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nr. 221 183 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2018 heeft

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

30 november 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor

de verzoekende partij en van attaché C. CORNELIS, 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 op 17 november 2015 als niet-begeleide minderjarige

vreemdeling België is binnengekomen, diende op 2 december 2015 een verzoek om internationale

bescherming in.

1.2. Op 9 februari 2016 nam de Dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker

meerderjarig is, omdat uit leeftijdsonderzoek bleek dat hij 20,3 jaar oud was met een standaarddeviatie

van 2 jaar.

1.3. Op 30 november 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.



RvV X - Pagina 2

Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 30 november 2017 ter kennis werd gebracht,

is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 02/12/2015

Overdracht CGVS: 22/04/2016

U werd op 30 oktober 2017 van 8u55 tot 12u50 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (CGVS) gehoord, bijgestaan door een tolk die het Dari machtig is. Uw advocaat Meester

Balapukayi Kamba was loco meester Christophe Desenfans gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U, M.T., bent een Afghaanse burger van Tadzjiekse origine. U bent een Darisprekende soennitische

moslim en heden 22 jaar oud. U bent afkomstig uit het dorp Alchin van het district Kunduz van de

gelijknamige provincie. Ongeveer tien jaar geleden werd uw vader samen met zijn broer, , vermoord in

Kunduz. Uw oom had immers twee vrouwen. Zijn tweede vrouw was een sjiitische moslima. Om die reden

hield hij dit huwelijk geheim omdat hij problemen vreesde met de soennitische familie. Toch kwamen de

broers van zijn eerste echtgenote dit te weten. Vervolgens hebben ze hem en uw vader, omdat deze zijn

broer verdedigde, gedood. Omwille van het risico dat u ook gedood zou worden, migreerde uw moeder

kort daarna naar Iran samen met u en uw zus. Jullie woonden zeven à acht jaar in Iran zonder wettig

verblijf. Op een dag werd u door de politie opgepakt en opgesloten omdat u geen verblijfsdocumenten

had. De Iraanse autoriteiten hebben u beloofd dat u een verblijfsrecht zou krijgen indien u ging vechten in

Syrië. Hiervoor kreeg u een militaire training van anderhalve maand. Na de training had u verlof en kwam

u naar huis. Uw moeder was tegen uw betrokkenheid bij deze oorlog. Daarom regelde ze jullie reis naar

Europa. Jullie verlieten Iran samen. U raakte uw moeder en zus echter kwijt toen u de boot moest nemen

van Turkije naar Griekenland. Na een reis van ongeveer veertig dagen kwam u uiteindelijk op

17 november 2015 in België aan. U diende op 2 december 2015 een asielaanvraag in. Hier vernam u dat

uw moeder en zus naar Afghanistan werden teruggestuurd maar dat ze intussen weer in Iran verblijven,

opnieuw zonder verblijfsdocumenten.

U wilt niet terugkeren naar Afghanistan omdat u daar vijanden hebt die uw vader destijds doodden.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara, de taskara van uw moeder en de enveloppe waarin

deze taskara’s opgestuurd werden neer.

B. Motivering

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

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

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

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid op ernstige wijze wordt

geschaad door de valse verklaringen die u neerlegde betreffende uw werkelijke leeftijd, uw

geboorteplaats, de periode van uw verblijf in Iran en in Afghanistan, uw familiesituatie, uw familiaal

netwerk in Afghanistan én in Iran, uw reisomstandigheden naar België, uw opleidingsniveau en uw

problemen in Iran én in Afghanistan, hetgeen leidt tot de conclusie dat er geen geloof kan gehecht worden

aan uw voorgehouden profiel, evenmin als aan de door u aangehaalde problemen. Tevens verlaagt dit

uw algemene geloofwaardigheid ten sterkste. Zo kan er door allerlei elementen geen geloof worden

gehecht aan uw verklaring lang als illegale Afghaanse vluchteling te hebben geleefd in Iran.

Met betrekking tot uw leeftijd verklaarde u bij uw aankomst in België zestien jaar te zijn (Fiche Niet-

Begeleide Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Wegens twijfels over uw verklaarde leeftijd werd een

leeftijdsonderzoek aangevraagd. Dit gaf als resultaat dat uw echte leeftijd toen 20.3 jaar was met een

standaarddeviatie van een tweetal jaar (zie Leeftijdsbepaling d.d. 22 december 2015). U geconfronteerd

met deze vaststelling op het CGVS gaf u toe gelogen te hebben omdat u naar andermans advies luisterde

en zo een opvangplaats wilde krijgen. U ging akkoord met de resultaten van het leeftijdsonderzoek en gaf

aan dat u 22 jaar oud bent (CGVS gehoorverslag p. 3). Uw gedrag toont echter duidelijk aan dat u er niet

van terugdeinst om valse verklaringen af te leggen om zo op onterechte wijze voordelen te krijgen in het

asielsysteem in België.
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Verder werd er ook nog opgemerkt dat u geen duidelijke zicht bood op wanneer u Afghanistan zou

ontvlucht zijn en naar Iran verhuisde. Tijdens uw eerste gehoor op de DVZ verklaarde u dat uw vader al

elf jaar geleden overleed, u stelde tevens 16 jaar te zijn. U stelde al elf jaar in Iran hebben gewoond, dus

zou dit neerkomen op een vertrek uit Afghanistan in 2004 (zie Fiche Niet-Begeleide Minderjarige

Vreemdeling nr. (…)). Tijdens uw gehoor op de DVZ verklaarde u dat u sinds uw vijf jaar in Iran woonde

en dat uw vader overleed toen u vijf jaar oud was (Verklaring DVZ, vraag 10, 13, 31; zie ook Vragenlijst

vraag 5). Op de dag van uw gehoor op het CGVS wilde u dit echter wijzigen. Ineens verklaarde u dat u

negen jaar oud was toen u Afghanistan verliet, en geen vijf zoals eerder verklaard. Toen u in uw eerdere

gehoren gevraagd werd wanneer u Afghanistan verliet, zou u geantwoord hebben dat u het niet wist. Toen

u gevraagd werd hoe lang u in Iran woonde, zou u gezegd hebben dat u er zeven à acht jaar woonde

(CGVS gehoorverslag p. 2). Dit werd echter nergens zo vermeld in de verslagen van DVZ. Gezien u op

twee verschillende momenten deze verklaringen aflegde, kan dan ook afgeleid worden dat het niet aan

de omstandigheden noch aan de mogelijke vertaalfouten kan liggen. Zelfs als het CGVS rekening houdt

met uw laatste verklaring dat u zeven à acht jaar in Iran woonde, zou u ongeveer 12 à 13 jaar oud moeten

zijn bij uw verhuis naar Iran, en dus geen negen zoals u nu beweerde. U ging immers akkoord dat u heden

22 jaar oud bent. Dus zijn geen van uw verklaringen, ook niet uw gewijzigde verklaringen coherent.

Gezien uw eerdere valse verklaringen kan hier vermoed worden dat u bewust geen zicht wil bieden op

hoeveel jaar u in Iran woonde en wanneer u Afghanistan verliet.

Met betrekking tot uw geboorteplaats werd ook opgemerkt dat u wisselende verklaringen legde. Deze

werden reeds tijdens uw eerste gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opgemerkt (zie Fiche

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Daar verklaarde u initieel geboren te zijn in Teheran

maar even later wijzigde u dit naar Alchin, Kunduz. Geconfronteerd hiermee tijdens uw gehoor op het

CGVS ontkende u volledig uw eerste verklaring (CGVS p. 3). Zoals u ook al werd uitgelegd tijdens uw

gehoor is het louter ontkennen van een eerdere verklaring niet verhelderend voor de vastgestelde

tegenstrijdigheid. Bovendien kreeg u bij aanvang van uw gehoor op het CGVS voldoende kansen om uw

eerdere verklaringen te wijzigen. U maakte hiervan ook gebruik en gaf een aantal wijzigingen door die

genoteerd werden (CGVS p. 1-2). U maakte echter geen melding dat uw geboorteplaats verkeerd

geschreven zou zijn of dat er een misverstand was tijdens uw eerdere gehoor wat dat betreft. Het louter

ontkennen van een eerdere verklaring, pas na confrontatie hiermee en dus ook niet spontaan kan dan

ook niet aanvaard worden als een degelijke uitleg. Dit kan dan ook geïnterpreteerd worden als een

bewuste poging tot misleiding inzake uw werkelijke geboorteplaats.

Met betrekking tot uw opleidingsniveau legde u ook wisselende verklaringen neer. U beweerde op DVZ

dat u analfabeet bent (Verklaring DVZ, vraag 11). Op het CGVS relativeerde u deze verklaring. Daar

verklaarde u dat u wel een beetje kon lezen en schrijven en dit zowel in het Dari als in het Frans. Frans

leerde u in België. U zou nooit naar school zijn geweest, zelfs niet naar de moskee of naar de madrassa

om de Koran te leren. Gevraagd hoe u dan toch nog “een beetje” kan lezen en schrijven in Dari,

antwoordde u dat uw moeder wel kon lezen. U zou naast haar hebben gezeten als ze de Koran las (CGVS

p. 3, p. 9). Ten eerste is het verre van realistisch dat een geletterde moeder haar kinderen niet naar school

zou sturen. Op de vraag of u naar een moskee of een madrassa ging om te studeren, antwoordde u dat

Afghanen dat in Iran niet mochten, hetgeen evenmin klopt met beschikbare objectieve informatie (CGVS

p. 9). Ook Afghanen zonder wettig verblijf mogen naar de moskeeën gaan en ze mogen ook naar

Afghaanse scholen gaan of lessen krijgen van verenigingen die Afghanen in Iran helpen. Dat dit in uw

geval niet gebeurd is, is niet geloofwaardig gezien het profiel van uw moeder. Ten tweede is het ook niet

aannemelijk dat u leerde lezen en schrijven, althans een beetje, door gewoonweg naast uw moeder te

zitten als ze soms de Koran las. Louter door naast iemand te zitten zou u het [Arabische] alfabet niet

kunnen leren, laat staan leren schrijven. Dit doet vermoeden dat u wel geschoold bent en dat u dit bewust

wil verzwijgen.

Met betrekking tot uw familiaal netwerk in zowel Iran als Afghanistan legde u ook zeer onaannemelijke

verklaringen neer. U verklaarde dat u anderhalve maand nadat uw vader gedood werd Afghanistan verliet.

Jullie mochten niet intrekken bij de broer van uw moeder omwille van het risico om gevonden te worden

door jullie vijanden en ook omdat hij niet voor jullie kon zorgen. In plaats hiervan zou uw moeder naar Iran

zijn gereisd op illegale wijze samen met u en uw zus die toen nog kinderen waren. Ze zou dus helemaal

zelf naar Mazar zijn gereisd en daar een paspoort hebben aangevraagd om dan naar Iran te reizen. In

Iran kende ze zelfs niemand. De smokkelaar zette jullie af in het huis van een familie bij wie jullie de eerste

anderhalve maand logeerden en waar uw moeder als poetsvrouw werkte. Voor de rest had uw moeder

geen contact met de smokkelaar en kreeg ze van niemand hulp. Toch vond ze meteen na de eerste

anderhalve maand helemaal op eigen houtje een woning waar jullie tot jullie vertrek naar Europa

verbleven in Teheran (CGVS p. 10, p. 13-14).
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Het is bijzonder onrealistisch dat een alleenstaande vrouw uit Afghanistan met twee kleine kinderen

helemaal alleen naar een andere stad in Afghanistan ging om een paspoort aan te vragen en dan ook

helemaal alleen jarenlang in Iran woonde waar ze ook een appartement vond voor het gezin. Dit doet

sterk vermoeden dat er wel een mannelijk familielid aanwezig was die haar hielp, of dat jullie niet naar

Iran vluchtten toen. Daarenboven zouden uw moeder en zus die u onderweg kwijtraakte in Turkije

teruggestuurd zijn naar Afghanistan. Ze zouden anderhalve maand bij een vriend van uw oom gelogeerd

hebben (die u niet kende) en dit omwille van het feit dat ze niet dicht wilden zijn bij de mensen die uw

vader zoveel jaar geleden hadden vermoord (CGVS p. 10). Het is eveneens opmerkelijk voor een

Afghaanse vrouw met een ongehuwde dochter van ongeveer 20 jaar om bij mensen te logeren die geen

familieleden zijn. Dit kan immers de eer van een vrouw schaden, zeker in casu met een jonge ongehuwde

vrouw erbij. Ze zouden ondertussen terug op illegale wijze naar Iran gemigreerd zijn waar ze sinds langer

dan een jaar terug wonen. Uw moeder zou er opnieuw in geslaagd zijn om een appartement te vinden in

Teheran . U geconfronteerd met de bovenstaande opmerkelijke feiten herhaalde u louter dat jullie uit

Afghanistan moesten vluchten omdat jullie anders gedood zouden worden. Zoals verder in deze

beslissing wordt geargumenteerd, wordt evenmin geloof gehecht aan de feiten waardoor jullie moesten

vluchten naar Iran. Dit samen met de bovenstaande onaannemelijke verklaringen over de manier waarop

uw moeder erin slaagde een leven op te bouwen in Iran doet sterk vermoeden dat u over een breder

familienetwerk beschikt, vermoedelijk zelfs in Afghanistan, dan hetgeen u vermeldde of dat u zelfs

helemaal niet met uw moeder dermate lange periode in Iran verbleef. Overigens, toen u gevraagd werd

met wie u samenwoonde in Afghanistan antwoordde u spontaan “moeder, vader en zussen”. Gevraagd

verder hoeveel zussen u hebt, verklaarde dan toch maar één zus te hebben. Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid, ontkende u deze volledig (CGVS p. 3-4). Er werd echter zowel door de tolk als door de

dossierbehandelaar duidelijk gehoord dat u het woord “khaheran” gebruikte (zussen) in plaats van

“khaher” (zus). Vreemd genoeg vermeldde u ook eerst uw vader toen gevraagd werd met wie u

samenleefde, terwijl uw vader al jaren overleden zou zijn. Gezien de bovenstaande twijfels over uw

familiesituatie kan niet uitgesloten worden dat u bepaalde familieleden verzwijgt.

Met betrekking tot uw verblijf in Iran werd ook vastgesteld dat u dit eerst en vooral geenszins kon bewijzen

aan de hand van documenten, zelfs niet aan de hand van foto’s. Dat u wel over bepaalde kennis beschikte

over Iran en over verschillende plaatsen in Teheran kan geenszins bewijzen dat u daar lange tijd

ononderbroken woonde voor uw komst naar België. Immers, iemand die daar gedurende een korte

periode woonde, of iemand die daar elk jaar als seizoenarbeider werkte, hetgeen vaak voorkomt bij de

Afghanen in Iran, kan deze informatie ook bekomen hebben. Gevraagd naar incidenten waarbij Afghanen

betrokken waren, kon u bijvoorbeeld ook geen enkel specifiek incident aangeven. Uitdrukkelijk gevraagd

of er ooit Afghanen opgehangen werden antwoordde u negatief (CGVS p. 12). Echter kwamen Afghanen

steeds meer in het nieuws in de laatste jaren en dit op een zeer negatieve wijze. Verschillende rapporten

geven aan dat Afghanen geëxecuteerd werden in Iran zonder recht op verdediging. Dit zou zelfs

verschillende protesten hebben veroorzaakt in Afghanistan. Afghanen werden in het nieuws

ook geportretteerd als verkrachters en moordenaars. In 2010 zou een man die verschillende vrouwen

vermoordde aangehouden zijn in Teheran. Hij zou toegegeven hebben een Afghaan te zijn. Dit zou tot

lynchpartijen hebben geleid waarbij Afghanen aangevallen werden door Iraniërs. Een gelijkaardig incident

zou later nogmaals ontstaan zijn nadat een video uitgezonden werd van de verkrachting van een Iraans

meisje door zes mannen. Kort na deze video zouden er geruchten gespreid zijn dat de verkrachters

Afghanen waren, hetgeen op zijn beurt weer leidde tot aanvallen op Afghanen (landeninformatie nr. 1).

Dergelijke kennis behoort nochtans tot de leefwereld van Afghanen in Iran. Dat u desondanks beweert

niet gehoord te hebben van incidenten waarbij Afghanen betrokken waren, doet twijfels rijzen over uw

verblijf in Iran en de lengte van dat verblijf.

Met betrekking tot uw problemen in Iran dient, eerst en vooral te worden opgemerkt dat deze voor

uw asielaanvraag op zich niet relevant zijn gezien deze feiten geen betrekking hebben op het land van

nationaliteit. Uw vrees voor vervolging of risico op ernstige schade wordt immers beoordeeld ten opzichte

van uw land van nationaliteit, in casu Afghanistan. Verder dient te worden vastgesteld dat deze feiten

geenszins geloofwaardig zijn. U maakte immers niet aannemelijk dat u in Iran gearresteerd en vervolgens

onder dwang getraind werd om naar Syrië gestuurd te worden. Omtrent uw training kon u geenszins

overtuigende elementen aanbrengen. U bleef vaag en legde stereotiepe verklaringen af. Zo zou u tijdens

uw training van anderhalve maand geleerd hebben om over hinderlagen te lopen en hard te lopen. U zou

ook schietoefeningen gedaan hebben en eten klaargemaakt hebben. Om 5u30 zou u opgestaan hebben

samen met twintig à dertig andere Afghanen. Meer informatie over die anderhalve maand kon u niet

geven. Toen hiernaar gevraagd werd, herhaalde u louter het bovenstaande (CGVS p. ). Het zijn geenszins

overtuigende verklaringen. Toen u verder gevraagd werd wat Liwa Fatemiyoun was, kon u geen antwoord

geven.
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Liwa Fatemiyoun is echter de naam van een Afghaanse sjiitische militie die in Syrië vecht, waarvoor u dus

zogezegd getraind werd (landeninformatie nr. 2). Dat u niet eens de naam wist van de militie waarvoor u

anderhalve maand lang getraind werd, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaring.

Hiermee geconfronteerd had u zelf ook geen uitleg en probeerde u de vraag te ontwijken (CGVS p.

15). Ten slotte dient te worden toegevoegd dat het erg onaannemelijk is dat u als soennitische Afghaan

gerekruteerd zou worden om in naam van Iran voor een sjiitische militie te gaan vechten ter ondersteuning

van president Assad. Dit alles bevestigt nogmaals de ongeloofwaardigheid van uw verblijf als Afghaanse

vluchteling in Iran.

Voorts maakte u ook niet aannemelijk oorspronkelijk afkomstig te zijn uit Kunduz in Afghanistan. Dit

is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire

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

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

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

feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal

onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een

asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten

dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker

die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de

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

een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen

waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire

bescherming. Ondanks uw beweerde verblijf daar had u nauwelijks kennis van Kunduz. Indien u zeven à

acht jaar woonde in Iran, en gezien u 22 jaar oud bent, zou u ongeveer 12 à 13 jaar oud moeten geweest

zijn toen u Kunduz verliet. Toch beweerde u op de dag van uw gehoor op het CGVS niets over Kunduz te

weten. Gevraagd naar bekende mensen uit Kunduz antwoordde u “commandant Juma Khan” en

commandant Abdul (CGVS p. 8). U wist echter niet eens of deze commandant Juma Khan tegen of voor

de overheid vocht of wat hij had gedaan. Verdere informatie over hem kon u niet geven. Gevraagd wat

uw moeder u vertelde over Kunduz, waar ze geboren en getogen is, antwoordde u slechts algemeen dat

ze vertelde dat het onveilig was en dat er altijd gevochten werd. Dit antwoord is eveneens vreemd te

noemen. Kunduz was tot voor enkele jaren geleden een van de veilige noordelijke regio’s in

Afghanistan die tot kort talibanvrij was. Gevraagd naar uw eigen herinneringen, kon u ook geen enkele

herinnering ophalen. Voor iemand die tot aan zijn 12de -13de jaar in Kunduz woonde is de kennis die u

vertoonde zeer gebrekkig. Zelfs als u geen informatie in de formele zin kan bieden, zou u in staat moeten

zijn om herinneringen van uw kindertijd, anekdotes of impressies door te geven. Gevraagd hiernaar moest

u echter het antwoord schuldig blijven (CGVS p. 8). Daarenboven, zou u, zelfs als u zich zelf niets

herinnerde van uw verblijf in Kunduz, toch wat verhalen moeten gehoord hebben van uw moeder die zelf

daar geboren en getogen is en een deel van haar volwassen leven doorbracht. U heeft tevens nog een

oom aan moeders zijde die in Kunduz zou wonen met wie u zelfs regelmatig contact heeft (CGVS p. 4,

7). U was wel op de hoogte van de situatie in Afghanistan en u volgde deze vanuit Iran, zo stelde u (CGVS

p. 7-8). Dat u in tegenstelling tot over de algemene situatie in Afghanistan amper iets wist over Kunduz

doet vermoeden dat u helemaal niet vandaar afkomstig bent maar mogelijk elders in Afghanistan woonde.

Hoewel bijkomend daar u op tal van aspecten betreffende uw profiel en herkomst valse verklaringen

neerlegde, dient toch te worden toegevoegd dat het CGVS geen geloof hecht aan uw problemen in

Afghanistan.

Zoals in het bovenstaande werd voorgesteld hebt u niet aannemelijk gemaakt uit Kunduz afkomstig te

zijn. Redelijkerwijs kan er dan ook geen geloof worden gehecht aan feiten die zich daar hebben

voorgedaan. Los van de geloofwaardig ervan, zouden deze feiten hebben plaatsgevonden toen u vijf, of

volgens uw latere verklaring negen jaar oud was, hetgeen de actualiteit van uw vrees erg relativeert. Het

relaas waarop u zich voor uw vervolgingsvrees baseert is bovendien weinig logisch. Uw oom, dus de broer

van uw vader, zou tijdens zijn huwelijk verliefd geworden zijn op een andere vrouw en ook nog met haar

getrouwd zijn. Die vrouw zou echter niet inwonen bij uw oom. Ze zou bovendien een sjiiet zijn. De broers

van zijn eerste vrouw zouden dit te weten zijn gekomen en hierop zouden ze hem en uw vader hebben

gedood. In de Afghaanse context is dit geenszins aannemelijk. Zo mogen de mannen met meerdere

vrouwen trouwen in Afghanistan. Hiervoor zijn er geen wettelijke noch culturele obstakels. Dat uw oom dit

dan toch geheim wilde houden is in casu niet begrijpelijk. U hiernaar gevraagd antwoordde u dat hij dat

geheimhield omdat zijn tweede vrouw een sjiitische was. Zo zouden er soms problemen kunnen ontstaan

tussen sjiieten en soennieten. Gevraagd of er in dit geval problemen waren gaf u toe dat er

geen problemen waren. Uw redenering is niet te volgen.
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U schijnt uw antwoorden aan te passen aan de gestelde vragen om deze logischer te doen klinken. Zoals

u ook al geconfronteerd werd tijdens uw gehoor is het niet aannemelijk dat een soennitische man die met

een sjiitische vrouw huwde, verworpen en zelfs vermoord wordt. De religie in Islam wordt immers door de

vader doorgegeven aan de kinderen en niet door de moeder. Aldus was er geen risico dat de eventuele

kinderen uit het huwelijk de sjiitische islam zouden volgen. Dat de moeder een sjiitische vrouw was, maakt

dit huwelijk niet onaanvaardbaar, althans niet voor de man. Ook waren er andere mogelijkheden voor de

familie van die eerste vrouw om dit conflict te regelen, bijvoorbeeld door een vorm van compensatie

voor de eerste vrouw of zelfs een scheiding. Dat uw oom, en daarbij ook nog uw vader die louter zijn broer

hierin steunde om die reden gedood werden is disproportioneel en dus geenszins geloofwaardig.

Vervolgens maakte u ook niet aannemelijk dat u doelwit zou worden van deze vijandschap. U werd in de

anderhalve maand dat u na deze moorden nog in uw regio verbleef ook niet lastiggevallen.

Gelet op het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat u niet heeft voldaan aan de

medewerkingsplicht waarbij het aan de asielzoeker is om de nodige feiten en relevante elementen aan te

brengen bij de Commissarisgeneraal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De

medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten

voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

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

uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie CGVS p. 1-2-3) bleek

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De door u neergelegde documenten, namelijk uw taskara, de taskara van uw moeder en de enveloppe,

kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Afghaanse documenten hebben een lage

bewijswaarde gezien de grote omvang van documentenfraude in Afghanistan (landeninformatie nr. 3). De

documenten hebben bovendien pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen,

wat hier niet het geval is. U maakte doorheen uw verklaringen geenszins aannemelijk uit Kunduz

afkomstig te zijn. Louter indienen van twee Afghaanse taskara’s waaraan geen bewijswaarde verleend

kan worden is dan ook niet voldoende om deze twijfels te weerleggen. De enveloppe die u neerlegde komt

van Kunduz. Echter weet u niet eens wie het opgestuurd zou hebben. Gevraagd hiernaar moest u de

naam op de enveloppe even voorlezen (CGVS p. 10). Het louter ontvangen van een enveloppe uit

Kunduz, van iemand die u niet eens kende, is dan ook niet voldoende om te bewijzen dat u zelf vandaar

bent.

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

2.1.1. Over de weigering van de vluchtelingenstatus, onder verwijzing naar artikel 1, A (2) van het

Vluchtelingenverdrag en artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet en rechtspraak van de Raad inzake

de bewijslast, gaat verzoeker in op de argumentatie van de bestreden beslissing. Hij licht toe als volgt:

“4. Bijzondere aandacht dient met andere woorden besteed aan de het intellectuele vermogen, de

geestestoestand én de minderjarigheid van verzoeker op het moment dat hij Afghanistan en zelfs Iran

ontvluchtte.
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Verzoeker weet niet precies hoe oud hij was op het moment dat hij AFGHANISATN verliet. In ieder geval

was verzoeker zeker nog geen 16 jaar oud.

Toen hij aankwam in België was hij net meerderjarig geworden.

Thans zijn we ruim 2 jaar later.

Dit maakt dat het niet abnormaal is dat verzoeker geen perfect coherente of gedetailleerde verklaringen

kan afleggen.

Ook ging hij noch in Afghanistan, noch in Iran naar school.

Dit alles dient in rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de asielaanvraag van verzoeker,

hetgeen verweerster naliet te doen.

C. Over de Afghaanse afkomst van verzoeker kan geen twijfel bestaan

Dat verzoeker een Afghaan is, wordt door verweerster op zich niet betwist. Verzoeker spreekt Afghaans,

gebruikt de Afghaanse kalender, ect.

Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden bij de studie van de beslissing van verweerster en de

daarin opgenomen argumentatie.

Wél insinueert verweerster dat verzoeker intern of extern zou zijn verhuisd, waardoor ALSHIN niet zijn

plaats van herkomst zou zijn.

D. Met betrekking tot de leeftijd van verzoeker

Het klopt dat verzoeker aanvankelijk heeft voorgehouden dat hij jonger was.

Hij deed dit op aanraden van andere leden van de Afghaanse gemeenschap. Hij had gehoord dat hij op

die manier onmiddellijk recht zou hebben op een slaapplaats (zijn asielaanvraag dateert van tijdens de

grote vluchtelingeninstroom).

De reden waarom hij loof over zijn leeftijd is dan ook perfect begrijpelijk en moet in de bovengeschetste

context worden geplaatst.

Belangrijk is ook om te noteren dat verzoeker toegegeven heeft dat hij loog over zijn leeftijd en zijn leeftijd

zélf heeft rechtgezet.

E. Met betrekking tot het vertrek van verzoeker uit Afghanistan

Het feit dat verzoeker niet meer met zekerheid kan aangeven wanneer hij naar Iran vertrok en hoe oud hij

was op het moment van de verhuis zou volgens verweerster een negatieve indicatie zou zijn voor de

asielaanvraag van verzoeker.

Verzoeker kan zich niet precies herinneren hoe oud hij was op het moment dat hij vanuit Afghanistan naar

Iran vluchtte.

Hij weet dat hij 7 à 8 jaar in Iran verbleef, maar daar stopt het.

Op het moment dat verzoeker zijn land verliet was hij in ieder geval minderjarig.

Het is begrijpelijk dat verzoeker zich gelet op zijn jonge leeftijd niet veel kan herinneren over deze periode.

Tenslotte is verzoeker nooit naar school geweest, zodat ervanuit mag worden gegaan dat hij een beperkt

intellectueel vermogen heeft.

F. Verzoekster heeft niet gelogen over zijn geboorteplaats

Verweerster stelt dat verzoeker op een bepaald moment verklaard zou hebben dat hij geboren is in

Teheran.

Verzoeker ontkent dit en stelt dat het louter gaat om een vergissing, een menselijke fout op het niveau

van Dienst Vreemdelingenzaken.

Het is zeker niet de eerste keer dat er fouten sluipen in de interviewverslagen van de Dienst

Vreemdelingenzaken.

Verweerster kan hieruit dan ook bezwaarlijk een argument putten.

G. Verzoeker is nooit naar school gegaan

Verweerster stelt dat het ongeloofwaardig zou zijn dat verzoeker nooit naar school is gegaan en het beetje

lezen en schrijven dat hij kan, geleerd zou hebben van zijn moeder.

Verzoeker was nochtans steeds zeer consequent in zijn verklaringen en bevestigde meermaals dat hij

nooit naar school is gegaan, noch in Afghanistan, noch in Iran.

Hij kan enkel woorden lezen en schrijven in het Dari en in het Frans.

Het Frans leerde hij hier in België.

Het Dari leerde hij via thuisscholing van zijn moeder.

Verweerster stelt dat het niet 'realistisch' zou zijn dat verzoeker enkele woorden Dari heeft leren schrijven

en lezen door 'gewoonweg naast zijn moeder te zitten'.

Dit argument houdt geen steek. Veel kinderen, ook hier in België, vergaren kennis door thuisscholing.
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Ook het feit dat er Afghaanse scholen zijn in Iran, betekent toch niet dat verzoeker en naar school moet

zijn gegaan?!

Gelet op het feit dat het gezin onwettig verbleef op het Iraanse grondgebied leidde ertoe dat zij afstand

hielden van alle instanties en autoriteiten.

H. Het is helemaal niet onrealistisch dat de moeder van verzoeker er als alleenstaande vrouw erin is

geslaagd om Afghanistan te verlaten en een onderkomen te vinden in Iran

De stelling dat het onrealistisch zou zijn dat de moeder van verzoeker er als alleenstaande vrouw erin zou

zijn geslaagd om Afghanistan te verlaten en een onderkomen te vinden in Iran, raakt kant noch wal.

Het klopt dat zowel Afghanistan als Iran niet de meest vrouwvriendelijke landen zijn, maar dat betekent

toch niet dat het onmogelijk is dat de moeder van verzoekster erin is geslaagd om haarzelf en haar gezin

in veiligheid te brengen en te onderhouden!?

I. Verzoeker weet inderdaad veel af van Iran

Verweerster moet schoorvoetend toegeven dat verzoeker inderdaad een uitgebreide kennis heeft over

het leven, de gebouwen en de actualiteit van Iran.

Met haar rug tegen de muur, stelt zij dan maar dat deze kennis evenzeer vergaard kan zijn geweest door

het van buiten te leren of door kortstondig in Iran verbleven te hebben.

Had verzoeker iéts willen memoriseren, dan had hij zich wel wat meer verdiept in Afghanistan, in het

bijzonder de regio Kunduz.

Het feit dat hij net daar niet veel van afweet is begrijpelijk, aangezien hij toen hij in Afghanistan was, nog

zeer jong was.

De kennis waarvan verzoeker blijk gaf tijdens het gehoor geeft blijkt van een langdurig verblijf in Iran,

hetgeen het asielrelaas van verzoeker ontegensprekelijk onderbouwd.

J. Verzoeker heeft geen abnormaal beperkte kennis over de regio KUNDUZ, belangrijke recente

gebeurtenissen en belangrijke figuren

Verweerster stelt dat verzoeker een abnormaal beperkte kennis zou hebben over de regio KUNDUZ,

belangrijke recente gebeurtenissen en belangrijke figuren, zodat om die redenen en alle bovengenoemde

redenen evenmin geloof kan worden gehecht aan zijn afkomst uit Kunduz- quod certe non.

Het werd hierboven reeds herhaaldelijk aangegeven: Verzoeker was nog zeer jong toen hij Afghanistan

verliet voor Iran. De laatste 7 à 8 jaar voor zijn aankomst in BELGIË bracht hij door in Iran.

Bovendien ging hij noch in Afghanistan, noch in Iran naar school.

Het is dan ook perfect verklaarbaar waarom verzoeker een beperkte kennis heeft van Afghanistan, in het

bijzonder de regio Kunduz.”

Verzoeker besluit dat de argumenten van de bestreden beslissing zwak zijn en kunnen worden weerlegd.

Verzoeker werd op geen enkele incoherentie betrapt en vraagt de toepassing van artikel 48/6, § 4, van

de Vreemdelingenwet.

Over de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, onder verwijzing naar artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet, verwijst verzoeker naar hetgene dat hij hierboven reeds uiteenzette. Hij meent verder

dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, nu hij “op het moment van het

nemen van de beslissing naar zijn eigen beleving nog minderjarig was” en verwijst naar rechtspraak van

de Raad (RvV 9 november 2012, nr. 91 265). Verder verwijst verzoeker naar de algemene

veiligheidssituatie in zijn regio en citeert uit de persberichten die hij aan het verzoekschrift toevoegt

(stukken 2 tot 4).

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten toe aan het

verzoekschrift:

- het artikel “US airstrikes kill scores of civilians in Kunduz province, Afghans say” van Sune Engel

Rasmussen van 4 november 2017 (stuk 2);

- het artikel “Taliban kill 13 Afghan police officers in Kunduz raid” van Ayaz Gul van 29 oktober 2017 (stuk

3);

- het artikel “Afghanistan – 12 Taliban killed, 17 wounded in Kunduz battle” van Menafn van 22 september

2017 (stuk 4).

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).
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Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoeker de aangehaalde vervolgingsfeiten niet

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt immers vast dat hij met zijn betoog in het verzoekschrift de

omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt. Hij ontkent slechts de

vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan zijn identiteit en zijn verblijfplaatsen voor

zijn vertrek naar België, volhardt in de geloofwaardigheid van zijn verklaringen en minimaliseert de

bevindingen van de commissaris-generaal.

Van een verzoeker om internationale bescherming mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij de

instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming van meet af aan in

vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Verzoeker heeft de verplichting om

zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale

bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de

instantie kan beslissen over dit verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo

gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Van verzoeker worden correcte en coherente verklaringen verwacht en waar mogelijk ook

documenten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden,

plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute.

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift vaagweg dat rekening moet worden gehouden met zijn

minderjarigheid, zijn intellectuele vermogens, zijn scholingsgraad en zijn geestestoestand. Hij meent dat

het niet abnormaal is dat hij misschien geen perfect coherente of gedetailleerde verklaringen kan afleggen.

Het is echter niet aangetoond dat de bestreden beslissing, gelet op dit vage betoog, gesteund is op een

verkeerde beoordeling van verzoekers verklaringen.

Dit geldt temeer nu uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat verzoeker

ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over zijn leeftijd. Verzoeker verklaarde bij aanvang van de

procedure immers dat hij 16 jaar oud was, terwijl de Dienst Voogdij van de FOD Justitie op 9 februari 2016

besloot dat verzoeker meerderjarig is, nu uit leeftijdsonderzoek blijkt dat verzoeker ouder is dan 18 jaar,

waarbij 20,3 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar een goede schatting is. Verzoekers verweer in het

verzoekschrift dat hij zijn valse verklaringen heeft toegegeven tijdens het persoonlijk onderhoud en hierbij

verklaarde dat hij dat deed op advies van derden opdat hij een slaapplaats zou hebben, biedt geen

afdoende verklaring voor het manifest misleidende karakter van zijn verklaringen bij aanvang van de

procedure. Verzoeker is immers zelf verantwoordelijk voor de verklaringen die hij aflegt en achteraf

ongunstig gebleken adviezen van derden kunnen zijn bedrieglijke verklaringen niet toedekken. Verzoeker

werd bij aanvang van de procedure erop gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij de instanties belast

met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming correct inlicht over zijn identiteit,

herkomst en vluchtmotieven. De vaststelling dat verzoeker valse verklaringen heeft afgelegd over zijn

werkelijke leeftijd, wat een relevant element is voor een correcte inschatting van zijn nood aan

internationale bescherming, is dan ook nefast voor verzoekers algehele geloofwaardigheid.

Bovendien werd in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers scholingsgraad, gelet op zijn inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen hieromtrent.

Verzoeker beperkt zijn verweer tot een herhaling van zijn verklaringen dat hij nooit naar school ging in

Afghanistan of Iran en dat hij Dari leerde lezen en schrijven via zijn moeder. Hij voert aan dat het loutere

feit dat er Afghaanse scholen zijn in Iran, niet betekent dat hij naar school is gegaan en dat hij omwille

van zijn illegaal verblijf afstand hield van alle instanties en autoriteiten. De Raad merkt vooreerst op dat

verzoeker met dit verweer voorbijgaat aan de pertinente en correcte vaststelling in de bestreden beslissing

dat verzoeker inconsistente verklaringen aflegde over zijn scholing, daar hij bij aanvang van de procedure

verklaarde analfabeet te zijn (DVZ-verklaring, stuk 18, p. 4), terwijl hij tijdens het persoonlijk onderhoud

aangaf dat hij wel Dari kon lezen en schrijven (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 3, 9). De

Raad treedt bovendien de bestreden beslissing bij dat verzoekers verklaringen over de manier waarop hij

leerde lezen en schrijven ongeloofwaardig zijn. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij

thuisscholing kreeg van zijn moeder, merkt de Raad op dat dit een post factum verklaring betreft, gezien

hij tijdens het persoonlijk onderhoud louter verklaarde dat hij leerde lezen omdat hij soms naast zijn

moeder zat terwijl zij de Koran las (Ibid., p. 9), hetgeen niet aannemelijk is.

Deze vaststellingen volstaan opdat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen over

zijn scholingsgraad.
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De Raad merkt op dat het administratief dossier geen informatie bevat over de toegang van illegale

Afghaanse vluchtelingen tot onderwijs in de moskeeën of in Afghaanse scholen. Deze motivering is echter

bijkomstig en niet-determinerend, wat niet belet dat verzoekers verklaringen over zijn scholingsgraad

ongeloofwaardig werden bevonden. Kritiek op dit motief kan dan ook niet leiden tot hervorming van de

bestreden beslissing.

Verzoeker beperkt zijn verweer in het verzoekschrift met betrekking tot zijn familiaal netwerk tot de

algemene bewering dat het niet onmogelijk is dat verzoekers moeder er op haar eentje in geslaagd is om

zichzelf en haar gezin te onderhouden, doch zij gaat hiermee voorbij aan het geheel van de pertinente en

correcte motieven in de bestreden beslissing waaruit genoegzaam blijkt dat verzoeker ongeloofwaardige

verklaringen aflegt over zijn familiaal netwerk in Iran en Afghanistan: “Met betrekking tot uw familiaal

netwerk in zowel Iran als Afghanistan legde u ook zeer onaannemelijke verklaringen neer. U verklaarde

dat u anderhalve maand nadat uw vader gedood werd Afghanistan verliet. Jullie mochten niet intrekken

bij de broer van uw moeder omwille van het risico om gevonden te worden door jullie vijanden en ook

omdat hij niet voor jullie kon zorgen. In plaats hiervan zou uw moeder naar Iran zijn gereisd op illegale

wijze samen met u en uw zus die toen nog kinderen waren. Ze zou dus helemaal zelf naar Mazar zijn

gereisd en daar een paspoort hebben aangevraagd om dan naar Iran te reizen. In Iran kende ze zelfs

niemand. De smokkelaar zette jullie af in het huis van een familie bij wie jullie de eerste anderhalve maand

logeerden en waar uw moeder als poetsvrouw werkte. Voor de rest had uw moeder geen contact met de

smokkelaar en kreeg ze van niemand hulp. Toch vond ze meteen na de eerste anderhalve maand

helemaal op eigen houtje een woning waar jullie tot jullie vertrek naar Europa verbleven in Teheran (CGVS

p. 10, p. 13-14). Het is bijzonder onrealistisch dat een alleenstaande vrouw uit Afghanistan met twee

kleine kinderen helemaal alleen naar een andere stad in Afghanistan ging om een paspoort aan te vragen

en dan ook helemaal alleen jarenlang in Iran woonde waar ze ook een appartement vond voor het gezin.

Dit doet sterk vermoeden dat er wel een mannelijk familielid aanwezig was die haar hielp, of dat jullie niet

naar Iran vluchtten toen. Daarenboven zouden uw moeder en zus die u onderweg kwijtraakte in Turkije

teruggestuurd zijn naar Afghanistan. Ze zouden anderhalve maand bij een vriend van uw oom gelogeerd

hebben (die u niet kende) en dit omwille van het feit dat ze niet dicht wilden zijn bij de mensen die uw

vader zoveel jaar geleden hadden vermoord (CGVS p. 10). Het is eveneens opmerkelijk voor een

Afghaanse vrouw met een ongehuwde dochter van ongeveer 20 jaar om bij mensen te logeren die geen

familieleden zijn. Dit kan immers de eer van een vrouw schaden, zeker in casu met een jonge ongehuwde

vrouw erbij. Ze zouden ondertussen terug op illegale wijze naar Iran gemigreerd zijn waar ze sinds langer

dan een jaar terug wonen. Uw moeder zou er opnieuw in geslaagd zijn om een appartement te vinden in

Teheran . U geconfronteerd met de bovenstaande opmerkelijke feiten herhaalde u louter dat jullie uit

Afghanistan moesten vluchten omdat jullie anders gedood zouden worden. Zoals verder in deze beslissing

wordt geargumenteerd, wordt evenmin geloof gehecht aan de feiten waardoor jullie moesten vluchten

naar Iran. Dit samen met de bovenstaande onaannemelijke verklaringen over de manier waarop uw

moeder erin slaagde een leven op te bouwen in Iran doet sterk vermoeden dat u over een breder

familienetwerk beschikt, vermoedelijk zelfs in Afghanistan, dan hetgeen u vermeldde of dat u zelfs

helemaal niet met uw moeder dermate lange periode in Iran verbleef. Overigens, toen u gevraagd werd

met wie u samenwoonde in Afghanistan antwoordde u spontaan “moeder, vader en zussen”. Gevraagd

verder hoeveel zussen u hebt, verklaarde dan toch maar één zus te hebben. Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid, ontkende u deze volledig (CGVS p. 3-4). Er werd echter zowel door de tolk als door de

dossierbehandelaar duidelijk gehoord dat u het woord “khaheran” gebruikte (zussen) in plaats van

“khaher” (zus). Vreemd genoeg vermeldde u ook eerst uw vader toen gevraagd werd met wie u

samenleefde, terwijl uw vader al jaren overleden zou zijn. Gezien de bovenstaande twijfels over uw

familiesituatie kan niet uitgesloten worden dat u bepaalde familieleden verzwijgt.”

De bestreden beslissing oordeelde verder terecht dat verzoekers verklaringen over zijn verblijfplaatsen

voor zijn vertrek naar België ongeloofwaardig zijn. Zo treedt de Raad de commissaris-generaal bij dat

verzoeker inconsistente verklaringen aflegde over zijn geboorteplaats bij aanvang van de procedure, daar

zijn Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling vermeldt dat verzoeker “verklaart eerst geboren te zijn

in Teheran en later in Achin” (Dossier overgemaakt aan CGVS, “Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling”, stuk 19, p. 1). Verzoeker toont met zijn hypothetische verweer dat hij dit nooit verklaard

heeft, dat dit een vergissing betreft en dat dergelijke fouten vaker voorkomen bij aanvang van de

procedure niet aan dat wat in de Fiche Niet-begeleide minderjarige vreemdeling werd opgenomen niet

overeenstemt met wat hij werkelijk heeft verklaard. De bestreden beslissing stelde hierbij terecht vast dat

verzoeker geen melding heeft gemaakt van deze vergissing bij aanvang van het persoonlijk onderhoud

(Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 2).
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De bestreden beslissing oordeelde dan ook terecht dat dergelijke vaststellingen een indicatie vormen dat

verzoeker de instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming bewust

tracht te misleiden omtrent zijn herkomst.

Dit geldt temeer nu uit de pertinente en correcte motivering van de bestreden beslissing genoegzaam

blijkt dat verzoeker tevens tegenstrijdige verklaringen aflegde over het moment waarop hij Afghanistan

ontvluchtte en naar Iran verhuisde. Het verweer in het verzoekschrift dat verzoeker zich vanwege zijn

jonge leeftijd niet herinnerde op welk moment hij Afghanistan ontvluchtte maar dat hij zeven à acht jaar in

Iran verbleef kan geenszins een verschoning bieden voor de vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn

verklaringen hierover, gezien uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker doorheen de verschillende

fases van de procedure wisselende verklaringen aflegde over de leeftijd waarop hij Afghanistan verliet.

Waar verzoeker nog wijst op een gebrek aan scholing, wijst de Raad op voorgaande vaststellingen met

betrekking tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over zijn scholingsgraad. De Raad

merkt op dat van verzoeker mag worden verwacht dat hij voor de instanties belast met het onderzoek naar

zijn verzoek om internationale bescherming (in staat is om voldoende) coherente, gedetailleerde en

volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van

herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige,

nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek¸ quod non. Gelet op de

vaststellingen in de bestreden beslissing is dit echter niet het geval, hetgeen verder afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen over zijn verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België.

De bestreden beslissing motiveerde bovendien terecht dat verzoeker zijn verblijf als illegale Afghaanse

vluchteling in Afghanistan niet aannemelijk maakt. De argumentatie in het verzoekschrift dat de

commissaris-generaal zelf opmerkt dat verzoeker over een gedegen kennis beschikt van Iran, doet geen

afbreuk aan de overige vaststellingen van de bestreden beslissing die op zich toelaten om te besluiten

dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij als illegale Afghaanse vluchteling in Iran heeft geleefd, zijnde

de vaststellingen dat (i) verzoeker geen documenten of foto’s neerlegt ter staving van zijn verblijf in Iran,

(ii) zijn kennis van incidenten met Afghanen in Iran lacunair is en (iii) de door verzoeker aangehaalde

vervolgingsfeiten in Iran ongeloofwaardig zijn. De bestreden beslissing oordeelde dan ook terecht dat de

door verzoeker tentoongestelde kennis over Iran niet volstaat om zijn verblijf als illegale Afghaanse

vluchteling gedurende acht jaar aannemelijk te maken, gezien dergelijke kennis tevens door studie of door

een kort verblijf of bezoek in Iran kan worden verworven.

In de bestreden beslissing werd bovendien terecht geoordeeld dat verzoeker zijn herkomst uit de provincie

Kunduz in Afghanistan niet aannemelijk kan maken, gelet op zijn lacunaire kennis hierover. Verzoeker

verwijst in zijn verzoekschrift naar zijn jonge leeftijd toen hij Kunduz verliet en zijn ongeschoold profiel,

doch de Raad merkt op dat uit bovenstaande reeds kan blijken dat verzoeker tegenstrijdige en

ongeloofwaardige verklaringen aflegde over zijn leeftijd, het moment waarop hij Afghanistan verliet en zijn

scholingsgraad en dat de bestreden beslissing bovendien terecht oordeelde dat, zelfs indien rekening

wordt gehouden met verzoekers jonge leeftijd toen hij Kunduz verliet, verzoekers kennis over Kunduz

lacunair is. Verzoekers verweer in het verzoekschrift kan aldus geen afbreuk doen aan de pertinente en

correcte vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent verzoekers lacunaire kennis over zijn

vermeende regio van herkomst.

Gezien geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen over zijn herkomst uit Achin in het

district Kunduz in de provincie Kunduz in Afghanistan, kan evenmin geloof worden gehecht aan de

problemen die er zich hebben voorgedaan. Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de bestreden

beslissing terecht motiveerde dat de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten die er zich hebben

voorgedaan eveneens ongeloofwaardig zijn. Deze motivering wordt niet betwist door verzoeker in zijn

verzoekschrift.

Volgende motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief

dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid op ernstige wijze wordt

geschaad door de valse verklaringen die u neerlegde betreffende uw werkelijke leeftijd, uw

geboorteplaats, de periode van uw verblijf in Iran en in Afghanistan, uw familiesituatie, uw familiaal

netwerk in Afghanistan én in Iran, uw reisomstandigheden naar België, uw opleidingsniveau en uw

problemen in Iran én in Afghanistan, hetgeen leidt tot de conclusie dat er geen geloof kan gehecht worden

aan uw voorgehouden profiel, evenmin als aan de door u aangehaalde problemen. Tevens verlaagt dit

uw algemene geloofwaardigheid ten sterkste. Zo kan er door allerlei elementen geen geloof worden

gehecht aan uw verklaring lang als illegale Afghaanse vluchteling te hebben geleefd in Iran.
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Met betrekking tot uw leeftijd verklaarde u bij uw aankomst in België zestien jaar te zijn (Fiche Niet-

Begeleide Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Wegens twijfels over uw verklaarde leeftijd werd een

leeftijdsonderzoek aangevraagd. Dit gaf als resultaat dat uw echte leeftijd toen 20.3 jaar was met een

standaarddeviatie van een tweetal jaar (zie Leeftijdsbepaling d.d. 22 december 2015). U geconfronteerd

met deze vaststelling op het CGVS gaf u toe gelogen te hebben omdat u naar andermans advies luisterde

en zo een opvangplaats wilde krijgen. U ging akkoord met de resultaten van het leeftijdsonderzoek en gaf

aan dat u 22 jaar oud bent (CGVS gehoorverslag p. 3). Uw gedrag toont echter duidelijk aan dat u er niet

van terugdeinst om valse verklaringen af te leggen om zo op onterechte wijze voordelen te krijgen in het

asielsysteem in België.

Verder werd er ook nog opgemerkt dat u geen duidelijke zicht bood op wanneer u Afghanistan zou

ontvlucht zijn en naar Iran verhuisde. Tijdens uw eerste gehoor op de DVZ verklaarde u dat uw vader al

elf jaar geleden overleed, u stelde tevens 16 jaar te zijn. U stelde al elf jaar in Iran hebben gewoond, dus

zou dit neerkomen op een vertrek uit Afghanistan in 2004 (zie Fiche Niet-Begeleide Minderjarige

Vreemdeling nr. (…)). Tijdens uw gehoor op de DVZ verklaarde u dat u sinds uw vijf jaar in Iran woonde

en dat uw vader overleed toen u vijf jaar oud was (Verklaring DVZ, vraag 10, 13, 31; zie ook Vragenlijst

vraag 5). Op de dag van uw gehoor op het CGVS wilde u dit echter wijzigen. Ineens verklaarde u dat u

negen jaar oud was toen u Afghanistan verliet, en geen vijf zoals eerder verklaard. Toen u in uw eerdere

gehoren gevraagd werd wanneer u Afghanistan verliet, zou u geantwoord hebben dat u het niet wist. Toen

u gevraagd werd hoe lang u in Iran woonde, zou u gezegd hebben dat u er zeven à acht jaar woonde

(CGVS gehoorverslag p. 2). Dit werd echter nergens zo vermeld in de verslagen van DVZ. Gezien u op

twee verschillende momenten deze verklaringen aflegde, kan dan ook afgeleid worden dat het niet aan

de omstandigheden noch aan de mogelijke vertaalfouten kan liggen. Zelfs als het CGVS rekening houdt

met uw laatste verklaring dat u zeven à acht jaar in Iran woonde, zou u ongeveer 12 à 13 jaar oud moeten

zijn bij uw verhuis naar Iran, en dus geen negen zoals u nu beweerde. U ging immers akkoord dat u heden

22 jaar oud bent. Dus zijn geen van uw verklaringen, ook niet uw gewijzigde verklaringen coherent. Gezien

uw eerdere valse verklaringen kan hier vermoed worden dat u bewust geen zicht wil bieden op hoeveel

jaar u in Iran woonde en wanneer u Afghanistan verliet.

Met betrekking tot uw geboorteplaats werd ook opgemerkt dat u wisselende verklaringen legde. Deze

werden reeds tijdens uw eerste gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opgemerkt (zie Fiche

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling nr. (…)). Daar verklaarde u initieel geboren te zijn in Teheran

maar even later wijzigde u dit naar Alchin, Kunduz. Geconfronteerd hiermee tijdens uw gehoor op het

CGVS ontkende u volledig uw eerste verklaring (CGVS p. 3). Zoals u ook al werd uitgelegd tijdens uw

gehoor is het louter ontkennen van een eerdere verklaring niet verhelderend voor de vastgestelde

tegenstrijdigheid. Bovendien kreeg u bij aanvang van uw gehoor op het CGVS voldoende kansen om uw

eerdere verklaringen te wijzigen. U maakte hiervan ook gebruik en gaf een aantal wijzigingen door die

genoteerd werden (CGVS p. 1-2). U maakte echter geen melding dat uw geboorteplaats verkeerd

geschreven zou zijn of dat er een misverstand was tijdens uw eerdere gehoor wat dat betreft. Het louter

ontkennen van een eerdere verklaring, pas na confrontatie hiermee en dus ook niet spontaan kan dan

ook niet aanvaard worden als een degelijke uitleg. Dit kan dan ook geïnterpreteerd worden als een

bewuste poging tot misleiding inzake uw werkelijke geboorteplaats.

Met betrekking tot uw opleidingsniveau legde u ook wisselende verklaringen neer. U beweerde op DVZ

dat u analfabeet bent (Verklaring DVZ, vraag 11). Op het CGVS relativeerde u deze verklaring. Daar

verklaarde u dat u wel een beetje kon lezen en schrijven en dit zowel in het Dari als in het Frans. Frans

leerde u in België. U zou nooit naar school zijn geweest, zelfs niet naar de moskee of naar de madrassa

om de Koran te leren. Gevraagd hoe u dan toch nog “een beetje” kan lezen en schrijven in Dari,

antwoordde u dat uw moeder wel kon lezen. U zou naast haar hebben gezeten als ze de Koran las (CGVS

p. 3, p. 9). (…) Ten tweede is het ook niet aannemelijk dat u leerde lezen en schrijven, althans een beetje,

door gewoonweg naast uw moeder te zitten als ze soms de Koran las. Louter door naast iemand te zitten

zou u het [Arabische] alfabet niet kunnen leren, laat staan leren schrijven. Dit doet vermoeden dat u wel

geschoold bent en dat u dit bewust wil verzwijgen.

Met betrekking tot uw familiaal netwerk in zowel Iran als Afghanistan legde u ook zeer onaannemelijke

verklaringen neer. U verklaarde dat u anderhalve maand nadat uw vader gedood werd Afghanistan verliet.

Jullie mochten niet intrekken bij de broer van uw moeder omwille van het risico om gevonden te worden

door jullie vijanden en ook omdat hij niet voor jullie kon zorgen. In plaats hiervan zou uw moeder naar Iran

zijn gereisd op illegale wijze samen met u en uw zus die toen nog kinderen waren. Ze zou dus helemaal

zelf naar Mazar zijn gereisd en daar een paspoort hebben aangevraagd om dan naar Iran te reizen.
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In Iran kende ze zelfs niemand. De smokkelaar zette jullie af in het huis van een familie bij wie jullie de

eerste anderhalve maand logeerden en waar uw moeder als poetsvrouw werkte. Voor de rest had uw

moeder geen contact met de smokkelaar en kreeg ze van niemand hulp. Toch vond ze meteen na de

eerste anderhalve maand helemaal op eigen houtje een woning waar jullie tot jullie vertrek naar Europa

verbleven in Teheran (CGVS p. 10, p. 13-14). Het is bijzonder onrealistisch dat een alleenstaande vrouw

uit Afghanistan met twee kleine kinderen helemaal alleen naar een andere stad in Afghanistan ging om

een paspoort aan te vragen en dan ook helemaal alleen jarenlang in Iran woonde waar ze ook een

appartement vond voor het gezin. Dit doet sterk vermoeden dat er wel een mannelijk familielid aanwezig

was die haar hielp, of dat jullie niet naar Iran vluchtten toen. Daarenboven zouden uw moeder en zus die

u onderweg kwijtraakte in Turkije teruggestuurd zijn naar Afghanistan. Ze zouden anderhalve maand bij

een vriend van uw oom gelogeerd hebben (die u niet kende) en dit omwille van het feit dat ze niet dicht

wilden zijn bij de mensen die uw vader zoveel jaar geleden hadden vermoord (CGVS p. 10). Het is

eveneens opmerkelijk voor een Afghaanse vrouw met een ongehuwde dochter van ongeveer 20 jaar om

bij mensen te logeren die geen familieleden zijn. Dit kan immers de eer van een vrouw schaden, zeker in

casu met een jonge ongehuwde vrouw erbij. Ze zouden ondertussen terug op illegale wijze naar Iran

gemigreerd zijn waar ze sinds langer dan een jaar terug wonen. Uw moeder zou er opnieuw in geslaagd

zijn om een appartement te vinden in Teheran . U geconfronteerd met de bovenstaande opmerkelijke

feiten herhaalde u louter dat jullie uit Afghanistan moesten vluchten omdat jullie anders gedood zouden

worden. Zoals verder in deze beslissing wordt geargumenteerd, wordt evenmin geloof gehecht aan de

feiten waardoor jullie moesten vluchten naar Iran. Dit samen met de bovenstaande onaannemelijke

verklaringen over de manier waarop uw moeder erin slaagde een leven op te bouwen in Iran doet sterk

vermoeden dat u over een breder familienetwerk beschikt, vermoedelijk zelfs in Afghanistan, dan hetgeen

u vermeldde of dat u zelfs helemaal niet met uw moeder dermate lange periode in Iran verbleef. Overigens,

toen u gevraagd werd met wie u samenwoonde in Afghanistan antwoordde u spontaan “moeder, vader

en zussen”. Gevraagd verder hoeveel zussen u hebt, verklaarde dan toch maar één zus te hebben.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkende u deze volledig (CGVS p. 3-4). Er werd echter zowel

door de tolk als door de dossierbehandelaar duidelijk gehoord dat u het woord “khaheran” gebruikte

(zussen) in plaats van “khaher” (zus). Vreemd genoeg vermeldde u ook eerst uw vader toen gevraagd

werd met wie u samenleefde, terwijl uw vader al jaren overleden zou zijn. Gezien de bovenstaande twijfels

over uw familiesituatie kan niet uitgesloten worden dat u bepaalde familieleden verzwijgt.

Met betrekking tot uw verblijf in Iran werd ook vastgesteld dat u dit eerst en vooral geenszins kon bewijzen

aan de hand van documenten, zelfs niet aan de hand van foto’s. Dat u wel over bepaalde kennis beschikte

over Iran en over verschillende plaatsen in Teheran kan geenszins bewijzen dat u daar lange tijd

ononderbroken woonde voor uw komst naar België. Immers, iemand die daar gedurende een korte

periode woonde, of iemand die daar elk jaar als seizoenarbeider werkte, hetgeen vaak voorkomt bij de

Afghanen in Iran, kan deze informatie ook bekomen hebben. Gevraagd naar incidenten waarbij Afghanen

betrokken waren, kon u bijvoorbeeld ook geen enkel specifiek incident aangeven. Uitdrukkelijk gevraagd

of er ooit Afghanen opgehangen werden antwoordde u negatief (CGVS p. 12). Echter kwamen Afghanen

steeds meer in het nieuws in de laatste jaren en dit op een zeer negatieve wijze. Verschillende rapporten

geven aan dat Afghanen geëxecuteerd werden in Iran zonder recht op verdediging. Dit zou zelfs

verschillende protesten hebben veroorzaakt in Afghanistan. Afghanen werden in het nieuws ook

geportretteerd als verkrachters en moordenaars. In 2010 zou een man die verschillende vrouwen

vermoordde aangehouden zijn in Teheran. Hij zou toegegeven hebben een Afghaan te zijn. Dit zou tot

lynchpartijen hebben geleid waarbij Afghanen aangevallen werden door Iraniërs. Een gelijkaardig incident

zou later nogmaals ontstaan zijn nadat een video uitgezonden werd van de verkrachting van een Iraans

meisje door zes mannen. Kort na deze video zouden er geruchten gespreid zijn dat de verkrachters

Afghanen waren, hetgeen op zijn beurt weer leidde tot aanvallen op Afghanen (landeninformatie nr. 1).

Dergelijke kennis behoort nochtans tot de leefwereld van Afghanen in Iran. Dat u desondanks beweert

niet gehoord te hebben van incidenten waarbij Afghanen betrokken waren, doet twijfels rijzen over uw

verblijf in Iran en de lengte van dat verblijf.

Met betrekking tot uw problemen in Iran dient, eerst en vooral te worden opgemerkt dat deze voor uw

asielaanvraag op zich niet relevant zijn gezien deze feiten geen betrekking hebben op het land van

nationaliteit. Uw vrees voor vervolging of risico op ernstige schade wordt immers beoordeeld ten opzichte

van uw land van nationaliteit, in casu Afghanistan. Verder dient te worden vastgesteld dat deze feiten

geenszins geloofwaardig zijn. U maakte immers niet aannemelijk dat u in Iran gearresteerd en vervolgens

onder dwang getraind werd om naar Syrië gestuurd te worden. Omtrent uw training kon u geenszins

overtuigende elementen aanbrengen. U bleef vaag en legde stereotiepe verklaringen af. Zo zou u tijdens

uw training van anderhalve maand geleerd hebben om over hinderlagen te lopen en hard te lopen. U zou

ook schietoefeningen gedaan hebben en eten klaargemaakt hebben.
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Om 5u30 zou u opgestaan hebben samen met twintig à dertig andere Afghanen. Meer informatie over die

anderhalve maand kon u niet geven. Toen hiernaar gevraagd werd, herhaalde u louter het bovenstaande

(CGVS p. ). Het zijn geenszins overtuigende verklaringen. Toen u verder gevraagd werd wat Liwa

Fatemiyoun was, kon u geen antwoord geven. Liwa Fatemiyoun is echter de naam van een Afghaanse

sjiitische militie die in Syrië vecht, waarvoor u dus zogezegd getraind werd (landeninformatie nr. 2). Dat u

niet eens de naam wist van de militie waarvoor u anderhalve maand lang getraind werd, doet ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaring. Hiermee geconfronteerd had u zelf ook geen uitleg

en probeerde u de vraag te ontwijken (CGVS p. 15). Ten slotte dient te worden toegevoegd dat het erg

onaannemelijk is dat u als soennitische Afghaan gerekruteerd zou worden om in naam van Iran voor een

sjiitische militie te gaan vechten ter ondersteuning van president Assad. Dit alles bevestigt nogmaals de

ongeloofwaardigheid van uw verblijf als Afghaanse vluchteling in Iran.

Voorts maakte u ook niet aannemelijk oorspronkelijk afkomstig te zijn uit Kunduz in Afghanistan. Dit is

nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire

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

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

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

feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal

onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een

asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten

dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker

die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de

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

een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen

waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire

bescherming. Ondanks uw beweerde verblijf daar had u nauwelijks kennis van Kunduz. Indien u zeven à

acht jaar woonde in Iran, en gezien u 22 jaar oud bent, zou u ongeveer 12 à 13 jaar oud moeten geweest

zijn toen u Kunduz verliet. Toch beweerde u op de dag van uw gehoor op het CGVS niets over Kunduz te

weten. Gevraagd naar bekende mensen uit Kunduz antwoordde u “commandant Juma Khan” en

commandant Abdul (CGVS p. 8). U wist echter niet eens of deze commandant Juma Khan tegen of voor

de overheid vocht of wat hij had gedaan. Verdere informatie over hem kon u niet geven. Gevraagd wat

uw moeder u vertelde over Kunduz, waar ze geboren en getogen is, antwoordde u slechts algemeen dat

ze vertelde dat het onveilig was en dat er altijd gevochten werd. Dit antwoord is eveneens vreemd te

noemen. Kunduz was tot voor enkele jaren geleden een van de veilige noordelijke regio’s in Afghanistan

die tot kort talibanvrij was. Gevraagd naar uw eigen herinneringen, kon u ook geen enkele herinnering

ophalen. Voor iemand die tot aan zijn 12de -13de jaar in Kunduz woonde is de kennis die u vertoonde

zeer gebrekkig. Zelfs als u geen informatie in de formele zin kan bieden, zou u in staat moeten zijn om

herinneringen van uw kindertijd, anekdotes of impressies door te geven. Gevraagd hiernaar moest u

echter het antwoord schuldig blijven (CGVS p. 8). Daarenboven, zou u, zelfs als u zich zelf niets

herinnerde van uw verblijf in Kunduz, toch wat verhalen moeten gehoord hebben van uw moeder die zelf

daar geboren en getogen is en een deel van haar volwassen leven doorbracht. U heeft tevens nog een

oom aan moeders zijde die in Kunduz zou wonen met wie u zelfs regelmatig contact heeft (CGVS p. 4,

7). U was wel op de hoogte van de situatie in Afghanistan en u volgde deze vanuit Iran, zo stelde u (CGVS

p. 7-8). Dat u in tegenstelling tot over de algemene situatie in Afghanistan amper iets wist over Kunduz

doet vermoeden dat u helemaal niet vandaar afkomstig bent maar mogelijk elders in Afghanistan woonde.

Hoewel bijkomend daar u op tal van aspecten betreffende uw profiel en herkomst valse verklaringen

neerlegde, dient toch te worden toegevoegd dat het CGVS geen geloof hecht aan uw problemen in

Afghanistan.

Zoals in het bovenstaande werd voorgesteld hebt u niet aannemelijk gemaakt uit Kunduz afkomstig te

zijn. Redelijkerwijs kan er dan ook geen geloof worden gehecht aan feiten die zich daar hebben

voorgedaan. Los van de geloofwaardig ervan, zouden deze feiten hebben plaatsgevonden toen u vijf, of

volgens uw latere verklaring negen jaar oud was, hetgeen de actualiteit van uw vrees erg relativeert. Het

relaas waarop u zich voor uw vervolgingsvrees baseert is bovendien weinig logisch. Uw oom, dus de broer

van uw vader, zou tijdens zijn huwelijk verliefd geworden zijn op een andere vrouw en ook nog met haar

getrouwd zijn. Die vrouw zou echter niet inwonen bij uw oom. Ze zou bovendien een sjiiet zijn. De broers

van zijn eerste vrouw zouden dit te weten zijn gekomen en hierop zouden ze hem en uw vader hebben

gedood. In de Afghaanse context is dit geenszins aannemelijk. Zo mogen de mannen met meerdere

vrouwen trouwen in Afghanistan. Hiervoor zijn er geen wettelijke noch culturele obstakels. Dat uw oom dit

dan toch geheim wilde houden is in casu niet begrijpelijk.
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U hiernaar gevraagd antwoordde u dat hij dat geheimhield omdat zijn tweede vrouw een sjiitische was.

Zo zouden er soms problemen kunnen ontstaan tussen sjiieten en soennieten. Gevraagd of er in dit geval

problemen waren gaf u toe dat er geen problemen waren. Uw redenering is niet te volgen. U schijnt uw

antwoorden aan te passen aan de gestelde vragen om deze logischer te doen klinken. Zoals u ook al

geconfronteerd werd tijdens uw gehoor is het niet aannemelijk dat een soennitische man die met een

sjiitische vrouw huwde, verworpen en zelfs vermoord wordt. De religie in Islam wordt immers door de

vader doorgegeven aan de kinderen en niet door de moeder. Aldus was er geen risico dat de eventuele

kinderen uit het huwelijk de sjiitische islam zouden volgen. Dat de moeder een sjiitische vrouw was, maakt

dit huwelijk niet onaanvaardbaar, althans niet voor de man. Ook waren er andere mogelijkheden voor de

familie van die eerste vrouw om dit conflict te regelen, bijvoorbeeld door een vorm van compensatie voor

de eerste vrouw of zelfs een scheiding. Dat uw oom, en daarbij ook nog uw vader die louter zijn broer

hierin steunde om die reden gedood werden is disproportioneel en dus geenszins geloofwaardig.

Vervolgens maakte u ook niet aannemelijk dat u doelwit zou worden van deze vijandschap. U werd in de

anderhalve maand dat u na deze moorden nog in uw regio verbleef ook niet lastiggevallen.

(…)

De door u neergelegde documenten, namelijk uw taskara, de taskara van uw moeder en de enveloppe,

kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Afghaanse documenten hebben een lage

bewijswaarde gezien de grote omvang van documentenfraude in Afghanistan (landeninformatie nr. 3). De

documenten hebben bovendien pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen,

wat hier niet het geval is. U maakte doorheen uw verklaringen geenszins aannemelijk uit Kunduz

afkomstig te zijn. Louter indienen van twee Afghaanse taskara’s waaraan geen bewijswaarde verleend

kan worden is dan ook niet voldoende om deze twijfels te weerleggen. De enveloppe die u neerlegde komt

van Kunduz. Echter weet u niet eens wie het opgestuurd zou hebben. Gevraagd hiernaar moest u de

naam op de enveloppe even voorlezen (CGVS p. 10). Het louter ontvangen van een enveloppe uit

Kunduz, van iemand die u niet eens kende, is dan ook niet voldoende om te bewijzen dat u zelf vandaar

bent.”

De door verzoeker toegevoegde landeninformatie kan niet dienstig in rekening worden gebracht, nu

verzoeker in gebreke blijft zijn persoonlijke problemen aannemelijk te maken en deze aldus aan de

algemene informatie te verbinden.

Verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Raad inzake de bewijslast en de beoordeling van de

geloofwaardigheid in het geval van minderjarige verzoekers om internationale bescherming kan niet

dienstig in rekening worden gebracht, nu uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier

genoegzaam blijkt dat verzoeker niet als minderjarige kan worden beschouwd.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift immers naar de veiligheidssituatie in zijn vermeende regio van

herkomst, doch gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Alchin, in het district Kunduz in

de provincie Kunduz, in Afghanistan niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk dat de

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

Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de procedure zijn ware identiteit en herkomst

aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt.
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Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar

België, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te

meer daar verzoeker op dit punt uitdrukkelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijk onderhoud en

dus de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 6, p. 1-2, 14-15, 17).

De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Afghanistan geen zwaarwegende

gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen

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

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


