennelijk niet

vertrouwd met de Afghaanse kalender: u weet niet welk jaar het is, en hoewel u begrijpt wat de herfst is

kan u de namen van die maanden niet geven (CGVS, p.7); u kent het Afghaanse Nieuwjaar, Nawroz,

niet (CGVS, p.8) en herkent in dat verband ook niet het traditionele gerecht dat met Nawroz wordt

opgediend: haft mewa (CGVS, p.8). Aangezien men in uw provincie feestelijkheden organiseert voor

Nawroz, en deze gepaard gaan met de nodige veiligheidsmaatregelen (zie de aan het administratief

rapport toegevoegde artikels, landeninfo 2,3) is het toch wel vreemd dat u daar nooit zelfs maar van

gehoord zou hebben van deze tradities.

Verder vertoont uw kennis over de omgeving van dorp waar u altijd gewoond zou hebben opmerkelijke

hiaten. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt is het een raadsel waarom u van u van uw eigen

schoonvader niet zou weten wat die man verbouwt, temeer daar u in het dorp blijkbaar omringd werd

door landbouwers (CGVS, p.5,19). Uw dorp grenst aan een rivier en u weet dat er daar overzetboten

zijn die naar het dorp aan de overkant varen, hoewel u niet kan zeggen hoe dat dorp dan noemt (CGVS,

p.10), hoewel men toch mag vermoeden dat de naam van een nabijgelegen dorp tot de parate kennis

zou horen. Hoewel u de namen van omliggende dorpen aan uw eigen kant van de rivier kan noemen,

kan u die blijkbaar niet in een bevattelijk kader plaatsen: u meent dat de zon opkomt aan de kant van

Chardahi, en ondergaat aan de kant van Takya (CGVS, p.8). Uit de OCHA-kaart blijkt echter dat deze

dorpen allebei ten oosten van Ghaziabad liggen, waarbij Takya zelfs nog meer oostelijk ligt dan Chahar

Dehe (Chardahi), en het dus niet mogelijk is dat u de zon zou zien opkomen en ondergaan achter

die plaatsen (zie de aan het administratief dossier toegevoegde OCHA-kaart). U geeft de namen van

enkele Pashtunstammen uit de omgeving, maar lijkt u nog nooit gehoord te hebben van de Mohmand-

stam, of de in Nangarhar zeer machtige Shinwari. U komt niet verder dan de opmerking dat er een

district is in de provincie die de naam draagt van deze stam (CGVS, p.9). Het districtshoofd van Batikot,

die u wel kent, hoort overigens bij de Shinwaristam (zie het aan het administratief dossier toegevoegde

artikel, landeninfo 4), maar dat weet u niet (CGVS, p.11). Veel Pashtunstammen in de provincie

Nangarhar strekken zich uit over beide zijden van de grens met Pakistan. Hoewel dit een drukke

grensovergang is en de hoofdweg van Jalalabad naar Pakistan het district Batikot doorkruist, hebt u

geen enkel idee hoe men vanuit uw district naar Pakistan zou gaan, omdat u daar zelf nooit geweest

bent (CGVS, p.9). Het is toch vreemd dat dergelijk dagdagelijkse kennis u nooit bereikt zou hebben.

Dat er in uw district een vluchtelingenkamp is, lijkt u ook voor het eerst te horen op het CGVS. Vlakbij

Batikot zijn er evenwel nog veel grotere vluchtelingenkampen, die met duizenden huishouden de grootte

hebben bereikt van een middelgroot dorp, maar zelfs als die bij naam genoemd worden kan u geen

duiding geven bij deze ontwikkeling in uw streek (CGVS, p.11).

Ook over recente gebeurtenissen kan u maar summier vertellen. Hoewel uw vader al eens de radio

opzette, kan u niet zeggen naar welke zenders hij zoal luisterde. Volgens u varieerde dat vaak en u was

bezig terwijl hij luisterde, dus u lette niet op (CGVS, p.11). In die omstandigheden is het toch wel erg

vreemd dat u niet ongewild flarden van de radio zou hebben opgevangen. U herkent de naam Moeen

Shah ook niet (CGVS, p.11), een lokale prominente figuur met een eigen radioshow (zie het aan het

administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 5) en wanneer u wordt verteld dat deze man door

de taliban is vermoord, weliswaar na uw vertrek, denkt u ook niet aan gelijkaardige gevallen. Er werd

nochtans ook voor uw vertrek al een radiojournalist op drieste wijze vermoord in uw district (zie het aan

het administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 6). U kan ook geen enkel reconstructieproject

in uw omgeving herinneren volgens u omdat u zich alleen bezig hield met uw eigen werk (CGVS, p.10).

Uit de gegevens waarover het CGVS beschikt blijkt nochtans dat er in uw district talrijke projecten actief

waren die de economische heropleving moesten ondersteunen (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde artikel, landeninfo 6). Het hoofd van het Nationale Solidariteitsprogramma (NSP), een

organisatie die zich met dergelijke projecten bezig houdt, was in uw district Afzal Khan. Deze man was

het slachtoffer van een moordaanslag geworden (zie het aan het administratief dossier toegevoegde

artikel, landeninfo 7). Zijn naam is u niet bekend (CGVS, p.12). Dat er in Ghaziabad enkele jaren voor
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uw vertrek door de regering verschillende huizen en winkels werden afgebroken die gebouwd zouden

zijn op gestolen land (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 8), hebt u

ook nog nooit gehoord.

U denkt dat het de taliban waren die deze afbraakwerken hebben uitgevoerd (CGVS, p.12). Het is

evenwel heel vreemd dat u over zo’n landdispuut niet gehoord zou hebben, zeker aangezien Ghaziabad

volgens u volledig bewoond wordt door mensen van uw eigen stam (CGVS, p.9), waardoor uw hele

gemeenschap tegenover de instanties zou staan.

U hebt geen weet van natuurrampen toen u in Batikot woonde, en kan ook van Nangarhar niet zeggen

of zoiets is gebeurd (CGVS, p.13). In 2013 werd de provincie Nangarhar getroffen door een dodelijke

aardbeving, de zwaarste in 30 jaar (zie het aan het administratief dossier toegevoegde rapport,

landeninfo 9). Verder blijken ook overstromingen voor te komen in uw district (zie het aan het

administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 10) en provincie, waarbij een van de gevolgen van

die overstromingen kan zijn dat irrigatiekanalen beschadigd geraken, waardoor verderop gelegen

stukken zoals Batikot aan droogte ten prooi vallen ((zie het aan het administratief dossier toegevoegde

artikel, landeninfo 11).

U weet dat de grote moskee in Ghaziabad de Ziarat-moskee is en dat er een schrijn is bij die moskee

(CGVS, p.13). Dat de taliban begin 2015 in uw district een schrijn hebben opgeblazen laat u onvermeld

(zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel 12). Zoiets moet echter ophefmakend nieuws

geweest in uw streek.

Van de districtschef kent u enkel de naam haji Ghalib en u weet dat de taliban hem probeerden

vermoorden (CGVS, p.11). Over deze man valt nochtans heel wat te vertellen: hij bracht jaren door in de

Guantanamogevangenis in Cuba, en heeft een groot deel van zijn familieleden verloren in aanslagen

van de taliban. In uw district vocht hij evenwel ook tegen Islamitische Staat (Daesh), onder leiding van

zijn vriend Muslimdost, die samen met hem in Guantanamo heeft gezeten (zie het aan het administratief

dossier toegevoegde artikel, landinfo 4). U herkent de naam Muslimdost niet (CGVS, p.23). Over Daesh

kan u alleen vertellen dat er eens lang geleden een gerucht ging dat zij eraan kwamen, en dat iedereen

voor hen vluchtte (CGVS, p.23). Kort voor uw vertrek is in een nabijgelegen dorp echter een aanvoerder

van Daesh gedood (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 14), wat er op

wijst dat men deze organisatie toen reeds actief was, en enkele weken na uw vertrek waren er berichten

over openlijke strijd met Daesh-militanten in een naburig dorp. Op dat moment had Daesh in de

naburige districten reeds heel wat gevechten geleverd (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde artikel, landeninfo 15). In uw regio zijn er dus wel degelijke zware gevechten geweest

naar aanleiding van de opmars van Daesh, maar ondanks de vrienden en familieleden die u daar nog

hebt wonen, is zoiets u kennelijk nooit ter ore gekomen (CGVS, p.24).

U noemt zelf twee gevechten in uw streek kort voor uw vertrek (CGVS, p.12). Het CGVS heeft daarover

geen gegevens teruggevonden en kan deze incidenten dus bevestigen noch ontkennen. U ontkent

echter dat de taliban uw districtscentrum hebben aangevallen rond dezelfde tijd (CGVS, p.12). Nochtans

blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat gewapende mannen daar een

aanval hebben uitgevoerd met een bomauto (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel,

landeninfo 13).

U verklaart dat u nooit naar school bent geweest, omdat de taliban dat niet toelaten (CGVS, p.14-15).

Volgens uw verklaringen gold dat alleen voor jullie dorp en konden mensen uit naburige dorpen wel naar

school (CGVS, p.15), wat toch zeer eigenaardig is. U hebt ook nooit gehoord van protesten waarbij men

de hoofdweg Jalalabad-Torkham versperde (CGVS, p.22), hoewel dergelijke acties er wel degelijk

voorgekomen zijn en men kan verwachten dat het versperren van deze verkeersader toch de nodige

gevolgen heeft voor mensen zoals uw vader, die in de stad Jalalabad inkopen gingen doen (CGVS,

p.8,15). Het gaat alweer om iets waarvan men redelijkerwijs mag veronderstellen dat u als volwassen

man toch spontaan hebben gehoord dat zich dit voordeed. Gevraagd naar dergelijke nieuwtjes of

onderwerpen waarover ze spreken als ze bijeenkomen, zegt u dat zoiets nooit gebeurde omdat de

taliban dat niet zouden toelaten (CGVS, p.22). Omdat er specifiek melding werd gemaakt van

het vrijdaggebed, wordt gevraagd of u dan bedoelt dat de taliban deze gebeden niet laten doorgaan, en

u preciseert dan: “Nee, ze weerhouden je niet van het vrijdaggebed maar behalve dat ze weerhouden je

ervan om samen te komen, het is een kapot land, en daar tot 5 uur kan je buiten komen, anders niet, de

hele tijd kan je alleen maar 3 uur buiten komen, anders kan je niet naar buiten.” (CGVS, p.22).

Dergelijke uitspraken tonen welke moeite u zich getroost om te laten uitschijnen dat het voor u als

inwoner van Ghaziabad onmogelijk geweest zou zijn om ook maar iets van de omgeving te weten te

komen. Het moet worden vastgesteld dat deze verklaringen weinig overtuigend zijn. U geeft ook toe dat

u van de leiders van uw gemeenschap alleen de namen kan geven, en verder weet u niets van hen

(CGVS, p.22). Dat u een leven lang hebt doorgebracht in een dorp en gemeenschap en niets kan

vertellen over de invloedrijke of machtige figuren daarvan, is evenwel niet aannemelijk. U zegt dat

u nooit bent gaan stemmen uit angst voor represailles van de taliban (CGVS, p.23). Hoewel u denkt dat
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er wel mensen heimelijk zijn gaan stemmen, kan u geen enkel incident herinneren (CGVS, p.23-24) wat

er dan toch op zou wijzen dat de verkiezingen zich vreedzaam hebben afgespeeld, en het is dan ook

vreemd dat u daarover niets kan vertellen.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het district Batikot gelegen in de provincie Nangarhar. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Batikot heeft verbleven, kan er

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

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

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

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

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

De documenten die u hebt voorgelegd vermogen niet om deze beoordeling om te buigen. Over deze

documenten dient overigens eerst en vooral te worden opgemerkt dat u bij DVZ hebt verklaard dat u

nooit een paspoort hebt gehad (DVZ, Verklaring DVZ, p.8). Dat u dit document plots voorlegt tijdens uw

gehoor op het CGVS wekt dan ook enige verwondering. U bent daarmee geconfronteerd en beweert dat

u wel degelijk hebt gezegd dat u een paspoort en taskara had, maar dat deze uit Afghanistan

opgestuurd moesten worden (CGVS, p.6,21-22). Dit paspoort is uitgereikt in Kabul, hoewel het mogelijk

is om een paspoort te laten maken in de provinciehoofdstad (zie het aan het administratief dosier

toegevoegde rapport, landeninfo 18). Aangezien u verklaart in Jalalabad uw visum te hebben gevraagd

voor Iran (CGVS, p.6), is het eigenaardig dat u voor het paspoort dan helemaal naar Kabul zou reizen.

Over de omstandigheden van dat paspoort bent trouwens niet eenduidig. U verklaart eerst dat uw

buurman u aan een paspoort heeft geholpen (CGVS, p.3) en ook bevestigt u dat als u dat nogmaals

wordt gevraagd (CGVS, p.6), toch wijzigt u plotseling uw verklaring als u gevraagd toe te lichten hoe het

komt dat een landbouwer uit uw dorp zo vertrouwd zou zijn met de procedure om een paspoort te

bekomen: u zegt dan plotseling dat u alles zelf deed, en dat u met uw buur meereisde (CGVS, p.6).

Daarmee hebt u trouwens de vraag onbeantwoord gelaten hoe een kleermaker die nooit Batikot heeft

verlaten (CGVS, p.8) dan zijn weg kent in de consulaire procedures om een paspoort en visum te

verkrijgen.

U legt trouwens alleen een kopie van uw taskara voor. Het origineel zou verloren gegaan zijn in de

ontploffing van uw huis. Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren kopieën kan echter geen

bewijswaarde worden verleend. Het is ook opvallend dat uw taskara dateert van 12 hamal 1394 (= 1

april 2015). Dat is iets meer dan een maand voor uw vertrek, en u had toen al de volwassen leeftijd

bereikt: 21 jaar volgens het taskara. Toch geeft u een heel vage uitleg over waarom u toen plots een

taskara hebt laten maken: “Ja, de taliban vielen je lastig, de mensen ook, het taskara daarom vader

maakte dat voor mij.” (CGVS, p.5). Als u het voordien zonder taskara kon stellen in uw dorp, is het

vreemd dat u plots wel een taskara nodig had. Het heeft er alle schijn van dat u vooral een taskara

moest hebben om een paspoort te kunnen regelen, wat erop zou wijzen dat u reeds veel langer uw

vertrek uit Afghanistan heeft voorbereid. De medische documenten die u neerlegt kunnen

hoogstens bevestigen dat u nierstenen had, een medische problematiek waaruit geen nood aan

internatonale bescherming kan gepuurd worden.

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

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

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

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

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

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een

asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de

asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een asielzoeker,

met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn

Afghaanse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is
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daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk

verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 18 oktober 2017 nochtans uitdrukkelijk

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

nationaliteit, het netwerk waarover u beschikt, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. U werd in de loop van het gehoor uitdrukkelijk gewezen

op uw medewerkingsplicht en de twijfels die bestaan over uw voorgehouden feitelijke herkomst uit

Afghanistan (CGVS, p.14,21). U werd er op gewezen dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag

van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw

komst naar België. Er werd tevens beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en

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

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

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt. U zei dat te begrijpen maar dat u alleen

kan vertellen wat u zelf hebt meegemaakt (CGVS, p.14). Bij een tweede confrontatie beperkt u zich tot

de uitleg waarom u de documenten niet kon voorleggen tijdens het eerste interview (CGVS, p.21-22).

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

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

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

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

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

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

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

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

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een eerste middel stelt verzoeker als volgt: “schending onderzoeks-, samenwerkings- en

motiveringsplicht (artikel 48/6, 57/6 Vreemdelingenwet)”.

In een tweede middel stelt verzoeker als volgt: “schending van artikel 48/3, artikel 1 Verdrag van

Genève, minstens, artikel 48/4, artikel 48/5, artikel 48/7 Vreemdelingenwet”.

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. Stukken
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Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een medisch attest (stuk 3), foto’s van littekens (stuk 4),

kleurenfoto’s van zijn paspoort (stukken 5 en 6), het gehoorverslag (stuk 7), zijn op de Dienst

Vreemdelingenzaken ingevulde documenten (stuk 8), de notities van zijn raadsman tijdens zijn gehoor

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (stuk 9), de informatie die aan

het administratief dossier werd toegevoegd (stuk 10) en een kopie van zijn taskara (stuk 11).

Met een aangetekend schrijven van 12 maart 2019 brengt verzoeker samen met een aanvullende nota

de volgende stukken bij: een verklaring van de dorpsoudsten van het district Batikot, foto’s van zijn

gebombardeerd huis en zijn overleden vader, een dreigbrief van de taliban, een vertaling van de

verklaring van de dorpsoudsten en van de dreigbrief, de enveloppe waarmee voormelde documenten

werden verstuurd, communicatie via Facebook met een dorpsgenoot en de factuur van de tolk die

voormelde vertaling opmaakte (rechtsplegingsdossier, stuk 8).

Ter terechtzitting legt verzoeker dezelfde aanvullende nota met bijhorende stukken neer als hiervoor

vermeld, alsmede de originele versie van de verklaring van de dorpsoudsten, van de foto’s van zijn

gebombardeerd huis en zijn overleden vader en van de dreigbrief, en daarnaast ook nog een

internetartikel met een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

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 wordt bedreigd omwille van een beschuldiging van

samenwerking met de Afghaanse autoriteiten en de Amerikanen. In de bestreden beslissing wordt

verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat geen geloof kan worden gehecht aan zijn

voorgehouden herkomst uit het dorp Ghaziabad in het district Batikot van de provincie Nangarhar. Meer

bepaald motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat (i) het niet aannemelijk is dat

verzoeker geen ooms of tantes heeft, terwijl uit de beschikbare informatie blijkt dat de gezinnen in

Afghanistan gemiddeld uit 4.8 à 7.5 kinderen bestaan; (ii) zelfs indien de broers en zussen van zijn

ouders overleden zouden zijn, het evenmin aannemelijk is dat verzoeker geen enkele informatie over

hen kan verschaffen, temeer daar het veelvuldig voorkomt dat leden van Pashtunstammen weten aan

wie zij via hun grootouders verwant zijn; (iii) verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

ongehuwd te zijn terwijl hij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaart getrouwd te zijn met ene F., waarbij verzoeker over de familiale achtergrond van zijn

echtgenote eveneens onaannemelijke verklaringen aflegt; (iv) verzoekers verklaringen over de

contacten met zijn (schoon)familieleden tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden bevatten; (v)

verzoeker niet vertrouwd blijkt met de Afghaanse kalender; (vi) verzoekers geografische kennis over zijn

dorp en district gebrekkig is; (vii) verzoekers kennis over recente gebeurtenissen in zijn voorgehouden

regio van herkomst, waaronder natuurrampen, eveneens gebrekkig is; (viii) verzoekers kennis over de

prominenten in zijn voorgehouden regio van herkomst eveneens te wensen overlaat; (ix) over de door

verzoeker genoemde gevechten geen informatie kon worden teruggevonden; (x) verzoekers

verklaringen over de scholingsmogelijkheden in zijn regio niet aannemelijk zijn; en (xi) verzoeker niet

aantoont dat het voor hem onmogelijk zou zijn om iets over zijn omgeving te weten te komen.

Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat aangezien geen geloof

kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden herkomst uit het dorp Ghaziabad in het district

Batikot van de provincie Nangarhar, evenmin geloof kan worden gehecht aan de beweerde

vervolgingsfeiten die er zich zouden hebben voorgedaan. Met betrekking tot de door verzoeker

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

commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat deze de voorgaande vaststellingen niet kunnen

wijzigen omdat (i) verzoekers verklaringen over zijn paspoort tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden
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bevatten; (ii) verzoekers verklaringen over zijn taskara evenmin aannemelijk zijn; en (iii) uit de medische

documenten enkel blijkt dat verzoeker nierstenen had, hetgeen geen nexus vertoont met zijn

vluchtrelaas.

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 verzoekers voorgehouden herkomst uit het dorp Ghaziabad in het district Batikot

van de provincie Nangarhar.

2.3.2.3.1. Zo motiveert de bestreden beslissing vooreerst terecht dat verzoeker geen aannemelijke

verklaringen aflegt over zijn familiale netwerk:

“In de eerste plaats zijn er de verklaringen die u hebt afgelegd over uw familiale netwerk. Daar

waar u bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebt verklaard dat uw oom heeft afgesproken met de

smokkelaar om u naar België te brengen (DVZ, verklaring DVZ, p.9), beweert u op het CGVS geen

tantes of ooms te hebben, noch aan moederszijde, noch aan vaderszijde. U kan niet toelichten hoe het

komt dat u geen enkele familie heeft. U vroeg dat aan uw vader maar die huilde en weigerde antwoord

te geven. Daarom durfde u dat ook niet vragen aan uw moeder (CGVS, p.18). Het is in elk geval

opmerkelijk dat u bij DVZ een oom hebt vermeld waarvan u op het CGVS het bestaan lijkt te ontkennen,

en bovendien blijkt uit de cijfers van de Wereldbank dat een Afghaanse vrouw tussen 1960 en nu

gemiddeld 4.8 à 7.5 kinderen kreeg (zie de aan het administratief rapport toegevoegde cijfers van

Wereldbandk, landeninfo nr.1). Dat uw ouders dus geen van beide broers of zussen zouden

hebben, moet dus sterk betwijfeld hebben. In het geval dat hun broers of zussen reeds overleden

zouden zijn, moet toch worden opgemerkt dat het zeer vreemd is dat u geen enkele informatie over hen

kan geven. Hoewel u verklaart dat er in uw dorp alleen maar mensen van uw eigen stam wonen (CGVS,

p. 9) bent u toch zeker dat niemand van hen aan u verwant zouden zijn (CGVS, p.18), wat opnieuw

hoogst eigenaardig is. Bij Pashtunstammen die sterk verankerd zijn in hun lokale gemeenschap is het

namelijk niet uitzonderlijk dat zij weten aan wie zij verwant zijn via hun grootouders, maar ook daarover

lijkt u niets te weten. Aangezien uw familie daar minstens al sinds uw geboorte zou wonen, zijn deze

verklaringen nauwelijks aannemelijk.

Hoewel u bij DVZ hebt gezegd dat u niet getrouwd bent (DVZ, verklaring DVZ, p.5), zegt u op het CGVS

dat u wel degelijk bent getrouwd (CGVS, p.18). Het valt in geen enkel logisch geheel te kaderen dat u

zou nalaten om uw echtgenote te vermelden als u daarnaar wordt gevraagd tijdens uw interview op

DVZ. U wijt dat aan de tolk, die volgens u een Darispreker was en mogelijk niet heeft begrepen wat u in

het Pashto zei (CGVS, p.18). Tot op dat punt heeft u op geen enkele manier te kennen gegeven dat er

problemen waren met de tolk tijdens dat interview, wat de overtuigingskracht van dit argument sterk

ondergraaft. Bovendien blijkt uit het gehoorverslag dat het interview wel degelijk is afgelegd in het

Pashto, en dat u ook daar geen bezwaar maakte tegen de tolk. U verklaart echter op het CGVS dat u

een maand voor het overlijden van uw vader getrouwd bent met F. (CGVS, p.19). Uw vrouw zou geen

broers of zussen hebben (CGVS, p.19) wat, nogmaals, in de Afghaanse context een uitzonderlijk kleine

familie zou zijn. U kan niet zeggen of zij tantes of ooms heeft (CGVS, p.19), wat toch ook ronduit

verbazend is. Hoewel uw vrouw uit hetzelfde dorp komt, van dezelfde stam is en slechts enkele

huizen verder woonde (CGVS, p.19), doet u uw onwetendheid af als een vanzelfsprekendheid: “Daar,

het is Afghanistan. Niemand zal je hun verwanten laten zien want daar zijn taliban, de ene zegt: kom

met ons en de ander: kom met ons mee. Van haar, de familie, ik weet het niet, maar ze heeft geen

broers en van de verwanten, die informatie heb ik niet.” (CGVS, p.19). Van uw schoonvader weet u

alleen dat hij landbouwer is. U hebt geen idee wat voor gewassen hij teelde, omdat u zelf kleermaker

was (CGVS, p.19). Daar waar het al zeer ongeloofwaardig is dat u van uw eigen schoonvader niet zou

weten wat die verbouwt op zijn grond, moet daarbij ook worden aangestipt dat uw buurman ook een

landbouwer was (CGVS, p.5). Dat u heel uw leven lang zou hebben doorgebracht omringd

door landbouwers, zonder rechtstreeks of onrechtstreeks te weten te komen welke gewassen er zoal

geteeld worden in uw eigen gemeenschap, valt nauwelijks ernstig te nemen. Uw vrouw zou 20 dagen na

het huwelijk teruggekeerd zijn naar het huis van haar vader, 5-6 huizen verder dan het uwe (CGVS,

p.19). Volgens u is het in Afghanistan heel gebruikelijk dat een pasgetrouwde vrouw haar eigen huis

verlaat en opnieuw bij haar vader intrekt voor een poosje (CGVS, p.20). Het Commissariaat-generaal

ziet niet in waarom uw echtgenote, die op wandelafstand van haar ouders woonde, het echtelijke huis

zou verlaten om opnieuw bij haar ouders in te trekken. In de Afghaanse culturele context, waar de vrouw
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doorgaans een weinig zichtbare centrale plaats in het huishouden inneemt, is deze verklaring zelfs

ronduit bizar. Dat geldt in sterke mate voor de Pashtun, wiens tradities voorschrijven dat de eer van de

vrouwen in de familie afstraalt op de eer van de hele familie. De bewegingsvrijheid die u toeschrijft aan

uw vrouw verwekt dus de nodige verbazing. Volgens uw verklaringen bent u na het overlijden van uw

ouders en zussen uit Afghanistan gevlucht en u hebt sindsdien geen contact meer gehad met uw

schoonvader (CGVS, p.21).

Ook met uw vrouw hebt u niet meer gesproken sindsdien (CGVS, p.19). Uw leven was in gevaar en u

kon niet eens de begrafenis van uw familie bijwonen voor u moest vluchten (CGVS, p.20). Dat laatste is

trouwens in tegenspraak met uw verklaringen bij DVZ, waar u zei dat u na de dood van uw familieleden

nog een week lang bent gebleven voor u voor de taliban moest vluchten (DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag

3.5). Dat u geen enkel contact meer hebt gehad met uw vrouw in de tijd dat u nodig had om alle

papieren te regelen zodat u het land kon verlaten, achteraf niet geprobeerd hebt om hen te bereiken en

bovendien bij DVZ naliet om te vermelden dat u getrouwd bent, is weinig plausibel. Het Commissariaat-

generaal is dan ook genoopt om te besluiten dat u hieromtrent geen geloofwaardige verklaringen hebt

afgelegd. Daar kan ook nog aan worden toegevoegd dat het vreemd is dat u zegt dat uw jongste broer

vermist is. Volgens u was hij gewond geraakt en naar het hospitaal gebracht. U hebt sindsdien niet meer

van hem gehoord (CGVS, p.17). Het is onduidelijk waarom u daaruit opmaakt dat hij vermist zou zijn,

aangezien er duidelijk nog steeds mensen in Afghanistan zijn die voor hem zorgen. Dat u geen tracing

request hebt gedaan voor uw andere broer, die onderweg in Europa van u gescheiden raakte, doet ook

de wenkbrauwen fronsen, zeker als u zegt dat u de nacht moest doorbrengen in het station omdat u het

adres niet kon vinden (CGVS, p.21). Verder hebt u geen pogingen ondernomen in de tijd dat u in België

bent. Dat u niet actiever op zoek bent naar uw broer als u reden hebt om te denken dat hij ook asiel

heeft gevraagd, is zeer bizar. Aangezien uw jongste broer nog steeds in Ghaziabad woonde volgens uw

verklaringen bij DVZ (DVZ, vragenlijst DVZ, p.7), en zijn taskara uit Batikot is gedateerd op 31 hama

1365 (=19 april 2016) is het tevens opmerkelijk dat u beweert met niemand in Afghanistan contact te

hebben en ook geen contact probeerde te nemen met de leiders van uw gemeenschap daar, zoals de

stamoudsten of de mollah (CGVS, p.21). Volgens uw verklaringen op CGVS wonen uw vrouw en

schoonfamilie daar trouwens ook nog, wat het nog meer verwonderlijk maakt dat u geen pogingen zou

ondernemen om u met dorpsgenoten in verbinding te stellen.”

Dienaangaande stelt verzoeker vooreerst als volgt in zijn verzoekschrift:

“De vermelding van een oom betreft duidelijk een eenmalige vergissing, dan wel een communicatiefout

met de tolk. Uit alle documenten die voorliggen, alsook dezelfde verklaring op p.9 van Verklaring DVZ

blijkt dat de buurman Verzoeker geholpen heeft en gekoppeld heeft aan de smokkelaar.

Verzoeker heeft nooit andere familieleden gekend, velen waren lid van de Taliban. Zijn ouders hebben

hem geen contactgegevens gegeven zodat hij ook niet zou trachten contact op te nemen wat te

gevaarlijk zou zijn.”

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt duidelijk dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat dat

hij geen andere familieleden heeft: “Ik heb niemand, als ik dat vroeg aan vader, vader waarom

hebben we geen familie? Dan kwamen er tranen en huilde hij en ik kon het niet vragen aan

vader.” (eigen onderlijning) (gehoorverslag CGVS, p. 18). In zijn verzoekschrift houdt hij echter plots

voor dat hij nooit andere familieleden heeft gekend. Meer zelfs, verzoeker beweert dat vele van deze

familieleden lid zijn van de taliban, dat hij er geen contact mee heeft omdat zijn ouders geen

contactgegevens hebben gegeven en dat hij hoe dan ook geen contact met deze familieleden zou

opnemen omdat dit te gevaarlijk zou zijn. Aldus dient vastgesteld dat de uiteenzetting in het

verzoekschrift, waar hij stelt zijn familieleden niet te kennen, niet te rijmen is met zijn eerdere

verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar hij voorhield

geen familieleden te hebben, hetgeen de geloofwaardigheid van zijn verklaringen eens te meer

ondermijnt. De Raad stelt vast dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat een Afghaanse vrouw tussen 1960 en 2015 gemiddeld 4.8 à 7.5 kinderen

kreeg. Tevens wijst de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing op dat binnen de

Pashtoungemeenschap een gedegen kennis van de familiale achtergrond een grote impact heeft en dat

familiale tradities hoog in het vaandel worden gedragen, gegevens die niet door verzoeker worden

tegengesproken. Gelet op de voormelde informatie over de grootte van Afghaanse gezinnen en over het

belang van familiebanden binnen de Pashtoungemeenschap, kan redelijkerwijze worden verwacht dat

verzoeker aan de hand van coherente, doorleefde en geloofwaardige verklaringen zou uiteenzetten

waarom in zijn persoonlijke situatie geen sprake is van familieleden en/of een familiegemeenschap

waarop hij kan terugvallen, quod non. Dit klemt des te meer daar verzoeker ook over de familie van zijn

echtgenote, die volgens zijn verklaringen eveneens tot de Pashtoungemeenschap behoort,

onaannemelijke verklaringen aflegt. Zo zou zijn echtgenote geen broers of zussen hebben, weet



RvV X - Pagina 11

verzoeker niet of zij ooms of tantes heeft en weet hij evenmin welke gewassen zijn schoonvader

verbouwde hoewel zij slechts enkele huizen verder zouden wonen (gehoorverslag CGVS, p. 19). In het

licht van het geheel van voorgaande vaststellingen, kan niet worden aangenomen dat de eenmalige

vermelding van een oom die met de smokkelaar zou hebben afgesproken om verzoeker naar België te

brengen (administratief dossier, stuk 16, verklaring 27) louter een eenmalige vergissing en/of een

communicatiefout met de tolk zou betreffen, temeer daar zijn verklaringen hem op de Dienst

Vreemdelingenzaken in het Pashtou werden voorgelezen en hij dienaangaande geen enkele opmerking

formuleerde.

Verder stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Het is de gewoonte bij de Parachgyan stam waartoe Verzoeker hoort, dat een koppel na het huwelijk

op bezoek gaat bij de naaste familie, waaronder ook de ouders van F. Evenwel achtte Verzoeker dit te

gevaarlijk, gelet op de aanwezigheid van de Taliban. Hij vreesde dat de Taliban hem als jongeman zou

inlijven. F. is alleen op bezoek gegaan bij haar ouders.

Gelet op de afwezigheid van enige communicatiemiddelen zoals telefoon of computer (internet) en de

imminente dreiging waaronder Verzoeker zich bevond en zijn onmogelijkheid zich vrij te bewegen was

het niet mogelijk zijn echtgenote te contacteren voor zijn vlucht.”

Opnieuw dient vastgesteld dat de uiteenzetting in het verzoekschrift niet te rijmen is met verzoekers

verklaringen tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Met betrekking tot het terugkeren van verzoekers echtgenote naar haar ouderlijke woning valt in het

gehoorverslag als volgt te lezen:

“Daar, in onze plaats, als iemand getrouwd is, dan de vrouw gaat naar het huis van haar vader

voor 10-15 dagen en dan komt ze terug.

U vertelt me nu dat hun huis achter het uwe ligt en dat uw vrouw voor 10-15 dagen terug thuis ging

wonen en dat het in Afghanistan heel normaal is?

Ja, de stammen doen het zo, ze sturen hun vrouw 3 dagen of een maand of een week, soms 10

dagen of 15 dagen zo.” (gehoorverslag CGVS, p. 20).

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker echter dat binnen de Parachgyanstam een koppel na het huwelijk

op bezoek gaat bij familie, maar dat zijn echtgenote alleen ging omdat verzoeker zelf een bezoek te

gevaarlijk achtte wegens een dreiging om door de taliban te worden ingelijfd. Waar verzoeker tijdens zijn

gehoor stelde dat het de gewoonte is om de echtgenote na een huwelijk voor een bepaalde periode

(drie dagen tot een maand) naar het huis van haar vader te sturen, beweert verzoeker nu in zijn

verzoekschrift dat het de gewoonte is om na een huwelijk samen op bezoek te gaan bij naaste familie.

Dit klemt des te meer daar verzoeker geen enkel stuk bijbrengt ter staving van deze volgens hem

binnen de Parachgyanstam bestaande gewoonte, zodat het niet meer dan een bewering betreft, die

bovendien niet te rijmen is met zijn eerdere verklaringen. Dat verzoeker zijn echtgenote niet zou hebben

vergezeld omdat hij de situatie met de taliban te gevaarlijk achtte, valt bovendien bezwaarlijk te rijmen

met zijn bewering dat zijn schoonfamilie slechts enkele huizen verderop woonde. Deze bijkomende

tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden doen eens te meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden familiale achtergrond, van zijn beweerde herkomst en van zijn vluchtrelaas.

Indien verzoeker voorafgaand aan zijn vlucht geen contact had opgenomen met zijn echtgenote kan

minstens worden verwacht dat hij intussen wel contact zou hebben trachten op te nemen. De in het

verzoekschrift aangehaalde “afwezigheid van enige communicatiemiddelen zoals telefoon of computer

(internet)”, valt immers niet te rijmen met de bewering in zijn aanvullende nota (rechtsplegingsdossier,

stukken 8 en 9) dat hij de documenten toegevoegd aan deze nota heeft bekomen door een dorpsgenoot

te contacteren via Facebook en nadien telefonisch contact te maken. Aldus blijken verzoekers

verklaringen nogmaals incoherent, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie vormt voor de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen, van zijn voorgehouden herkomst en familiale achtergrond en

bijgevolg ook van zijn vluchtrelaas.

Tevens stelt verzoeker met betrekking tot zijn verklaringen over het moment waarop hij vluchtte als volgt

in zijn verzoekschrift:

“Verzoeker heeft steeds de waarheid gesproken. Na de aanslag op zijn huis, waarbij hij zijn familie is

verloren, is hij onder controle gekomen van de Taliban en heeft hij vijf dagen onder dwang explosieven

leren maken.

Hij is dus inderdaad nog ongeveer een week in het land geweest, heeft inderdaad, gelet op de

bedreiging van de Taliban en zijn onmogelijkheid om zich vrij te verplaatsen, niet de mogelijkheid gehad

om de begrafenis van zijn ouders bij te wonen en heeft inderdaad zijn echtgenote niet meer gesproken

(geen telefoon/computer (internet) dus fysieke verplaatsing vereist wat niet mogelijk was, gelet op de

controle van Taliban).
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Verzoeker heeft hieromtrent dus geen tegenstrijdige verklaringen afgelegd.”

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat

hij na de dood van zijn familieleden nog een week in Afghanistan bleef alvorens zijn vlucht voor de

taliban (administratief dossier, stuk 16), terwijl hij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen verklaarde dat hij zelf niet aanwezig was toen zijn familieleden begraven werden

(gehoorverslag CGVS, p. 20). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de begrafenis van

verzoekers familieleden niet langer dan een week na hun overlijden plaats had, alleszins blijkt zulks niet

uit verzoekers verklaringen. Wat betreft de contacten met zijn echtgenote en/of schoonfamilie, dient

erop gewezen dat hoger is komen vast te staan dat de bewering in het verzoekschrift dat hij geen

contact kon onderhouden wegens het ontbreken van communicatiemiddelen niet te rijmen valt met de

uiteenzetting in de aanvullende nota over het contact met een dorpsgenoot teneinde documenten te

bekomen.

Wat betreft zijn contacten met mensen in Afghanistan, stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Het wordt betwist dat dit ongeloofwaardig zou zijn, gelet op de volgende elementen:

- in het dorp van Verzoeker is er geen moderne elektronica, (bijna) niemand heeft een telefoon, niemand

heeft TV of internet; hoe zou Verzoeker hen moeten contacteren?;

- Verzoeker is analfabeet, heeft geen basisopleiding gehad en is niet opgegroeid met internet/social

media; het is niet zo vanzelfsprekend dat hij vlekkeloos zijn weg zou vinden naar enig

communicatiemiddel;

- de persoon van wie hij wel een telefoonnummer had, de buurman, heeft zelf elk contact verbroken;

- anderen, indien zij al praktisch/technisch in de mogelijkheid zouden zijn om hem te contacteren (quod

non), zouden dit toch niet doen uit vrees voor represailles van de Taliban;

- Verzoeker heeft wel al pogingen ondernomen, evenwel heeft hij de juiste instantie niet gevonden.

Nogmaals, Verzoeker is analfabeet en kent geen enkele taal die in België gesproken wordt (Frans,

Nederlands, Duits of Engels), het is geen evidentie om zijn weg in ons land te vinden.

Het CGVS houdt met deze elementen geen rekening en miskent de verklaringen van Verzoeker.

Tenslotte, betreffende zijn broer die zich nog in Afghanistan bevindt, is het duidelijk dat Verzoeker met

het gebruik van het woord “vermist” doelt op het feit dat hij niet weet waar zijn broer zich op dit moment

bevindt. Het CGVS neemt zijn bewoordingen té letterlijk, wat niet gepast is gelet op het feit dat (i) het

reeds een vertaling betreft van Pashtoe naar Engels gemaakt tijdens het interview en dan (ii) van Engels

naar Nederlands in het Gehoorverslag (met Google Translate?).”

Waar verzoeker nogmaals aanvoert dat er in zijn dorp (bijna) geen (elektronische)

communicatiemiddelen beschikbaar zijn, is hoger reeds vastgesteld dat zijn bewering dat hij geen

contact kon onderhouden omwille van het ontbreken van communicatiemiddelen niet te rijmen valt met

de uiteenzetting in zijn aanvullende nota over het contact met een dorpsgenoot. Verder kan evenmin

geloof worden gehecht aan verzoekers beweerde analfabetisme. De Raad stelt immers vast dat

verzoeker de aan hem op de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelegde documenten allen met dezelfde

handtekening ondertekende (administratief dossier, stukken 16 en 17), hetgeen reeds een negatieve

indicatie vormt voor zijn beweerde analfabetisme. Bovendien verklaarde verzoeker dat hij meerdere

Facebookprofielen heeft/had die in het Engels werden opgemaakt (gehoorverslag CGVS, p. 7 en 20.

Het in het Engels opmaken van Facebookprofielen door een Afghaan vereist een gedegen opleiding

waarbij geletterdheid een minimale vereiste is. Dit klemt des te meer daar verzoekers verklaringen over

de reden waarom hij geen scholing zou hebben gevolgd, geenszins aannemelijk zijn (zie ook infra).

Verzoeker verklaarde immers dat hij geen scholing kon volgen omdat de taliban dit in zijn dorp zou

verbieden terwijl mensen uit andere dorpen wel naar school zouden kunnen gaan (gehoorverslag

CGVS, p. 14-15), hetgeen allerminst logisch is. De uiteenzetting in verzoekers aanvullende nota

(rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9) dat verzoeker een dorpsgenoot via Facebook had

“geïdentificeerd” maar dat het “wegens zijn analfabetisme niet mogelijk [was] om via messenger - de

chatbox van Facebook - met hem te communiceren”, mist eveneens iedere logica; er kan immers niet

worden ingezien hoe verzoeker Facebook zou kunnen gebruiken, er een dorpsgenoot op opsporen en

deze kan “identificeren” zonder dat hij kan lezen en schrijven. Gelet op het geheel van voorgaande

vaststellingen kan dan ook geen geloof worden gehecht aan verzoekers beweerde analfabetisme. Dat

verzoeker geen enkele van de in België gesproken talen (“Frans, Nederlands, Duits of Engels”) zou

spreken, strookt niet met zijn verklaringen dat hij zijn Facebookprofielen in het Engels opmaakte (zie

supra). Bovendien kan verzoeker in België de hulp vragen van een tolk Pashtou, zoals hij doorheen zijn

asielprocedure reeds meermaals heeft gedaan. Er kan dan ook wel degelijk worden vastgesteld dat

geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers bewering dat hij geen contact meer kan maken met

zijn thuisfront. Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming worden verwacht
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dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen om zich te informeren over de evolutie

van zijn problemen in zijn land van herkomst. Dat verzoeker naliet dit te doen getuigt van een gebrek

aan interesse en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor

vervolging. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing dan ook terecht als volgt:

“Volgens uw verklaringen op CGVS wonen uw vrouw en schoonfamilie daar trouwens ook nog, wat het

nog meer verwonderlijk maakt dat u geen pogingen zou ondernemen om u met dorpsgenoten in

verbinding te stellen.”

Dat er tijdens het gehoor een vertaalfout zou zijn gemaakt bij het woord “vermist” wanneer het ging over

zijn in Afghanistan verblijvende broer, komt verzoeker niet verder dan het opwerpen van enkele blote

beweringen. Dat verzoeker met het woord “vermist” bedoelde dat hij niet weet waar zijn broer zich

bevindt, wordt bovendien niet tegengesproken door de motivering dienaangaande in de bestreden

beslissing, waar de commissaris-generaal terecht vaststelt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker zijn

broer als vermist zou omschrijven terwijl er duidelijk mensen zijn die voor hem zorgen en dat, mede

gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn bewering dat hij geen contact kan maken

met zijn thuisfront, niet kan worden ingezien waarom hij geen moeite zou doen om zich over zijn broer te

informeren.

2.3.2.3.2. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker

niet vertrouwd blijkt met de Afghaanse kalender:

“Zo lijkt u weinig vertrouwd met de culturele context. U bent kennelijk niet vertrouwd met de Afghaanse

kalender: u weet niet welk jaar het is, en hoewel u begrijpt wat de herfst is kan u de namen van die

maanden niet geven (CGVS, p.7); u kent het Afghaanse Nieuwjaar, Nawroz, niet (CGVS, p.8) en

herkent in dat verband ook niet het traditionele gerecht dat met Nawroz wordt opgediend: haft mewa

(CGVS, p.8). Aangezien men in uw provincie feestelijkheden organiseert voor Nawroz, en deze gepaard

gaan met de nodige veiligheidsmaatregelen (zie de aan het administratief rapport toegevoegde artikels,

landeninfo 2,3) is het toch wel vreemd dat u daar nooit zelfs maar van gehoord zou hebben van deze

tradities.”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Verzoeker is analfabeet, heeft geen basisopleiding en is niet opgegroeid met TV of internet. Het is dus

wel degelijk mogelijk dat hij geen/beperkte kennis heeft van sommige dingen die anderen als “basis”

zouden beschouwen.

Bovendien heeft hij meerdermalen aangehaald dat hij de vraag niet begreep wanneer hier naar

gevraagd werd, wat het aannemelijk maakt dat er sprake is van miscommunicatie (met de tolk). Men

mag ook de mentale stress en druk niet vergeten die Verzoeker ervaarde (en op heden nog steeds

ervaart).”

Hoger is reeds vastgesteld dat aan verzoekers beweerde analfabetisme geen geloof kan worden

gehecht. Dat verzoeker verward zou zijn geweest met betrekking tot zijn Facebookprofiel, zoals

verzoeker voorhoudt in voetnoot nr. 22 van zijn verzoekschrift, blijkt allerminst uit het gehoorverslag

(gehoorverslag CGVS, p. 20), waaruit hooguit kan worden afgeleid dat het niet meteen geheel duidelijk

was welke naam verzoeker in België gebruikt voor zijn Facebookprofiel. In zoverre enig geloof zou

kunnen worden gehecht aan verzoekers voorgehouden analfabetisme, quod non, kan desalniettemin

nog steeds worden verwacht dat verzoeker afkomstig uit een rurale omgeving een doorleefde kennis

heeft van de Afghaanse kalender, de seizoenen en feestdagen. Een grondige basiskennis van de

kalender en seizoenen staat immers los van het al dan niet geletterd zijn en/of het al dan niet toegang

hebben tot tv of internet. Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker

spontaan bepaalde feiten weergeeft in de Gregoriaanse kalender. Zo geeft verzoeker aan dat hij

geboren is op 01/01/1997 en op 6/11/2015 in België is aangekomen (administratief dossier, stuk 17).

In het gehoorverslag kan met betrekking tot verzoekers kennis van de Afghaanse kalender nog als volgt

worden gelezen:

“Welk jaar is het nu volgens de Afghaanse kalender?

Nee, de gedachten werken niet zo nu hier, het is lang en ik zit in stress en in zorgen.

Het is herfst nu, weet u welke maanden in de Afghaanse kalender de herfst zijn?

In het seizoen herfst?

Ja.

In het seizoen van herfst, het weer verandert en de bladeren vallen.

Weet u in welke maanden dat is?

Wat? Ik begrijp het niet.

Weet u wat een maand is?

Nee, ik weet de maand niet.
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Weet u wanneer Nawroz is?

Nawroz? Nee dat weet ik niet.

Weet u wat haft mewa is?

Haft mewa?

Ja.

Nee.” (gehoorverslag CGVS, p. 7-8).

Hieruit blijkt allerminst dat er sprake was van een “miscommunicatie (met de tolk)”. Verzoeker kon niet

op de vragen betreffende de Afghaanse kalender antwoorden. De aangehaalde stress tijdens het

gehoor vormt hiervoor evenmin een afdoende verschoning.

Er kan worden aangenomen dat ieder gehoor gepaard gaat met enige mate van stress, doch vragen

over een onderwerp als de Afghaanse kalender, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat verzoeker

deze in zijn dagelijks leven als kleermaker in Afghanistan veelvuldig gebruikte, kunnen niet worden

beschouwd als een factor die in hoofde van verzoeker dermate veel stress zouden veroorzaken dat hij

niet in staat kan worden geacht op dergelijke eenvoudige vragen te antwoorden. Waar verzoeker erop

wijst dat hij te lijden heeft van post-traumatische stress, dient vastgesteld dat in het bijgebrachte

medisch attest (verzoekschrift, stuk 3) enkel wordt gesteld dat verzoeker “mogelijk ook symptomen van

een posttraumatische stress stoornis” (eigen onderlijning) vertoont maar dat het taalprobleem de

anamnese bemoeilijkt. Dit klemt des te meer daar het medisch attest minstens gedeeltelijk werd

opgesteld op basis van verzoekers verklaringen. Hoe dan ook, dient vastgesteld dat uit het medisch

attest niet kan worden afgeleid dat verzoeker omwille van dit PTSS niet in staat zou zijn tot het op een

normale wijze ondergaan van een gehoor of tot het afleggen van gedetailleerde, doorleefde, coherente

en geloofwaardige verklaringen.

2.3.2.3.3. Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat (i)

verzoekers geografische kennis over zijn dorp en district gebrekkig is; (ii) verzoekers kennis over

recente gebeurtenissen in zijn voorgehouden regio van herkomst, waaronder natuurrampen, eveneens

gebrekkig is; (iii) verzoekers kennis over de prominenten in zijn voorgehouden regio van herkomst

eveneens te wensen overlaat; (iv) over de door verzoeker genoemde gevechten geen informatie kon

worden teruggevonden; (v) verzoekers verklaringen over de scholingsmogelijkheden in zijn regio niet

aannemelijk zijn; en (vi) verzoeker niet aantoont dat het voor hem onmogelijk zou zijn om iets over zijn

omgeving te weten te komen:

“Verder vertoont uw kennis over de omgeving van dorp waar u altijd gewoond zou hebben opmerkelijke

hiaten. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt is het een raadsel waarom u van u van uw eigen

schoonvader niet zou weten wat die man verbouwt, temeer daar u in het dorp blijkbaar omringd werd

door landbouwers (CGVS, p.5,19). Uw dorp grenst aan een rivier en u weet dat er daar overzetboten

zijn die naar het dorp aan de overkant varen, hoewel u niet kan zeggen hoe dat dorp dan noemt (CGVS,

p.10), hoewel men toch mag vermoeden dat de naam van een nabijgelegen dorp tot de parate kennis

zou horen. Hoewel u de namen van omliggende dorpen aan uw eigen kant van de rivier kan noemen,

kan u die blijkbaar niet in een bevattelijk kader plaatsen: u meent dat de zon opkomt aan de kant van

Chardahi, en ondergaat aan de kant van Takya (CGVS, p.8). Uit de OCHA-kaart blijkt echter dat deze

dorpen allebei ten oosten van Ghaziabad liggen, waarbij Takya zelfs nog meer oostelijk ligt dan Chahar

Dehe (Chardahi), en het dus niet mogelijk is dat u de zon zou zien opkomen en ondergaan achter

die plaatsen (zie de aan het administratief dossier toegevoegde OCHA-kaart). U geeft de namen van

enkele Pashtunstammen uit de omgeving, maar lijkt u nog nooit gehoord te hebben van de Mohmand-

stam, of de in Nangarhar zeer machtige Shinwari. U komt niet verder dan de opmerking dat er een

district is in de provincie die de naam draagt van deze stam (CGVS, p.9). Het districtshoofd van Batikot,

die u wel kent, hoort overigens bij de Shinwaristam (zie het aan het administratief dossier toegevoegde

artikel, landeninfo 4), maar dat weet u niet (CGVS, p.11). Veel Pashtunstammen in de provincie

Nangarhar strekken zich uit over beide zijden van de grens met Pakistan. Hoewel dit een drukke

grensovergang is en de hoofdweg van Jalalabad naar Pakistan het district Batikot doorkruist, hebt u

geen enkel idee hoe men vanuit uw district naar Pakistan zou gaan, omdat u daar zelf nooit geweest

bent (CGVS, p.9). Het is toch vreemd dat dergelijk dagdagelijkse kennis u nooit bereikt zou hebben.

Dat er in uw district een vluchtelingenkamp is, lijkt u ook voor het eerst te horen op het CGVS. Vlakbij

Batikot zijn er evenwel nog veel grotere vluchtelingenkampen, die met duizenden huishouden de grootte

hebben bereikt van een middelgroot dorp, maar zelfs als die bij naam genoemd worden kan u geen

duiding geven bij deze ontwikkeling in uw streek (CGVS, p.11).

Ook over recente gebeurtenissen kan u maar summier vertellen. Hoewel uw vader al eens de radio

opzette, kan u niet zeggen naar welke zenders hij zoal luisterde. Volgens u varieerde dat vaak en u was

bezig terwijl hij luisterde, dus u lette niet op (CGVS, p.11). In die omstandigheden is het toch wel erg

vreemd dat u niet ongewild flarden van de radio zou hebben opgevangen. U herkent de naam Moeen

Shah ook niet (CGVS, p.11), een lokale prominente figuur met een eigen radioshow (zie het aan het
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administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 5) en wanneer u wordt verteld dat deze man door

de taliban is vermoord, weliswaar na uw vertrek, denkt u ook niet aan gelijkaardige gevallen. Er werd

nochtans ook voor uw vertrek al een radiojournalist op drieste wijze vermoord in uw district (zie het aan

het administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 6). U kan ook geen enkel reconstructieproject

in uw omgeving herinneren volgens u omdat u zich alleen bezig hield met uw eigen werk (CGVS, p.10).

Uit de gegevens waarover het CGVS beschikt blijkt nochtans dat er in uw district talrijke projecten actief

waren die de economische heropleving moesten ondersteunen (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde artikel, landeninfo 6). Het hoofd van het Nationale Solidariteitsprogramma (NSP), een

organisatie die zich met dergelijke projecten bezig houdt, was in uw district Afzal Khan.

Deze man was het slachtoffer van een moordaanslag geworden (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde artikel, landeninfo 7). Zijn naam is u niet bekend (CGVS, p.12). Dat er in Ghaziabad

enkele jaren voor uw vertrek door de regering verschillende huizen en winkels werden afgebroken die

gebouwd zouden zijn op gestolen land (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel,

landeninfo 8), hebt u ook nog nooit gehoord. U denkt dat het de taliban waren die deze afbraakwerken

hebben uitgevoerd (CGVS, p.12). Het is evenwel heel vreemd dat u over zo’n landdispuut niet gehoord

zou hebben, zeker aangezien Ghaziabad volgens u volledig bewoond wordt door mensen van uw eigen

stam (CGVS, p.9), waardoor uw hele gemeenschap tegenover de instanties zou staan.

U hebt geen weet van natuurrampen toen u in Batikot woonde, en kan ook van Nangarhar niet zeggen

of zoiets is gebeurd (CGVS, p.13). In 2013 werd de provincie Nangarhar getroffen door een dodelijke

aardbeving, de zwaarste in 30 jaar (zie het aan het administratief dossier toegevoegde rapport,

landeninfo 9). Verder blijken ook overstromingen voor te komen in uw district (zie het aan het

administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 10) en provincie, waarbij een van de gevolgen van

die overstromingen kan zijn dat irrigatiekanalen beschadigd geraken, waardoor verderop gelegen

stukken zoals Batikot aan droogte ten prooi vallen ((zie het aan het administratief dossier toegevoegde

artikel, landeninfo 11).

U weet dat de grote moskee in Ghaziabad de Ziarat-moskee is en dat er een schrijn is bij die moskee

(CGVS, p.13). Dat de taliban begin 2015 in uw district een schrijn hebben opgeblazen laat u onvermeld

(zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel 12). Zoiets moet echter ophefmakend nieuws

geweest in uw streek.

Van de districtschef kent u enkel de naam haji Ghalib en u weet dat de taliban hem probeerden

vermoorden (CGVS, p.11). Over deze man valt nochtans heel wat te vertellen: hij bracht jaren door in de

Guantanamogevangenis in Cuba, en heeft een groot deel van zijn familieleden verloren in aanslagen

van de taliban. In uw district vocht hij evenwel ook tegen Islamitische Staat (Daesh), onder leiding van

zijn vriend Muslimdost, die samen met hem in Guantanamo heeft gezeten (zie het aan het administratief

dossier toegevoegde artikel, landinfo 4). U herkent de naam Muslimdost niet (CGVS, p.23). Over Daesh

kan u alleen vertellen dat er eens lang geleden een gerucht ging dat zij eraan kwamen, en dat iedereen

voor hen vluchtte (CGVS, p.23). Kort voor uw vertrek is in een nabijgelegen dorp echter een aanvoerder

van Daesh gedood (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel, landeninfo 14), wat er op

wijst dat men deze organisatie toen reeds actief was, en enkele weken na uw vertrek waren er berichten

over openlijke strijd met Daesh-militanten in een naburig dorp. Op dat moment had Daesh in de

naburige districten reeds heel wat gevechten geleverd (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde artikel, landeninfo 15). In uw regio zijn er dus wel degelijke zware gevechten geweest

naar aanleiding van de opmars van Daesh, maar ondanks de vrienden en familieleden die u daar nog

hebt wonen, is zoiets u kennelijk nooit ter ore gekomen (CGVS, p.24).

U noemt zelf twee gevechten in uw streek kort voor uw vertrek (CGVS, p.12). Het CGVS heeft daarover

geen gegevens teruggevonden en kan deze incidenten dus bevestigen noch ontkennen. U ontkent

echter dat de taliban uw districtscentrum hebben aangevallen rond dezelfde tijd (CGVS, p.12). Nochtans

blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat gewapende mannen daar een

aanval hebben uitgevoerd met een bomauto (zie het aan het administratief dossier toegevoegde artikel,

landeninfo 13).

U verklaart dat u nooit naar school bent geweest, omdat de taliban dat niet toelaten (CGVS, p.14-15).

Volgens uw verklaringen gold dat alleen voor jullie dorp en konden mensen uit naburige dorpen wel naar

school (CGVS, p.15), wat toch zeer eigenaardig is. U hebt ook nooit gehoord van protesten waarbij men

de hoofdweg Jalalabad-Torkham versperde (CGVS, p.22), hoewel dergelijke acties er wel degelijk

voorgekomen zijn en men kan verwachten dat het versperren van deze verkeersader toch de nodige

gevolgen heeft voor mensen zoals uw vader, die in de stad Jalalabad inkopen gingen doen (CGVS,

p.8,15). Het gaat alweer om iets waarvan men redelijkerwijs mag veronderstellen dat u als volwassen

man toch spontaan hebben gehoord dat zich dit voordeed. Gevraagd naar dergelijke nieuwtjes of

onderwerpen waarover ze spreken als ze bijeenkomen, zegt u dat zoiets nooit gebeurde omdat de

taliban dat niet zouden toelaten (CGVS, p.22). Omdat er specifiek melding werd gemaakt van

het vrijdaggebed, wordt gevraagd of u dan bedoelt dat de taliban deze gebeden niet laten doorgaan, en
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u preciseert dan: “Nee, ze weerhouden je niet van het vrijdaggebed maar behalve dat ze weerhouden je

ervan om samen te komen, het is een kapot land, en daar tot 5 uur kan je buiten komen, anders niet, de

hele tijd kan je alleen maar 3 uur buiten komen, anders kan je niet naar buiten.” (CGVS, p.22).

Dergelijke uitspraken tonen welke moeite u zich getroost om te laten uitschijnen dat het voor u als

inwoner van Ghaziabad onmogelijk geweest zou zijn om ook maar iets van de omgeving te weten te

komen. Het moet worden vastgesteld dat deze verklaringen weinig overtuigend zijn. U geeft ook toe dat

u van de leiders van uw gemeenschap alleen de namen kan geven, en verder weet u niets van hen

(CGVS, p.22). Dat u een leven lang hebt doorgebracht in een dorp en gemeenschap en niets kan

vertellen over de invloedrijke of machtige figuren daarvan, is evenwel niet aannemelijk. U zegt dat

u nooit bent gaan stemmen uit angst voor represailles van de taliban (CGVS, p.23).

Hoewel u denkt dat er wel mensen heimelijk zijn gaan stemmen, kan u geen enkel incident herinneren

(CGVS, p.23-24) wat er dan toch op zou wijzen dat de verkiezingen zich vreedzaam hebben afgespeeld,

en het is dan ook vreemd dat u daarover niets kan vertellen.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande als volgt:

“Verzoeker is analfabeet, heeft geen basisopleiding en is niet opgegroeid met TV of internet. Hij

luisterde slechts toevallig naar de radio. Hij kan dus al niet op de hoogte zijn van (actuele)

gebeurtenissen door informatie op school, door geschreven bronnen en/of TV of radio programma’s (bv.

journaal). Het CGVS houdt hier geen rekening mee.

Het artikel van de New York Times m.b.t. Hajji Ghalib waar het CGVS naar verwijst dateert daarenboven

van november 2015, een periode waarin Verzoeker zich niet langer in Afghanistan bevond maar net in

België was aangekomen. De artikels m.b.t. de moord op Moin Shah en m.b.t. de moord en ontvoering

van Afzal Khan die het CGVS toevoegt geven aan dat de moorden gebeurden in een periode waarin

Verzoeker zich niet langer in Afghanistan bevond maar op de vlucht was met een mensensmokkelaar

(juni-juli 2015). Het dispuut omtrent de eigendom van het land en de overstromingen waar het CGVS

naar verwijst hebben zich afgespeeld in 2011, wanneer Verzoeker slechts 7 jaar oud was. Het is dus

zeer aannemelijk dat hij van al deze gebeurtenissen niet op de hoogte was.

De enige bron van informatie was dan ook het gesproken woord. Evenwel hield de Taliban het dorp in

controle waardoor Verzoeker, uit angst om door de Taliban meegenomen te worden, niet veel buiten

kwam. Het is dus aannemelijk dat hij niet op de hoogte was van actuele gebeurtenissen.

Uit de verklaringen van Verzoeker blijkt duidelijk dat hij geboren en getogen is in Ghazeabad en dat hij

dit dorp slechts zeer uitzonderlijk verlaten heeft. Hij heeft bovendien niet de mogelijkheid gehad

aardrijkskunde te leren op school. Het is dus aannemelijk dat hij niet op de hoogte was van de (wijde)

regio buiten zijn dorp. Over bepaalde gebeurtenissen die zich vlakbij zijn dorp hebben afgespeeld en die

hij zelf heeft gezien was hij wel op de hoogte.

Bovendien heeft hij meerdermalen aangehaald dat hij de vraag niet begreep wanneer hier naar

gevraagd werd, wat het ook aannemelijk maakt dat er sprake is geweest van miscommunicatie (met de

tolk).”

Hoger werd reeds vastgesteld dat aan verzoekers beweerde analfabetisme en ongeschooldheid geen

geloof kan worden gehecht. Zelfs indien er enig geloof zou worden aan gehecht, quod non, dient erop

gewezen dat ook van personen met een lage scholingsgraad mag worden verwacht dat zij kunnen

antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële kennisvragen omtrent hun directe leefomgeving en

de regio waarin zij heel hun leven beweren te hebben gewoond, dat zij een aantal basiszaken kennen

en dat zij een aantal gegevens op een doorleefde wijze kunnen situeren.

In de bestreden beslissing wordt op pertinente en uitgebreide wijze gemotiveerd dat verzoekers

geografische kennis van zijn dorp en district gebrekkig is. Dat verzoeker geen lessen aardrijkskunde zou

hebben gehad, doet geen afbreuk aan het feit dat van hem redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

een gedegen kennis heeft van zijn onmiddellijke leefomgeving, waaronder het op correcte wijze

geografisch kunnen situeren van bepaalde plaatsen. Hetzelfde geldt voor wat betreft zijn kennis van

natuurrampen, veiligheidsincidenten en van de lokale machtshebbers en prominenten, mede gelet op de

verregaande impact die zij hebben op het dagelijks leven van de lokale Afghaanse inwoners, quod non

in casu.

Dat het artikel uit de New York Times in verband met Hajji Ghalib dateert van 27 november 2015 (zie

map 'Landeninformatie' in het administratief dossier en verzoekschrift, stuk 10) doet geen afbreuk aan

de vaststelling dat de erin vervatte informatie over Hajji Ghalib ook betrekking heeft op de periode

waarin verzoeker nog in Afghanistan verbleef. De moord op Moin Shah/Moeen Shah, vond weliswaar

plaats na verzoekers vertrek uit Afghanistan, maar in de bestreden beslissing wordt terecht opgemerkt

dat uit de informatie over deze persoon blijkt dat hij een lokale prominent was met een eigen radioshow

en dat ook eerder al een radiojournalist werd gedood in het district Batikot (zie map 'Landeninformatie' in

het administratief dossier en verzoekschrift, stuk 10), terwijl verzoeker de in het district welbekende
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persoon Moin Shah/Moeen Shah niet kende en evenmin melding maakte van een moord op een

radiojournalist. Inzake Afzal Khan wordt verzoeker in de bestreden beslissing niet verweten dat hij niet

weet dat deze persoon in juni 2015, na verzoekers vertrek uit Afghanistan werd vermoord, maar wel dat

verzoeker deze persoon niet kent terwijl hij het hoofd was van het Nationale Solidariteitsprogramma in

het district Batikot. Dat verzoeker ten tijde van het landdispuut en de overstromingen in 2011 (zie map

'Landeninformatie' en verzoekschrift, stuk 10) slechts zeven jaar oud zou zijn geweest, strookt niet met

zijn bewering in het verzoekschrift dat hij in 1994 geboren zou zijn (p. 2), zodat hij in 2011 zeventien jaar

oud zou zijn geweest en dus wel degelijk in staat kan worden geacht om dergelijke ingrijpende

gebeurtenissen te registreren. Dienaangaande kan er tevens op worden gewezen dat hoger reeds is

komen vast te staan dat geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde onmogelijkheid in hoofde

van verzoeker om contact te hebben met zijn thuisfront.

Gelet op de verregaande impact van de veiligheidssituatie op het dagelijks leven de gewone Afghaanse

burgers, kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker zich terdege informeert over de verdere

evolutie van deze situatie sinds zijn vertrek uit Afghanistan, temeer gelet op zijn verzoek om

internationale bescherming. Uit het loutere feit dat verzoeker tijdens het gehoor af en toe aangaf de

vraag niet te hebben begrepen, waarbij de vraag door de protection officer werd geherformuleerd (zie

bv. gehoorverslag CGVS, p. 9), kan niet worden afgeleid dat er sprake zou zijn van een

“miscommunicatie (met de tolk)”. Dit klemt des te meer daar verzoeker op het einde van het gehoor

bevestigde dat hij de tolk goed had begrepen (gehoorverslag commissaris-generaal, p. 25).

Uit het geheel van voorgaande vaststellingen blijkt dat de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing terecht vaststelt dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden

herkomst uit het dorp Ghaziabad in het district Batikot van de provincie Nangarhar.

2.3.2.4. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat aangezien

geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden herkomst uit het dorp Ghaziabad in het

district Batikot van de provincie Nangarhar, evenmin geloof kan worden gehecht aan de beweerde

vervolgingsfeiten die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. De vragen die verzoeker opwerpt

(verzoekschrift, p. 9) en door de dossierbehandelaar zouden moeten gesteld geweest zijn, zijn dan ook

niet dienstig.

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

administratief dossier) stelt de commissaris-generaal vast als volgt:

“De documenten die u hebt voorgelegd vermogen niet om deze beoordeling om te buigen. Over deze

documenten dient overigens eerst en vooral te worden opgemerkt dat u bij DVZ hebt verklaard dat u

nooit een paspoort hebt gehad (DVZ, Verklaring DVZ, p.8). Dat u dit document plots voorlegt tijdens uw

gehoor op het CGVS wekt dan ook enige verwondering. U bent daarmee geconfronteerd en beweert dat

u wel degelijk hebt gezegd dat u een paspoort en taskara had, maar dat deze uit Afghanistan

opgestuurd moesten worden (CGVS, p.6,21-22). Dit paspoort is uitgereikt in Kabul, hoewel het mogelijk

is om een paspoort te laten maken in de provinciehoofdstad (zie het aan het administratief dossier

toegevoegde rapport, landeninfo 18). Aangezien u verklaart in Jalalabad uw visum te hebben gevraagd

voor Iran (CGVS, p.6), is het eigenaardig dat u voor het paspoort dan helemaal naar Kabul zou reizen.

Over de omstandigheden van dat paspoort bent trouwens niet eenduidig. U verklaart eerst dat uw

buurman u aan een paspoort heeft geholpen (CGVS, p.3) en ook bevestigt u dat als u dat nogmaals

wordt gevraagd (CGVS, p.6), toch wijzigt u plotseling uw verklaring als u gevraagd toe te lichten hoe het

komt dat een landbouwer uit uw dorp zo vertrouwd zou zijn met de procedure om een paspoort te

bekomen: u zegt dan plotseling dat u alles zelf deed, en dat u met uw buur meereisde (CGVS, p.6).

Daarmee hebt u trouwens de vraag onbeantwoord gelaten hoe een kleermaker die nooit Batikot heeft

verlaten (CGVS, p.8) dan zijn weg kent in de consulaire procedures om een paspoort en visum te

verkrijgen.

U legt trouwens alleen een kopie van uw taskara voor. Het origineel zou verloren gegaan zijn in de

ontploffing van uw huis. Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren kopieën kan echter geen

bewijswaarde worden verleend. Het is ook opvallend dat uw taskara dateert van 12 hamal 1394 (= 1

april 2015). Dat is iets meer dan een maand voor uw vertrek, en u had toen al de volwassen leeftijd

bereikt: 21 jaar volgens het taskara. Toch geeft u een heel vage uitleg over waarom u toen plots een

taskara hebt laten maken: “Ja, de taliban vielen je lastig, de mensen ook, het taskara daarom vader

maakte dat voor mij.” (CGVS, p.5). Als u het voordien zonder taskara kon stellen in uw dorp, is het

vreemd dat u plots wel een taskara nodig had. Het heeft er alle schijn van dat u vooral een taskara

moest hebben om een paspoort te kunnen regelen, wat erop zou wijzen dat u reeds veel langer uw

vertrek uit Afghanistan heeft voorbereid. De medische documenten die u neerlegt kunnen
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hoogstens bevestigen dat u nierstenen had, een medische problematiek waaruit geen nood aan

internatonale bescherming kan gepuurd worden.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande als volgt:

“Verzoeker heeft verantwoord waarom er een tegenstrijdig zou zijn tussen Verklaring DVZ en nadien

m.b.t. het paspoort. Hij heeft de tolk tijdens het gesprek met DVZ duidelijk gezegd dat hij wel

documenten had, maar dat niemand het kon opsturen. DVZ heeft dit aangegeven als “nooit in bezig

geweest van paspoort”.

Betreffende de Taskara heeft Verzoeker dit aangevraagd omdat hij ging huwen. Dit was ongeveer

anderhalve maand voor zijn vertrek. Bovendien is het duidelijk door Verzoeker aangegeven dat het

origineel verloren is gegaan tijdens de aanval op zijn woning en hij enkel in het bezit was van een kopie

die hij bijhield in het atelier. Het CGVS doet dit af als een leugen en is van mening dat de kopie

“gemakkelijk knip en plakwerk” is waar “geen bewijswaarde aan gehecht kan worden” zonder dit verder

te onderbouwen,/verantwoorden. Het CGVS argumenteert op geen enkele wijze waarom zij van mening

is dat het origineel niet verloren zou kunnen zijn gegaan en waarom de kopie knip- en plakwerk zou zijn.

Betreffende het paspoort heeft Verzoeker op meerdere tijdstippen aangegeven dat zijn buurman heeft

geholpen met vluchten, dat hij met hem mee is gegaan naar Kabul en Jalalabad waar Verzoeker een

paspoort en visum heeft aangevraagd. Het CGVS neemt de bewoorden van Verzoeker op p. 3

Gehoorverslag te letterlijk (“de buur maakte een paspoort”). Dit komt duidelijk naar voren tijdens het

interview:

[…]

Gelet op het feit dat hij veel niet begrepen heeft tijdens het interview, is het zeer aannemelijk dat hij de

initiële vraag van het CGVS niet goed begrepen heeft wat naar voor komt door de “ik heb zo niet

gezegd” wanneer hem expliciet naar de tegenstrijdigheid wordt gevraagd.

Volledig ongefundeerd gaat het CGVS ervanuit dat een kleermaker uit Bati Kot niet in staat zou zijn om

een paspoort aan te vragen. Hoewel de intellectuele capaciteiten van Verzoeker inderdaad beperkt zijn,

was hij niet alleen (zijn buurman heeft hem vergezeld) en sprak hij de taal zodat hij kon rondvragen bij

de plaatselijke instanties hoe dit in zijn werk ging.

Het CGVS vindt het “verwonderlijk” dat er tijdens het interview ineens een paspoort wordt voorgelegd.

Verzoeker heeft nochtans zeer duidelijk verteld, zowel bij het DVZ als nadien tijdens het interview, dat

hij zijn paspoort aan zijn buurman in bewaring heeft gegeven. Het CGVS argumenteert niet waarom de

verklaring van Verzoeker in dit verband niet geloofwaardig zou zijn.”

Wat betreft verzoekers paspoort stelt de Raad vast dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde dat hij nooit in het bezit is geweest van een paspoort (administratief dossier, stuk 16,

verklaring 24). De bewering van verzoeker dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken aan de tolk

verklaarde dat hij documenten had maar dat niemand het kon opsturen, valt niet te rijmen met de

vaststelling dat werd aangeduid dat verzoeker nooit in het bezit is geweest van een paspoort terwijl ook

“Achtergelaten” kan worden aangeduid. Zelfs indien nog enig geloof zou worden gehecht aan de

bewering dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken aan de tolk zou hebben gezegd dat hij een

paspoort had dat niet kon worden opgestuurd, quod non, dient te worden vastgesteld dat op de vraag of

het document een visum of verblijfsvergunning bevatte negatief werd geantwoord terwijl het

voorgelegde paspoort (zie map 'Documenten' in het administratief dossier en verzoekschrift, stuk 6) wel

degelijk een visum voor Iran bevat. Er dient dan ook besloten te worden dat verzoekers verklaringen

over zijn paspoort incoherent zijn.

Verder stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht vast dat het niet aannemelijk is

dat verzoeker naar Kabul zou reizen om zijn paspoort te bekomen, terwijl uit de beschikbare informatie

blijkt dat een paspoort ook in de provinciehoofdstad kan worden aangevraagd (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier), een gegeven dat door verzoeker niet wordt weerlegd in

zijn verzoekschrift. Dit klemt des te meer daar verzoeker wel naar Jalalabad, de provinciehoofdstad van

de provincie Nangarhar, zou zijn gereisd om zijn Iraans visum te regelen. Tevens verklaarde verzoeker

aanvankelijk dat zijn buurman zijn paspoort regelde, waarna verzoeker zijn verklaringen wijzigde en

stelde dat hij zelf zijn paspoort regelde door met zijn buurman mee te gaan nadat de protection officer

hem vroeg hoe het komt dat zijn buurman als landbouwer van Batikot weet hoe hij een paspoort moet

regelen voor derden (gehoorverslag CGVS, p. 6). De bewering in onderhavig verzoekschrift dat hij de

vraag of zijn buurman een paspoort voor hem regelde niet had begrepen, valt niet te rijmen met zijn

verklaring op het einde van het gehoor dat hij de tolk goed begrepen had (gehoorverslag CGVS, p. 25).

Nergens in de bestreden beslissing of tijdens het gehoor werd geopperd dat een kleermaker uit Batikot

niet in staat zou zijn om een paspoort aan te vragen; er wordt echter wel terecht de vraag gesteld hoe

het komt dat verzoekers buurman, ingeval deze voor verzoeker een paspoort zou hebben geregeld, als

landbouwer op de hoogte is van de procedurele stappen en acties die moeten worden ondernomen om
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een paspoort aan te vragen. Wat betreft zijn taskara dient een bijkomende tegenstrijdigheid te worden

vastgesteld. Met betrekking tot de reden voor het aanvragen van deze taskara verklaarde verzoeker

tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als volgt:

“Enige specifieke reden dat u een taskara nodig had?

Ja, de taliban vielen je lastig, de mensen ook, het taskara daarom vader maakte dat voor mij.

U bedoelt dat de taliban u vroegen naar uw taskara?

Ze vroegen je voor het taskara en zagen het ook en als je weggaat, mensen vragen naar je

taskara, daarom maakte vader dat voor mij.” (gehoorverslag CGVS, p. 5).

Hieruit blijkt dat verzoeker het aanmaken van zijn taksara linkte aan het feit dat de taliban en andere

mensen ernaar vroegen. In zijn verzoekschrift houdt verzoeker echter plots voor dat hij zijn taskara had

aangevraagd om te huwen. Verzoekers tegenstrijdige verklaringen over de reden voor het aanvragen

van de taskara doen afbreuk doet aan zowel de geloofwaardigheid van zijn verklaringen als de

bewijswaarde van de voorgelegde taskara. Gelet op de uitgiftedatum van deze taskara (1 april 2015)

besluit de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dan ook terecht dat het er alle schijn van

weg heeft dat verzoeker deze taskara aanvroeg met het oog op het bekomen van een paspoort, waaruit

blijkt dat hij zijn vertrek uit Afghanistan reeds eerder aan het voorbereiden was, hetgeen op zich weer

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de voorgehouden vervolgingsfeiten. Dat de voorgelegde

taskara (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier en verzoekschrift, stuk 11) bovendien

slechts een kopie betreft, doet eens te meer afbreuk aan de bewijswaarde ervan, daar door de

manipuleerbaarheid van kopieën door middel van allerhande knip- en plakwerk de authenticiteit van een

kopie op zich niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Dat het origineel van de taskara verloren zou

zijn gegaan in de ontploffing van verzoekers ouderlijk huis, doet aan het voorgaande geen afbreuk, voor

zover hieraan al enig geloof kan worden gehecht gelet op de hogere vaststelling dat verzoeker de door

hem aangevoerde vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verder kan ook aan de verklaring van de dorpsoudsten van het district Batikot (rechtsplegingsdossier,

stukken 8 en 9) geen bewijswaarde worden toegekend. Uit de bijgevoegde vertaling blijkt dat dit

document werd opgesteld op vraag van verzoeker na het nemen van de bestreden beslissing, hetgeen

aantoont dat het om een gesolliciteerd document gaat. Bovendien stelt zich de vraag hoe verzoeker er

in slaagt om in België een origineel Afghaans document op te stellen (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9)

en dit te versturen naar de districtsgouverneur die op zijn beurt de vraag stelt aan de dorpsoudsten van

het district Batikot. Deze vaststellingen ondermijnen de authenticiteit van dit document. Ook aan de

dreigbrief van de taliban (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9) kan geen bewijswaarde worden

toegekend. Verzoeker maakte noch op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen melding van een dreigbrief. Blijkens de bijgevoegde

vertaling is de brief gedateerd op 16 oktober 2016. Verzoeker verklaart toen reeds Afghanistan te

hebben verlaten (in mei 2015), zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker enige duiding

kan verschaffen bij de vaststelling dat de taliban meer dan een jaar na verzoekers vertrek uit

Afghanistan en nadat zij reeds verzoekers ouderlijk huis tot ontploffing brachten, waarbij zijn beide

ouders en zijn zussen het leven lieten, alsnog een dreigbrief zouden bezorgen. Verzoeker laat na in

concreto toe te lichten waarom deze dreigbrief alsnog zo laat zou worden afgeleverd, waar deze

dreigbrief werd afgeleverd (het ouderlijk huis is immers vernield na de ontploffing en verzoekers vader is

reeds overleden) en op welke wijze hij (dan wel de dorpsgenoot die hij via Facebook zou hebben

opgespoord) heden aan de originele versie van de dreigbrief is geraakt. Tevens dient te worden

vastgesteld dat de voorgelegde dreigbrief (rechtsplegingsdossier, stuk 9) door gelijk wie kan worden

opgemaakt.

De kopie van een briefomslag (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9) kan hooguit aantonen dat

verzoeker in België post heeft ontvangen uit het district Batikot. Nog daargelaten dat het origineel niet

wordt neergelegd is dit geenszins een bewijs van verzoekers herkomst uit Bialkot.

Het stuk met informatie van Facebook (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9) toont enkel aan dat

verzoeker contact heeft met iemand op Facebook. De factuur (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9)

toont enkel aan dat verzoekers raadsvrouw een factuur heeft gekregen voor de vertaling van

documenten naar het Nederlands. Dienaangaande kan bovendien worden opgemerkt dat de

bijgebrachte vertalingen niet kunnen worden beschouwd als voor eensluidend verklaarde vertalingen in

de zin van artikel 8 van het PR RvV.

De bijgebrachte foto’s (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 9) ontberen de nodige bewijswaarde,

wegens de manipuleerbaarheid van wat wordt afgebeeld naar plaats, tijd en omstandigheden. Ze

vormen geen bewijs van verzoekers bewering dat de afgebeelde (verwoeste) woning verzoekers

ouderlijk huis zou zijn, dat dit huis door de taliban zou zijn verwoest en dat de afgebeelde (overleden)

persoon verzoekers vader is.



RvV X - Pagina 20

Wat betreft het medisch attest en de foto’s van littekens die verzoeker zou hebben opgelopen

(verzoekschrift, stukken 3 en 4) werd er hoger reeds op gewezen dat de vaststellingen van de arts mede

zijn gebaseerd op verzoekers eigen verklaringen. Een medisch attest vormt geen sluitend bewijs voor

de omstandigheden waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts

kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de

verwondingen werden opgelopen. Dit attest is dan ook niet van aard de beweerde vervolgingsfeiten

alsnog aannemelijk te maken. Voor het overige kan enkel worden vastgesteld dat verzoeker littekens

heeft. Wat betreft een mogelijk post-traumatisch stresssyndroom in hoofde van verzoeker, kan dienstig

worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd vastgesteld (zie supra 2.3.2.3.2.).

Het opnieuw bijvoegen van het gehoorverslag, de stukken ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken

en de informatie opgenomen in het administratief dossier (verzoekschrift, stukken 7, 8 en 10) werpt op

zich geen ander licht op deze beoordeling. Met betrekking tot de notities van een advocaat dient te

worden opgemerkt dat zij een eenzijdig stuk vormen waarvan de waarachtigheid niet kan worden

geverifieerd. Zij werden immers opgesteld door een partij wiens taak, de persoonlijke behartiging van

de belangen van zijn cliënt, niet gelijklopend is met de opdracht van de ambtenaar van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die in alle onafhankelijkheid oordeelt

en geen persoonlijk belang heeft. De Raad wijst er nog op dat, hoewel het gehoorverslag van de

commissaris-generaal geen authentieke akte of proces-verbaal uitmaakt, een vermoeden van wettigheid

bestaat dat wat werd neergeschreven correct is gebeurd tot het bewijs van het tegendeel (RvS 15

februari 2007, nr. 167.854).

Wat betreft tenslotte het internetartikel met een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

(rechtsplegingsdossier, stuk 9), dient vastgesteld dat dit artikel handelt over één arrest van de Raad met

betrekking tot een Afghaanse vrouw die voor verschillende internationale organisaties had gewerkt in

Afghanistan. Naast het feit dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgisch recht, kan

niet worden ingezien op welke wijze verzoekers situatie vergelijkbaar zou zijn met die van de

betreffende Afghaanse vrouw. Als zodanig is dit internetartikel geenszins van aard om op de

voorgaande vaststellingen een ander licht te werpen.

2.3.2.6. Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er geenszins in 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.

2.3.2.7. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas toont verzoeker niet aan dat hij vroeger

vervolgd is geweest. Derhalve kan hij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.2.8. 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.

2.3.2.9. 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.

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 in de bestreden

beslissing wordt gesteld dat vele Afghanen, eventueel na een verblijf in het buitenland, binnen
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Afghanistan zijn verhuisd. Zoals hoger werd vastgesteld maakt verzoeker echter niet aannemelijk dat hij

afkomstig is uit het district Batikot in de provincie Nangarhar, noch uit een gebied in Afghanistan waar,

gelet op het willekeurig geweld de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend of waar

afhankelijk van het individuele geval toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet. 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.

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 zes mei 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


