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nr. 221 186 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS

Lakenselaan 53

1090 BRUSSEL

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 3 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 de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat

L. LUYTENS, 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 2 mei 2016 België is binnengekomen als niet-begeleide

minderjarige vreemdeling, diende op 9 mei 2016 een verzoek om internationale bescherming in. Op 17

juni 2016 nam de dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker meerderjarig was, omdat

uit leeftijdsonderzoek bleek dat verzoeker waarschijnlijk meer dan 21 jaar oud was. Verzoekers

vingerafdrukken werden op 23 en 25 april 2016 genomen in Hongarije en op 28 april 2016 in Duitsland

(Eurodac).

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

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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

is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“Asielaanvraag: 09/05/2016

Overdracht CGVS: 02/08/2016

U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 4 juli

2017 van 14.05 uur tot 17.30 uur, bijgestaan door een tolk die het Pashto machtig is. Uw advocaat,

meester Martine Kiwakana loco meester Linda Luytens, was tijdens het gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben. U bent geboren en opgegroeid in Shabi in het district

Deh Bala/ Haska Mena in de provincie Nangarhar. U woonde daar met uw ouders en vier jongere broers

en zussen. U hielp uw vader die landbouwer was met het bewerken van de velden. U volgde geen

onderwijs, maar ging wel anderhalf jaar naar de madrassa.

Uw dorp was in handen van de taliban. Tijdens een vrijdaggebed begon een talibancommandant iedereen

toe te spreken. Hij wilde dat de jongeren zich bij hen aansloten om tegen de overheid en buitenlanders te

strijden. Enkele dagen later ontving u thuis een brief van de taliban, waarin stond dat uw vader u moest

voorbereiden op de jihad. Als hij geen gevolg zou geven aan die oproep, dan zou uw vader geen recht tot

klagen hebben. Uw vader bracht u vervolgens onder op een veilige plaats, in een grot bij een herder, waar

u uiteindelijk twee maanden ondergedoken leefde. Een paar dagen na uw vertrek uit het dorp kwam de

taliban langs bij uw vader om naar u te vragen. Uw vader verzekerde hen dat hij niet wist waar u was en

dat hij u zou uitleveren aan hen van zodra u weer opdook. Na hun bezoek, besloot uw vader dat u het

land moest verlaten. Hij verkocht gronden om een smokkelaar te betalen.

U verliet uw district in de maand hoot 1394 (februari/maart 2016 volgens de Gregoriaanse kalender) en

reisde via Iran en Turkije naar Europa. U kwam op 2 mei 2016 aan in België en vroeg op 9 mei 2016 asiel

aan bij de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ).

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw taskara en de verzendenvelop neer.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en elementen aanwezig in uw administratief dossier stel

ik vast dat u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van

Genève noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming aannemelijk hebt gemaakt.

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

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

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

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

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen

van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de

aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust

(CGVS, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen duidelijk dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking.

Voorafgaandelijk moet worden gesteld dat u overeenkomstig de beslissing die u door de dienst Voogdij

werd betekend op datum van 17 juni 2016 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw

leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002, en laatst gewijzigd bij

wet van 12 mei 2014, en die aantoont dat u op het ogenblik van het onderzoek reeds meer dan 18 jaar

was, niet kan worden beschouwd als minderjarige. Uw leeftijd werd toen immers geschat op meer dan 18

jaar, waarschijnlijk zelfs meer dan 21 jaar.

Dit is niet verenigbaar met uw verklaring dat u ten tijde van uw asielaanvraag 16 jaar was (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling).

Er werd voorts vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw verblijf

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

aan subsidiaire bescherming.
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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.

In casu werd vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp Shabi in het

district Deh Bala in de provincie Nangarhar. Uw kennis over zaken die tot uw directe leefwereld behoren

en over de veiligheidssituatie in uw beweerde regio van herkomst is beperkt en op sommige vlakken

tegenstrijdig met de beschikbare informatie die daarover terug te vinden is.

Het CGVS plaatst vraagtekens bij uw verklaringen over uw directe leefwereld. Over de aardbevingen die

zich eind oktober 2015 in Noordoost-Afghanistan voordeed, bent u veeleer vaag. Wanneer het CGVS u

vraagt naar natuurrampen, stelt u dat er zich twee jaar voor uw vertrek overstromingen voordeden, waarbij

landbouwvelden werden vernietigd (CGVS, p. 18). Vervolgens gevraagd of er zich nog andere

natuurrampen hebben voorgedaan, kunt u zich naast een ingestort huis door overstromingen geen andere

zaken voor de geest halen. Pas wanneer het CGVS u expliciet vraagt naar aardbevingen, antwoordt u dat

er zich aardebevingen voordeden maar zonder schade tot gevolg. U weet niet meer wanneer de laatste

aardbeving plaatsvond. Gevraagd of er in uw district of provincie ooit een aardbeving was die wel schade

berokkende, herhaalt u nogmaals dat er aardbevingen zijn geweest en huizen omgevallen, maar dat er

behalve een keer geen mensen door zijn omgekomen. Voor de rest kan u zich niets meer herinneren

(CGVS, p. 19). Kort voor uw vertrek, meer bepaald eind oktober 2015, vond er evenwel een aardbeving

plaats van 7,5 op de schaal van Richter die in vele districten van de provincie Nangarhar, ook in de

districten ten noorden van Deh Bala, aanzienlijke schade aanrichtte en mensenlevens eiste. Gezien de

impact van deze aardbeving zou er verwacht worden dat u zich deze natuurramp die kort voor uw

vertrek plaatsvond, beter zou herinneren en in de tijd zou kunnen plaatsen.

Een ander element dat twijfels doet rijzen betreffen uw verklaringen over de landbouw in Deh Bala. Deze

stemmen immers niet geheel overeen met de informatie die daarover te vinden is. U verklaart dat de

landbouwers in Deh Bala maïs, granen, spinazie en voedergewassen voor dieren verbouwen. Wanneer

het CGVS u vraagt naar opium, antwoordt u dat er vroeger opium werd gezaaid, maar dat dit 4 of 5 jaar

geleden verboden werd. Over dat verbod vertelt u vervolgens dat de overheid en de taliban beiden een

verbod hebben uitgevaardigd. U beweert voorts dat er geen opium meer kort voor uw vertrek werd

verbouwd (CGVS, p. 10-11). Uit de bijgevoegde informatie blijkt in ieder geval dat er in 2015 na lange

afwezigheid opnieuw opium in het district Deh Bala werd verbouwd. Volgens schattingen ging het daarbij

om 275 hectare aan opiumvelden. Dat de taliban tegen opium gekant zouden zijn, is bovendien niet

correct, aangezien opium een belangrijke bron van inkomsten vormt voor de groepering.

Uit nieuwsberichten blijkt daarnaast dat het Daesh was dat een verbod uitvaardigde op opium omwille van

religieuze redenen. Daesh waarschuwde landbouwers tegen het aanplanten van opium en vernietigde

zelfs opiumoogsten in het district Deh Bala en het naburige district Achin. Het is weinig aannemelijk dat u

niet op de hoogte bent dat er opium werd verbouwd kort voor uw vertrek, in het bijzonder omdat er acties

van Daesh mee gepaard gingen die een grote impact hadden op het leven van de landbouwers. Hierdoor

verloren ze immers aanzienlijke inkomsten.

Een ander element dat de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit Deh Bala ondermijnt, zijn

uw verklaringen over de scholen in uw district. Ook al verklaart u dat u geen onderwijs genoten hebt

(CGVS, p. 6), toch kan er van u verwacht worden dat u enig zicht hebt op de scholen in de onmiddellijke

omgeving van Shabi en het district Deh Bala. Wanneer het CGVS u vraagt naar scholen, somt u er een

aantal op, waaronder de school in Shabi met de naam Chamichan; een naam die als dusdanig niet

teruggevonden werd als dorp of als naam voor de school in Shabi. Verder heeft u het ook over scholen in

Papin, Langeri Kandao, Deh Bala en ook scholen in verder afgelegen dorpen als Shpola en Yaghiband.

Gevraagd of er in het district ook meisjesscholen waren, ontkent u dit (CGVS, p. 16-17).

In een document van 2004 wordt melding gemaakt van verschillende scholen met een meisjesafdeling in

uw district. In hoeverre dit document actueel was op het moment van uw vertrek is onduidelijk. Wel is het

zo dat er begin 2015 op zijn minst één meisjesschool in werking was in Deh Bala.
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Dit blijkt althans uit een nieuwbericht waarin gemeld wordt dat onbekende schutters, een meisjesschool

met de naam Shibli eind januari 2015 aanvielen en deels opbliezen en vervolgens schade aanrichtten in

een jongensschool in de buurt. Gelet op deze informatie is het opmerkelijk dat u geen weet hebt van het

bestaan van een meisjesschool in uw district. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt naar problemen met

scholen, verklaart u dat de scholen en ziekenhuizen al twee jaar lang gesloten zijn door taliban. U beweert

dat de taliban leerkrachten en leerlingen wegstuurden omdat ze niet wilden dat kinderen naar school

gingen en in de plaats daarvan wilden dat ze zouden meevechten met hen (CGVS, p. 17). Uit de informatie

blijkt evenwel niet dat de taliban de scholen of ziekenhuizen maandenlang zouden hebben gesloten. Er

is sprake van een tijdelijke sluiting van de scholen door de taliban in Deh Bala gedurende een week in

november 2014 uit protest van Aimal, een lokaal talibanfiguur, tegen de opsluiting van zijn broer,

eveneens een talibanlid. In september 2015 verschijnt een bericht waarin melding gemaakt wordt van een

algehele sluiting van de scholen in de districten Deh Bala, Achin en Kot door Daesh. Een lokale bron

meldt dat er voordien geen problemen met het onderwijs zijn geweest in Deh Bala en dat de taliban

veeleer positief stond tegenover het onderwijs. In september 2016 blijkt deze sluiting van de scholen nog

steeds aan te houden in Deh Bala. Dat u niet weet dat deze sluiting gebeurde op bevel van Daesh, is

weinig aannemelijk en doet afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Het is niet onredelijk om van u te

verwachten dat u een zicht hebt op de visies van de taliban en Daesh tegenover de scholen in uw

beweerde district van herkomst en de acties die daaruit voortvloeiden.

Over de veiligheidssituatie, de verschillende strijdende partijen en hun controlegebieden in het jaar

voorafgaand aan uw vertrek zijn uw verklaringen soms weinig accuraat en op andere vlakken miniem te

noemen. Over de strijdende partijen in Deh Bala doet u weinig eensluidende uitspraken. Gevraagd tegen

wie de taliban vochten, stelt u in de eerste plaats, de overheid, de Amerikanen. U vermeldt Daesh niet tot

het CGVS de groepering ter sprake brengt. U zegt dan dat de taliban eerst in uw dorp waren aangekomen,

en enkele maanden later, rond 13 à 14 maanden voor uw vertrek, Daesh met hun zwarte vlaggen

langskwam (CGVS, p. 24). Eerder had u gesteld dat de taliban ongeveer sinds 2,5 jaar voor uw vertrek in

uw dorp aanwezig waren (CGVS, p. 21). Verder gevraagd naar de aanwezigheid van Daesh in uw dorp,

wijzigt u plots uw eerdere verklaringen over een incident dat u eerder toeschreef aan de taliban (CGVS p.

17) en uw beweerde vervolgers (CGVS, p. 19-20). U stelt op dat moment dat het niet de taliban waren,

maar Daesh dat de aanval deed op een checkpoint en dat het Daesh was die via de moskee jongens

probeerde te rekruteren en u een dreigbrief had gestuurd. U geeft aan dat u eigenlijk Daesh wilde zeggen

maar niet weet waarom u de taliban vernoemde. Wanneer het CGVS u naar een mogelijke verklaring

voor uw verwarring vraagt, herhaalt u nogmaals dat de taliban eerst kwamen en dan Daesh en dat uw

eigen problemen met Daesh hebben te maken (CGVS, p. 24-25). Het is echter weinig waarschijnlijk dat u

zou vergeten welke van de twee strijdende partijen u wilde rekruteren en in uw dorp de plak zwaaide.

Overigens liet u op het moment van uw asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ook al

optekenen dat het de taliban waren die u wilden rekruteren en dat u uit vrees voor die groepering bent

vertrokken uit Afghanistan (Vragenlijst CGVS, punt 3.5).

Ook wanneer u gevraagd wordt naar de gebieden in handen van de twee groeperingen bij uw vertrek, zijn

uw uitspraken opnieuw weinig eensluidend. Wanneer er gevraagd wordt naar de controlegebieden van

Daesh, somt u enkele dorpen op uit het district waaronder Haroon Baba kandao, Shabi en Oghuz.

Wanneer daarna gevraagd wordt naar de controlegebieden van de taliban kort voor uw vertrek, noemt u

weer Oghuz en Shabi. Wanneer u vervolgens gewezen wordt op het feit dat u beide groeperingen in

dezelfde locaties situeert, somt u nog enkele plaatsen op die in handen zijn van de taliban (CGVS, p. 27-

28). Indien u werkelijk tot het einde van 2015 in Shabi hebt verbleven, mag er van u verwacht worden dat

u enig zicht kunt bieden op de dorpen of gebieden die in handen waren van de respectievelijke

groeperingen, in het bijzonder over de situatie van uw eigen dorp. Uit de beschikbare informatie blijkt

immers dat er in november 2015 duidelijk plaatsen waren die onder de controle van Daesh vielen.

Uit de beschikbare informatie over de veiligheidsincidenten in Deh Bala blijkt dat het jaar voorafgaand aan

uw vertrek bijzonder bewogen was. De taliban en Daesh vochten tussen maart en juli 2015 immers over

de controle in het district en vanaf juli 2015 voerde het Amerikaanse leger een ware drone-campagne

tegen deze twee groeperingen, waarbij tientallen doden en gewonden onder de strijders vielen. Uit uw

verklaringen blijkt dat u grotendeels onwetend bent hierover. U kunt enkele incidenten opnoemen,

waaronder een drone-aanval anderhalf jaar voor uw vertrek nabij Gorgorei, waarbij vier talibanleden

omkwamen. Gevraagd naar andere aanvallen gericht tegen de taliban, beweert u dat er na de door u

aangehaalde drone-aanval geen andere aanvallen meer zijn geweest.

Enkel 20 of 25 dagen daarvoor wel, op een brug, waarbij eveneens enkele talibanleden omkwamen en

de brug vernield werd (CGVS, p. 22-23).
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Meer dan dat beweert u zich niet te herinneren, zelfs niet wanneer het CGVS u specifiek vraagt naar een

droneaanval waarbij tientallen strijders om het leven kwamen (CGVS, p. 29). In juli en augustus 2015

vonden er meerdere drone-aanvallen plaats met tientallen doden tot gevolg. Twee daarvan vonden in de

onmiddellijke omgeving van Shabi plaats: één nabij Gorgorei en één nabij Haroon Baba. In november

2014 werd Aimal, de talibanfiguur waar eerder al sprake van was, met een drone omgebracht in Gorgorei.

Van een droneaanval nabij Oghuz in juli 2015 waarbij een talibancommandant met de naam Qari Rafiq om

het leven kwam, bent u evenmin op de hoogte. Wanneer het CGVS een droneaanval in Oghuz ter

sprake brengt, weet u alleen dat er 7 of 8 jaar geleden op die plaats een bombardement werd uitgevoerd

waarbij 42 mensen omkwamen (CGVS, p. 30). Het is weinig waarschijnlijk dat u zich de eerder vermelde

en recente droneaanvallen in de onmiddellijke omgeving van Shabi niet zou herinneren of er nooit iets

over gehoord zou hebben, maar u zich wel vaag iets herinnert over een bomaanval op een huwelijksfeest

van vele jaren geleden in een verder afgelegen dorp. Bovendien is het ook opvallend dat u de exacte

dodentol van het bombardement vermeldt, terwijl u niet weet dat dit incident door Amerikanen werd

veroorzaakt (CGVS, p. 30). Dit laatste laat een ingestudeerde indruk na. Hoe dan ook, de lacunes in uw

kennis over de veiligheidsincidenten in Deh Bala ondergraven verder de geloofwaardigheid van uw

bewering dat u tot eind 2015 in Shabi in het district Deh Bala hebt verbleven.

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

afkomstig te zijn uit het district Deh Bala 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 u voor uw komst naar België in Deh Bala 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 taskara die u ter ondersteuning van uw asielaanvraag neerlegde, wijzigt niets aan deze beoordeling.

Uw taskara, die volgens uw verklaringen in het jaar 1393 (2014-2015) werd afgeleverd (CGVS, p. 4), stelt

dat u in het district Haska Mena bent geboren, maar bevat geen informatie over uw verblijfplaats bij uw

vertrek eind 2015/ begin 2016. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie toegevoegd werd aan het administratieve dossier, blijkt bovendien dat de

betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen

van civiele documenten. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door

Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten

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

asielzoeker of bij het ondersteunen van zijn asielrelaas. Ook de door u neergelegde taskara kan vervalst

zijn en heeft bijgevolg weinig bewijswaarde.

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 daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist.
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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. 4 juli 2017 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de

landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. U werd op

het einde van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in Afghanistan. U werd er vervolgens op gewezen dat het

niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit en 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 voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent

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

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

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

verklaringen. Er werd tot slot 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 reageert hierop dat u tot uw vertrek gewoond hebt in Shabi

(CGVS, p. 31)

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 .

De informatie die geraadpleegd werd en waarnaar verwezen wordt in deze beslissing, werd toegevoegd

aan het administratieve dossier.

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. Verzoeker betwist de motivering van de bestreden beslissing als volgt:

“Vervolgens vermeldt de bestreden beslissing de motieven om haar standpunt te staven (zie ook stuk 1 -

"motivering"-; verzoeker kan deze motieven echter niet aanvaarden :

[…]

Verzoeker onderschrijft uiteraard het principe ivm de medewerkingsplicht, doch betwist wel de stelling dat

hij hieraan niet zou voldaan hebben - en daardoor de inschatting van zijn vrees onmogelijk zou hebben

gemaakt.
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Verzoeker betwist in de eerste plaats de conclusies die worden getrokken ivm zijn verschillende

verklaringen ivm zijn leeftijd.

In de eerste plaats is het zo dat verzoeker afkomstig is uit Afghanistan en hij hoe dan ook niet kan bogen

op een correcte registratie van zijn geboorte, op het ogenblik van de gebeurtenis zelf, om dan vervolgens

zijn leeftijd correct te kunnen opgeven; elke leeftijdsbepaling achteraf nav de opstelling van de taskara

blijft immers aleatoir, temeer daar het in het geval van verzoeker om een ongeschoolde

dorpsjongen/familie gaat; dit mag echter in dergelijke gevallen geen incidentie op de inschatting van de

bedrieglijkheid hebben, die immers een opzet veronderstelt.

In hoofde van verzoeker kan geen enkele kwade trouw worden verweten, in de mate dat hij zich baseert

op zijn taskara.

Verder merkt de bestreden beslissing op dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas op de helling komt

te staan omdat verzoeker de basisvoorwaarde ivm zijn verblijf in Afghanistan niet zou kunnen waarmaken.

Niets is minder waar.

Verzoeker heeft zijn hele leven in het dorp gewoond en is daar opgegroeid; het is duidelijk dat hij

ongeschoold is; uit het gehoorverslag blijkt dat hij belangrijke informatie heeft gegeven ivm zijn dorp en

zijn leefwereld maar het is ook duidelijk dat een ongeschoolde jongen geen analytische en

encyclopedische kennis kan oplijsten ivm allerlei details, voornamelijk inzake de veiligheidssituatie,

natuurrampen enz.

Uit de motieven blijkt immers dat het erg specifieke motieven betreft, omtrent zeer specifieke en bovendien

zeer recente gebeurtenissen; het is duidelijk dat het misschien achteraf gezien en na analyse door

studiediensten kan gekaderd worden, maar dit betekent nog niet dat een gemiddeld, ongeschoolde jongen

die er middenin vertoeft het niet allemaal zo direct kan kaderen; hoe dan ook is het standpunt van iemand

die een bepaalde situatie bestudeert en noodzakelijkerwijze meestal achteraf analyseert, verschillend van

het standpunt van een persoon die er middenin zit en de situatie beleeft.

Verzoeker betreurt ook dat er niet wordt verwezen naar wat hij wel allemaal kon vertellen (zie p 12.19

herkomstcheck.)

Ook vestigt hij de aandacht op het feit dat er ivm de meisjesscholen gedateerde informatie wordt

meegedeeld én dat dit hoe dan ook niet tot de leefwereld van verzoeker behoorde; ook herhaalt hij

nogmaals dat de aangehaalde motieven het hoofdzakelijk hebben over de periode rond 2015 maar gelet

op de ongeschooldheid van verzoeker, die nauwelijks een referentiekader in de tijd kan gebruiken, dient

er ook een marge worden toegekend aan verzoeker; zijn relatief recente herkomst kan zeker vastgesteld

worden ogv zijn verklaringen en/of bijkomend onderzoek dat aangepast is aan zijn directe leefwereld !

Nu er echter dermate over zijn afkomst wordt getwijfeld, zal verzoeker zich nog meer inspannen om

hieromtrent toch enig begin van bewijs bij te brengen in de loop van de procedure, temeer daar dit ook

een negatieve impact heeft op het onderzoek ivm zijn nood aan subsidiaire bescherming.

Het spreekt voor zich dat de individuele asielmotieven niet ernstig onderzocht werden nu de herkomst,

als basisgegeven, in twijfel werd nagetrokken.

Dit gezegd zijnde volhardt verzoeker trouwens voor het overige in zijn verklaringen omtrent zijn individuele

vluchtmotieven.

Om al deze redenen vraagt verzoeker derhalve om hem alsnog het statuut van vluchteling toe te willen

kennen, minstens de subsidiaire beschermingsstatus en in ondergeschikte orde het dossier terug te sturen

naar het CGVS voor bijkomend onderzoek ivm zijn afkomst.”

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met volgende documenten:

- taskara van verzoekers vader (stuk 1);

- foto’s (stuk 2);

- enveloppe waarmee stukken 1 en 2 werden verstuurd (stuk 3).

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).

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.
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Hij ontkent slechts de vaststelling dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan zijn identiteit en

recente herkomst en volhardt dat hij wel een voldoende kennis bezit over zijn regio.

Voorafgaand merkt de Raad op dat verzoekers betoog dat er geen correcte registratie bestaat van zijn

geboorte, voorbijgaat aan het feit dat verzoeker in tegenspraak met het leeftijdsonderzoek aangaf dat hij

zestien jaar oud was op het ogenblik dat hij zijn verzoek om internationale bescherming indiende. Zijn

verklaringen zijn ook onsamenhangend, aangezien hij stelde dat hij vroeger zestien was, maar het nu niet

meer weet, dat hij zestien jaar had gezegd omdat hij wou gaan studeren (DVZ-verklaring, stuk 15, p. 4).

Het feit dat verzoeker ongeschoold is, klemt evenzeer met de verschillende verklaringen die verzoeker

aflegt. Bij aanvang van de procedure stelde hij nooit naar school te zijn geweest en thuis geleerd heeft

om een beetje te lezen en schrijven (Ibid.). Tijdens het CGVS-interview antwoordde verzoeker op de vraag

of hij kan lezen of schrijven of allebei “Nee”. Gevraagd of hij het ook niet een beetje kan, verklaarde

verzoeker dat hij enkel zijn eigen naam kan schrijven, dat hij religieuze lessen heeft geleerd bij de mullah

in de moskee (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 6-7). Als verzoeker wordt gevraagd hoe lang hij deze

lessen heeft gevolgd, blijkt het anderhalf jaar te zijn. Ook op andere vragen blijkt verzoeker duidelijk en

abstract te kunnen antwoorden in de tijd, aangezien hij weet welk jaar hij zijn taskara is gaan halen en in

welk jaar hij gevlucht is (Ibid., p. 4).

Verzoekers algemeen betoog dat niet wordt verwezen naar wat hij wel allemaal kon vertellen bij de

herkomstcheck, is onvoldoende zwaarwichtig om de motieven in een ander daglicht te stellen.

Na lezing van het administratief dossier wordt de commissaris-generaal bijgetreden dat verzoeker niet

aannemelijk heeft gemaakt dat hij recent uit Shabi, in het district Deh Bala, in de provincie Nangarhar

afkomstig is, omdat (i) verzoeker vaag bleef over de aardbevingen die zich eind oktober 2015 hebben

voorgedaan in Noordoost-Afghanistan, (ii) verzoekers kennis van de papaverteelt in Deh Bala niet

overeenstemt met de beschikbare landeninformatie, (iii) verzoekers verklaringen over het feit of de

scholen open dan wel gesloten zijn in Deh Bala onder invloed van de taliban evenmin overeenstemmen

met de beschikbare landeninformatie, (iv) verzoeker geen inzicht heeft welke strijdende partijen hem

wilden rekruteren, welke gebieden zij controleerden en de intensiteit van de incidenten, in het bijzonder

deze met drones waarbij tientallen doden vielen en (v) verzoekers documenten ter ondersteuning van zijn

verzoek geen ander licht werpen op voorgaande vaststellingen.

De herhaling dat hij volhardt in vluchtmotieven, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen dat er

geen geloof kan worden gehecht aan de regio van waaruit verzoeker zou zijn gevlucht door deze

problemen. Dit ondergraaft dan ook de geloofwaardigheid van de problemen die verzoeker er zou hebben

gekend.

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

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, overgenomen door de Raad als volgt:

“Voorafgaandelijk moet worden gesteld dat u overeenkomstig de beslissing die u door de dienst Voogdij

werd betekend op datum van 17 juni 2016 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw

leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002, en laatst gewijzigd bij

wet van 12 mei 2014, en die aantoont dat u op het ogenblik van het onderzoek reeds meer dan 18 jaar

was, niet kan worden beschouwd als minderjarige. Uw leeftijd werd toen immers geschat op meer dan 18

jaar, waarschijnlijk zelfs meer dan 21 jaar.

Dit is niet verenigbaar met uw verklaring dat u ten tijde van uw asielaanvraag 16 jaar was (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling).

Er werd voorts vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw verblijf

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

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

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

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

Het is immers de streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico

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

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

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

worden.
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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 niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp Shabi in het

district Deh Bala in de provincie Nangarhar. Uw kennis over zaken die tot uw directe leefwereld behoren

en over de veiligheidssituatie in uw beweerde regio van herkomst is beperkt en op sommige vlakken

tegenstrijdig met de beschikbare informatie die daarover terug te vinden is.

Het CGVS plaatst vraagtekens bij uw verklaringen over uw directe leefwereld. Over de aardbevingen die

zich eind oktober 2015 in Noordoost-Afghanistan voordeed, bent u veeleer vaag. Wanneer het CGVS u

vraagt naar natuurrampen, stelt u dat er zich twee jaar voor uw vertrek overstromingen voordeden, waarbij

landbouwvelden werden vernietigd (CGVS, p. 18). Vervolgens gevraagd of er zich nog andere

natuurrampen hebben voorgedaan, kunt u zich naast een ingestort huis door overstromingen geen andere

zaken voor de geest halen. Pas wanneer het CGVS u expliciet vraagt naar aardbevingen, antwoordt u dat

er zich aardebevingen voordeden maar zonder schade tot gevolg. U weet niet meer wanneer de laatste

aardbeving plaatsvond. Gevraagd of er in uw district of provincie ooit een aardbeving was die wel schade

berokkende, herhaalt u nogmaals dat er aardbevingen zijn geweest en huizen omgevallen, maar dat er

behalve een keer geen mensen door zijn omgekomen. Voor de rest kan u zich niets meer herinneren

(CGVS, p. 19). Kort voor uw vertrek, meer bepaald eind oktober 2015, vond er evenwel een aardbeving

plaats van 7,5 op de schaal van Richter die in vele districten van de provincie Nangarhar, ook in de

districten ten noorden van Deh Bala, aanzienlijke schade aanrichtte en mensenlevens eiste. Gezien de

impact van deze aardbeving zou er verwacht worden dat u zich deze natuurramp die kort voor uw

vertrek plaatsvond, beter zou herinneren en in de tijd zou kunnen plaatsen.

Een ander element dat twijfels doet rijzen betreffen uw verklaringen over de landbouw in Deh Bala. Deze

stemmen immers niet geheel overeen met de informatie die daarover te vinden is. U verklaart dat de

landbouwers in Deh Bala maïs, granen, spinazie en voedergewassen voor dieren verbouwen. Wanneer

het CGVS u vraagt naar opium, antwoordt u dat er vroeger opium werd gezaaid, maar dat dit 4 of 5 jaar

geleden verboden werd. Over dat verbod vertelt u vervolgens dat de overheid en de taliban beiden een

verbod hebben uitgevaardigd. U beweert voorts dat er geen opium meer kort voor uw vertrek werd

verbouwd (CGVS, p. 10-11). Uit de bijgevoegde informatie blijkt in ieder geval dat er in 2015 na lange

afwezigheid opnieuw opium in het district Deh Bala werd verbouwd. Volgens schattingen ging het daarbij

om 275 hectare aan opiumvelden. Dat de taliban tegen opium gekant zouden zijn, is bovendien niet

correct, aangezien opium een belangrijke bron van inkomsten vormt voor de groepering.

Uit nieuwsberichten blijkt daarnaast dat het Daesh was dat een verbod uitvaardigde op opium omwille van

religieuze redenen. Daesh waarschuwde landbouwers tegen het aanplanten van opium en vernietigde

zelfs opiumoogsten in het district Deh Bala en het naburige district Achin. Het is weinig aannemelijk dat u

niet op de hoogte bent dat er opium werd verbouwd kort voor uw vertrek, in het bijzonder omdat er acties

van Daesh mee gepaard gingen die een grote impact hadden op het leven van de landbouwers. Hierdoor

verloren ze immers aanzienlijke inkomsten.

Een ander element dat de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit Deh Bala ondermijnt, zijn

uw verklaringen over de scholen in uw district. Ook al verklaart u dat u geen onderwijs genoten hebt

(CGVS, p. 6), toch kan er van u verwacht worden dat u enig zicht hebt op de scholen in de onmiddellijke

omgeving van Shabi en het district Deh Bala. Wanneer het CGVS u vraagt naar scholen, somt u er een

aantal op, waaronder de school in Shabi met de naam Chamichan; een naam die als dusdanig niet

teruggevonden werd als dorp of als naam voor de school in Shabi. Verder heeft u het ook over scholen in

Papin, Langeri Kandao, Deh Bala en ook scholen in verder afgelegen dorpen als Shpola en Yaghiband.

Gevraagd of er in het district ook meisjesscholen waren, ontkent u dit (CGVS, p. 16-17). In een document

van 2004 wordt melding gemaakt van verschillende scholen met een meisjesafdeling in uw district. In

hoeverre dit document actueel was op het moment van uw vertrek is onduidelijk. Wel is het zo dat er begin

2015 op zijn minst één meisjesschool in werking was in Deh Bala. Dit blijkt althans uit een nieuwbericht

waarin gemeld wordt dat onbekende schutters, een meisjesschool met de naam Shibli eind januari 2015

aanvielen en deels opbliezen en vervolgens schade aanrichtten in een jongensschool in de buurt.

Gelet op deze informatie is het opmerkelijk dat u geen weet hebt van het bestaan van een meisjesschool in

uw district. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt naar problemen met scholen, verklaart u dat de

scholen en ziekenhuizen al twee jaar lang gesloten zijn door taliban.



RvV X - Pagina 10

U beweert dat de taliban leerkrachten en leerlingen wegstuurden omdat ze niet wilden dat kinderen naar

school gingen en in de plaats daarvan wilden dat ze zouden meevechten met hen (CGVS, p. 17). Uit de

informatie blijkt evenwel niet dat de taliban de scholen of ziekenhuizen maandenlang zouden hebben

gesloten. Er is sprake van een tijdelijke sluiting van de scholen door de taliban in Deh Bala gedurende

een week in november 2014 uit protest van Aimal, een lokaal talibanfiguur, tegen de opsluiting van zijn

broer, eveneens een talibanlid. In september 2015 verschijnt een bericht waarin melding gemaakt

wordt van een algehele sluiting van de scholen in de districten Deh Bala, Achin en Kot door Daesh. Een

lokale bron meldt dat er voordien geen problemen met het onderwijs zijn geweest in Deh Bala en dat de

taliban veeleer positief stond tegenover het onderwijs. In september 2016 blijkt deze sluiting van de

scholen nog steeds aan te houden in Deh Bala. Dat u niet weet dat deze sluiting gebeurde op bevel van

Daesh, is weinig aannemelijk en doet afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Het is niet onredelijk om van u

te verwachten dat u een zicht hebt op de visies van de taliban en Daesh tegenover de scholen in uw

beweerde district van herkomst en de acties die daaruit voortvloeiden.

Over de veiligheidssituatie, de verschillende strijdende partijen en hun controlegebieden in het jaar

voorafgaand aan uw vertrek zijn uw verklaringen soms weinig accuraat en op andere vlakken miniem te

noemen. Over de strijdende partijen in Deh Bala doet u weinig eensluidende uitspraken. Gevraagd tegen

wie de taliban vochten, stelt u in de eerste plaats, de overheid, de Amerikanen. U vermeldt Daesh niet tot

het CGVS de groepering ter sprake brengt. U zegt dan dat de taliban eerst in uw dorp waren aangekomen,

en enkele maanden later, rond 13 à 14 maanden voor uw vertrek, Daesh met hun zwarte vlaggen

langskwam (CGVS, p. 24). Eerder had u gesteld dat de taliban ongeveer sinds 2,5 jaar voor uw vertrek in

uw dorp aanwezig waren (CGVS, p. 21). Verder gevraagd naar de aanwezigheid van Daesh in uw dorp,

wijzigt u plots uw eerdere verklaringen over een incident dat u eerder toeschreef aan de taliban (CGVS p.

17) en uw beweerde vervolgers (CGVS, p. 19-20). U stelt op dat moment dat het niet de taliban waren,

maar Daesh dat de aanval deed op een checkpoint en dat het Daesh was die via de moskee jongens

probeerde te rekruteren en u een dreigbrief had gestuurd. U geeft aan dat u eigenlijk Daesh wilde zeggen

maar niet weet waarom u de taliban vernoemde. Wanneer het CGVS u naar een mogelijke verklaring

voor uw verwarring vraagt, herhaalt u nogmaals dat de taliban eerst kwamen en dan Daesh en dat uw

eigen problemen met Daesh hebben te maken (CGVS, p. 24-25). Het is echter weinig waarschijnlijk dat u

zou vergeten welke van de twee strijdende partijen u wilde rekruteren en in uw dorp de plak zwaaide.

Overigens liet u op het moment van uw asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ook al

optekenen dat het de taliban waren die u wilden rekruteren en dat u uit vrees voor die groepering bent

vertrokken uit Afghanistan (Vragenlijst CGVS, punt 3.5).

Ook wanneer u gevraagd wordt naar de gebieden in handen van de twee groeperingen bij uw vertrek, zijn

uw uitspraken opnieuw weinig eensluidend. Wanneer er gevraagd wordt naar de controlegebieden van

Daesh, somt u enkele dorpen op uit het district waaronder Haroon Baba kandao, Shabi en Oghuz.

Wanneer daarna gevraagd wordt naar de controlegebieden van de taliban kort voor uw vertrek, noemt u

weer Oghuz en Shabi. Wanneer u vervolgens gewezen wordt op het feit dat u beide groeperingen in

dezelfde locaties situeert, somt u nog enkele plaatsen op die in handen zijn van de taliban (CGVS, p. 27-

28). Indien u werkelijk tot het einde van 2015 in Shabi hebt verbleven, mag er van u verwacht worden dat

u enig zicht kunt bieden op de dorpen of gebieden die in handen waren van de respectievelijke

groeperingen, in het bijzonder over de situatie van uw eigen dorp. Uit de beschikbare informatie blijkt

immers dat er in november 2015 duidelijk plaatsen waren die onder de controle van Daesh vielen.

Uit de beschikbare informatie over de veiligheidsincidenten in Deh Bala blijkt dat het jaar voorafgaand aan

uw vertrek bijzonder bewogen was. De taliban en Daesh vochten tussen maart en juli 2015 immers over

de controle in het district en vanaf juli 2015 voerde het Amerikaanse leger een ware drone-campagne

tegen deze twee groeperingen, waarbij tientallen doden en gewonden onder de strijders vielen. Uit uw

verklaringen blijkt dat u grotendeels onwetend bent hierover. U kunt enkele incidenten opnoemen,

waaronder een drone-aanval anderhalf jaar voor uw vertrek nabij Gorgorei, waarbij vier talibanleden

omkwamen. Gevraagd naar andere aanvallen gericht tegen de taliban, beweert u dat er na de door u

aangehaalde drone-aanval geen andere aanvallen meer zijn geweest. Enkel 20 of 25 dagen daarvoor

wel, op een brug, waarbij eveneens enkele talibanleden omkwamen en de brug vernield werd (CGVS, p.

22-23). Meer dan dat beweert u zich niet te herinneren, zelfs niet wanneer het CGVS u specifiek vraagt

naar een droneaanval waarbij tientallen strijders om het leven kwamen (CGVS, p. 29). In juli en augustus

2015 vonden er meerdere drone-aanvallen plaats met tientallen doden tot gevolg. Twee daarvan vonden

in de onmiddellijke omgeving van Shabi plaats: één nabij Gorgorei en één nabij Haroon Baba.

In november 2014 werd Aimal, de talibanfiguur waar eerder al sprake van was, met een drone omgebracht

in Gorgorei. Van een droneaanval nabij Oghuz in juli 2015 waarbij een talibancommandant met de naam

Qari Rafiq om het leven kwam, bent u evenmin op de hoogte.
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Wanneer het CGVS een droneaanval in Oghuz ter sprake brengt, weet u alleen dat er 7 of 8 jaar geleden

op die plaats een bombardement werd uitgevoerd waarbij 42 mensen omkwamen (CGVS, p. 30). Het is

weinig waarschijnlijk dat u zich de eerder vermelde en recente droneaanvallen in de onmiddellijke

omgeving van Shabi niet zou herinneren of er nooit iets over gehoord zou hebben, maar u zich wel vaag

iets herinnert over een bomaanval op een huwelijksfeest van vele jaren geleden in een verder afgelegen

dorp. Bovendien is het ook opvallend dat u de exacte dodentol van het bombardement vermeldt, terwijl u

niet weet dat dit incident door Amerikanen werd veroorzaakt (CGVS, p. 30). Dit laatste laat een

ingestudeerde indruk na. Hoe dan ook, de lacunes in uw kennis over de veiligheidsincidenten in Deh Bala

ondergraven verder de geloofwaardigheid van uw bewering dat u tot eind 2015 in Shabi in het district Deh

Bala hebt verbleven.”

“De taskara die u ter ondersteuning van uw asielaanvraag neerlegde, wijzigt niets aan deze beoordeling.

Uw taskara, die volgens uw verklaringen in het jaar 1393 (2014-2015) werd afgeleverd (CGVS, p. 4), stelt

dat u in het district Haska Mena bent geboren, maar bevat geen informatie over uw verblijfplaats bij uw

vertrek eind 2015/ begin 2016. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie toegevoegd werd aan het administratieve dossier, blijkt bovendien dat de

betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen

van civiele documenten. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door

Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten

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

asielzoeker of bij het ondersteunen van zijn asielrelaas. Ook de door u neergelegde taskara kan vervalst

zijn en heeft bijgevolg weinig bewijswaarde.”

Wat de voorgelegde enveloppe met de taskara van zijn vader en de foto’s betreft, merkt de Raad op dat

dergelijke documenten geen ander licht werpen op de beoordeling van verzoekers recente herkomst. Wat

de taskara van verzoekers vader betreft, volstaat het om te verwijzen naar de motivering betreffende

verzoekers taskara. Over de privé-foto’s kan de Raad slechts opmerken dat hieruit geenszins kan blijken

waar, wanneer en onder welke omstandigheden deze foto’s werden genomen, zodat hieruit niet worden

opgemaakt dat verzoeker daadwerkelijk recent is gevlucht uit de regio van Shabi.

De Raad bevestigt bijgevolg de bestreden beslissing: “Gelet op het geheel van bovenstaande

vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het district Deh Bala

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

u voor uw komst naar België in Deh Bala heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de

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

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 motieven, 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.

Gelet op het feit dat verzoeker de beweerde recente herkomst uit Shabi, in het district Deh Bala, in de

provincie Nangarhar 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. 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 en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijk onderhoud en dus

veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (CGVS-gehoorverslag,
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stuk 5, p. 2, 31). 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.

Gelet op het voormelde toont verzoeker 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


