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nr. 221 231 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DER HASSELT

Sint Annalaan 608/gelijkvloers

1800 VILVOORDE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

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

van 20 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 29 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. JANS loco advocaat M. VAN

DER HASSELT en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 25 november 2015, verklaart er zich

op 15 december 2015 vluchteling.

1.2. Op 20 november 2017 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en tot de Sherzadstam te behoren. U bent 28 jaar

geleden geboren in het dorp Luqmankhel, een subdorp van het dorp Tutu in het district Sherzad in de

provincie Nangarhar. U bent ongeschoold en ongeletterd. U huwde ongeveer zes jaar geleden met N. en

heeft drie kinderen.

Ongeveer vier à vier en een half jaar geleden werkte u als bewaker voor het bedrijf Red Company op een

legerbasis in de provincie Wardak. Toen u ongeveer tien of elf maanden werkte, belde uw moeder u op

en zei ze dat het gerucht de ronde begon te doen in uw dorp dat u voor de Amerikanen werkte. De taliban

kwamen ook enkele keren naar uw huis om te zeggen dat uw familie u diende weg te halen van uw werk.

U keerde terug naar huis en na onderhandelingen met malik M. waarin deze zich garant stelde dat u het

werk niet meer zou doen, werd u met rust gelaten.

U ondervond drie à drie en een half jaar lang geen problemen met de taliban, tot er een grote militaire

actie plaatsvond in uw district. U werd er opnieuw door de taliban van verdacht als spion te ageren voor

de Amerikanen. De taliban stuurden weer twee dreigbrieven op. U ging naar M. met de brieven en hij zei

dat u het land diende te verlaten.

U verliet uw dorp ongeveer tien of vijftien dagen na het kleine Eidfestival (dat in 2015 op 18 juli

plaatsvond) om vervolgens na ongeveer acht à negen maanden reizen via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië,

Kroatië, Slovakije, Oostenrijk en Duitsland in België aan te komen op 25 november 2015 en asiel aan te

vragen op 15 december 2015.

U vreest om bij terugkeer naar Afghanistan gedood te zullen worden.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een originele taskara neer, een kopie van een taskara, een

certificaat van het leger, uw legerbadge, vier dreigbrieven van de taliban, een bevestigingsbrief van de

maliks en de omslag waarin dit alles naar België verzonden werd.

B. Motivering

Doorheen uw verklaringen heeft u het niet aannemelijk gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft, noch een reëel risico loopt op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een risicoprofiel

effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na een grondig

individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker een dergelijk risico loopt,

zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in principe de

vluchtelingenstatus toekennen.

U baseert uw vrees voor vervolging door de taliban op uw werkzaamheid als bewaker die er zou toe geleid

hebben dat u beschouwd werd als Amerikaanse spion in uw regio van herkomst (gehoorverslag CGVS 1

dd. 8/6/17, p. 14-15; gehoorverslag CGVS 2 dd. 17/10/17, p. 20). Uw verklaringen over de concrete

omstandigheden waarin u bedreigd zou zijn geweest, zijn echter zodanig vaag en tegenstrijdig dat er geen

geloof kan worden gehecht aan het feit dat u door dit werk vervolgd werd.

Ten eerste moet opgemerkt dat u verklaart dat u uw dienst uitvoerde vier of vier en een half jaar voor uw

vertrek (CGVS 1, p. 18) om dit later ietwat bij te stellen naar vier of vier en een half jaar voor uw aankomst

in België (CGVS 2, p. 11). Afgaande op de data vermeld op uw badges zou u gewerkt hebben vanaf maart

2011. Aangezien u verklaart dat u dit werk tien of elf maanden deed (CGVS 1, p. 18; CGVS 2, p. 8) kan

dus afgeleid worden dat u er werkte van maart 2011 tot ongeveer januari of februari 2012. Vervolgens

zou u problemen gekregen hebben met de taliban, waardoor u stopte met werken. Deze initiële problemen

waardoor u beweert te zijn gestopt met werken, zijn echter allerminst geloofwaardig. U beweert namelijk

dat de taliban toen u nog werkte twee dreigbrieven hebben opgestuurd naar uw huis (CGVS 1, p. 10, 14;

CGVS 2, p. 10) maar uw verklaringen hierover zijn tegenstrijdig en enorm vaag. In het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt u geen vermelding van deze eerste twee brieven (vragenlijst CGVS

dd. 18/03/16, p. 1-2). Bij het eerste gehoor bij het CGVS zegt u dat er twee brieven naar uw huis werden

gebracht terwijl u werkte en dat de tweede brief twee weken na de eerste brief volgde (CGVS 1, p. 14).

Uw moeder en broer zouden u verteld hebben over deze brieven en u zou vervolgens met de malik naar

de taliban zijn gegaan om te onderhandelen (CGVS 1, p. 14). Bij het tweede gehoor bij het CGVS

verandert uw verhaal over deze dreigbrieven echter. Hier beweert u dat u helemaal niet op de hoogte was

van het feit dat er dreigbrieven werden afgegeven bij u thuis (CGVS 2, p. 10) en hier maar op de hoogte

van werd gebracht wanneer uw familie u uw documenten doorstuurde (CGVS 2, p. 15). Ondanks het

feit dat u in het eerste gehoor bij het CGVS nog wist te vertellen dat de tweede brief twee weken na de

eerste brief aankwam, zegt u nu expliciet dat u niet weet hoeveel tijd verstreek tussen de twee

dreigbrieven omdat u toen van dienst was (CGVS 2, p. 14). Deze ernstige tegenstrijdigheid in uw

verklaringen ondermijnt uw geloofwaardigheid. Bovendien is het niet geloofwaardig dat uw moeder niet

wist wie ze afgegeven had, deze brieven in een doos hield en u er niets over zei (CGVS 2, p. 15). Zelf

zegt u dat zij dit deed omdat zij u niet bang wilde maken (CGVS 2, p. 16). U verklaart daarenboven dat

uw moeder zelf ook niet meer wist dat zij dreigbrieven had ontvangen van de taliban (CGVS 2, p. 15).
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Dit alles is niet ernstig. U geeft zelf aan dat u samen met de malik met de taliban onderhandelde en dat

deze garant stond voor u (CGVS 2, p. 10) waardoor u geen gevaar meer zou gelopen hebben. Aangezien

deze dreigbrieven rechtstreeks verband houden met de bedreiging van de taliban, is het

niet geloofwaardig dat noch de malik, noch de taliban bij die onderhandelingen melding zou maken van

deze brieven, en evenmin geloofwaardig dat uw moeder om u toch niet bang te maken niks zou zeggen

over deze belangrijke informatie en evenmin zelf meer informatie zou trachten te bekomen over deze

levensbedreigingen aan het adres van haar zoon maar dat zij u anderzijds wel liet stoppen met werken.

Dat zij daarbovenop nog zou vergeten dat zij überhaupt ooit dreigbrieven had ontvangen is allerminst

geloofwaardig.

Bovendien geeft u daarbij aan dat u niet weet welke van de dreigbrieven u eerst kreeg en nog steeds

absoluut niets weet over alle dreigbrieven (CGVS 2, p. 11). U weet zelfs niet hoelang u reeds werkte toen

u de eerste keer problemen kreeg en brieven ontving (CGVS 2, p. 15). Dat u zo weinig interesse toont in

deze brieven, die de directe aanleiding zouden zijn geweest voor u om enerzijds te stoppen met uw werk

en anderzijds om het land te verlaten waar uw familie woont en waar u reeds uw hele leven had

doorgebracht, dat u niet eens de moeite neemt om ze door te nemen en eventueel te laten vertalen door

iemand in het centrum waar u verblijft of door uw advocaat, doet opnieuw stellig afbreuk aan uw

geloofwaardigheid. Dat u deze problemen daarbij niet kunt plaatsen in de tijd en niet weet hoelang u reeds

werkte, versterkt enkel de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ook over de dreigbrieven die u enkele jaren later ontving, toen u nochtans zelf in het dorp aanwezig was

(CGVS 1, p. 10; CGVS 2, p. 11, 14), zijn uw verklaringen vaag en tegenstrijdig. U moet immers toegeven

dat u ook over deze twee brieven niets weet (vragenlijst CGVS, p. 2; CGVS 2, p. 11, 22). Sterker nog, ook

over deze brieven spreekt u zichzelf tegen. Bij de DVZ zegt u eerst dat er twee à drie weken tussen beide

brieven zaten om erna expliciet te stellen dat er drie weken verstreken tussen beide brieven (vragenlijst

CGVS, p. 2). Bij het CGVS daarentegen stelt u uw verklaringen bij door meerdere malen te zeggen dat u

de tweede brief een week na de eerste brief ontving (CGVS 1, p. 10, 15; CGVS 2, p. 11, 14, 16). Dat u

ook over deze brieven enerzijds niets kunt zeggen over de inhoud en anderzijds tegenstrijdige

verklaringen aflegt over wanneer u deze ontving, doet wederom afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Wat betreft de bezoeken die de taliban brachten aan uw huis blijven uw verklaringen eveneens zodanig

vaag dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Over hun eerste bezoek weet u niet wie van de taliban

binnenkwam (CGVS 2, p. 20), evenmin met hoeveel zij waren (CGVS 2, p. 21). Nog frappanter is uw

verklaring dat de taliban niet met uw toen ongeveer 28-jarige broer spraken maar met uw moeder (CGVS

2, p. 21). Uw verklaring hiervoor is dat uw broer niet thuis was maar waar hij dan wel was, weet u niet

(CGVS 2, p. 21). Over het tweede bezoek van de taliban kunt u evenmin zeggen met hoeveel zij waren

(CGVS 2, p. 21). Dit zijn geen details en gezien de draagwijdte van deze bedreigingen en de gevolgen

ervan is het weinig geloofwaardig dat u uw familieleden niet de oren van het hoofd zou vragen (CGVS 2,

p. 21).

Tot slot moet ook opgemerkt worden dat uw eigen reacties op de bedreigingen die u onderging allerminst

kunnen overtuigen. Zo blijkt u zelf op geen enkele manier actie te hebben ondernomen toen u opnieuw

bedreigd werd door de taliban enkele jaren nadat u uw werk had stopgezet. U beweert namelijk dat u niks

deed omdat de malik toch garant stond voor u (CGVS 2, p. 16). Vervolgens zou u het land verlaten hebben

door de woorden van de malik (CGVS 2, p. 22). Van een man van toen 26 jaar oud mag toch verwacht

worden dat hij op zijn minst bepaalde maatregelen neemt om veilig te zijn in de plaats van zijn vertrouwen

volledig op de malik te plaatsen en zich zelf weinig zorgen te maken. Bovendien is de tussenkomst van

de malik op zich evenmin geloofwaardig. U weet namelijk niet of deze malik die zich om de een of andere

reden bekommerde om uw familie, zichzelf garant stelde voor u en u aanraadde het land te verlaten, nog

problemen heeft gehad met de taliban na uw vertrek (CGVS 2, p. 14). Nochtans heeft u nog contact met

uw familie gehad, zelfs nog de dag voor uw tweede gehoor bij het CGVS (CGVS 2, p. 15). Het is dan ook

weinig geloofwaardig enerzijds dat deze malik geen problemen zou ondervinden nadat u, die beschuldigd

werd een Amerikaanse spion te zijn en voor wie hij garant stond tegenover de taliban, het land ontvluchtte.

Anderzijds is het nog minder geloofwaardig dat u het simpelweg niet weet of hij nog problemen heeft

(CGVS 2, p. 15). Ook over uw eigen familie weet u niet of zij nog problemen hebben ondervonden na uw

vertrek (CGVS 1, p. 20) hetgeen eveneens weinig geloofwaardig is gezien u nog contact onderhoudt met

het thuisfront.

Uw verklaringen over de dreigbrieven die u zou ontvangen hebben en over de bedreigingen van de taliban

aan uw adres zijn zodanig tegenstrijdig en vaag dat er aldus geen geloof aan kan worden gehecht.

Daarnaast dient gesteld te worden dat louter en alleen het gegeven dat u als bewakingsagent werkzaam

was niet voldoende is om aan te nemen dat u een gegronde vrees op vervolging zou hebben. Uit de

“UNHCR guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan”

van 19 april 2016, kan worden afgeleid dat de nood aan bescherming van de leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten afhankelijk is van de omstandigheden eigen aan de zaak.
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In de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat u uw werk als bewaker in de provincie Wardak reeds

beëindigde eind 2011 begin 2012 (CGVS 1, p. 18; CGVS 2, p. 8). U zou dit werk bovendien slechts tien

of elf maanden uitgevoerd hebben (CGVS 1, p. 18). Dat u aldus omwille van dit werk bijna zes jaar na het

beëindigen ervan vervolging zou vrezen, is niet aannemelijk. Bovendien verklaart u dat het uw taak was

om de toren op de poort te bewaken en niets anders (CGVS 1, p. 15) en dat u door de radio moest melden

wanneer u iets verdacht zag (CGVS 1, p. 16). U ging niet naar andere districten (CGVS 2, p. 8), bleef

uw gehele dienst binnen de basis (CGVS 2, p. 8), heeft geen enkele keer gevochten en de basis werd

geen enkele keer aangevallen (CGVS 2, p. 9). Bovendien bevestigt u meerdere keren dat u helemaal

niets te maken had met de Amerikanen op de basis en absoluut niets afweet van welke Amerikanen er

waren (CGVS 2, p. 9) of welke missies zij ondernamen toen u er zelf werkte (CGVS 1, p. 17), noch van

wie de bevelhebber op de basis was (CGVS 2, p. 8). Bovendien blijkt uit de bedrieglijkheid van uw

verklaringen omtrent de bedreigingen van de taliban dat u na het stopzetten van uw werk geen problemen

meer heeft gekend tot uw vertrek uit Afghanistan. Gezien de korte duur van uw tewerkstelling, de beperkte

zichtbaarheid van uw functie, het gegeven dat u reeds zes jaar geleden uw ontslag gaf en u niet

aannemelijk maakt problemen te hebben gekend omwille van uw werk voor de Amerikanen maakt uhet

niet aannemelijk dat u bij terugkeer naar Afghanistan vervolging zou vrezen omwille van deze kortstondige

tewerkstelling in het jaar 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief

bestaat. Er is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in een deel van het land

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

indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te

bepalen of de asielzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt in een ander deel van het land

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

herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

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

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

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

bestaat er actueel in Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kaboel, Panshir, Samangan en Jalalabad geen reëel

risico voor burgers om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Deze gebieden kunnen dan

ook worden beschouwd als regio’s in Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan

de onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s in het land.

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

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

informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem of haar toekomt om de nodige feiten en alle

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

asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie

geeft over alle facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het CGVS mag van u correcte en

coherente verklaringen, en waar mogelijk documenten, verwachten met betrekking tot uw identiteit, uw

nationaliteit, uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van relevante familieleden, de landen en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere asielverzoeken en de afgelegde reisroute. Er kan van u dan ook worden verwacht

dat u het CGVS inzicht verschaft in uw werkelijke achtergrond, het werkelijk (familiaal) netwerk waarop u

kan steunen en uw reële financiële draagkracht, zodat het CGVS kan beoordelen of u over een intern

vestigingsalternatief kan beschikken. Een asielzoeker die geen zicht biedt op deze elementen, en het

daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt te beoordelen of hij in staat is om bij een terugkeer naar

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, buiten zijn regio van herkomst, in zijn levensonderhoud te

voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Niettegenstaande u bij de aanvang van beide gehoren uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS 1, p. 2; CGVS 2, p. 2) blijkt uit het geheel van de

door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan

deze plicht tot medewerking. Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan het

door u aangemeten profiel en uw verklaringen omtrent uw werkelijk familiaal netwerk.
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Ten eerste kan er weinig geloof worden gehecht aan uw eigen verklaringen dat u behalve uw werk van

tien à elf maanden voor een bewakingsbedrijf in Wardak nooit enig werk heeft verricht (CGVS 1, p. 5;

CGVS 2, p. 10). U beweert dat u noch voor dit werk, noch erna enig werk verrichtte behalve wat

rondhangen op het platteland (CGVS 2, p. 10). U verklaart dat u nooit meehielp met het verbouwen van

jullie vier à vijf jeribs land omdat u er niet in geïnteresseerd was (CGVS 2, p. 12). Uw broer zou

daarentegen wel wat meegeholpen hebben (CGVS 2, p. 12). Het is echter allerminst geloofwaardig dat u,

een Afghaan van 26 jaar oud wiens vader reeds dertien of veertien jaar geleden stierf (CGVS 1, p. 7) en

die zelf een gezin met kinderen heeft, in zijn hele leven slechts tien à elf maanden lang gewerkt zou

hebben omdat hij simpelweg niet geïnteresseerd was. Bovendien geeft u zelf aan dat het feit dat jullie het

werk aan een boer overlaten, jullie 50 procent van de opbrengsten kost (CGVS 2, p. 12). Ook wanneer u

gevraagd wordt of er nu nog een boer werkzaam is op jullie landbouwgronden, geeft u het

ongeloofwaardige antwoord dat u dit niet weet omdat u geen contact meer heeft met uw thuis (CGVS 2, p.

12) terwijl u later zelf aangeeft dat u uw kinderen nog gesproken heeft de dag voor het tweede gehoor

bij het CGVS (CGVS 2, p. 15).

Nog frappanter is uw verklaring niet te weten wat uw broer H. doet van werk (CGVS 1, p. 7; CGVS 2, p.

5). Hij zou in de steden Jalalabad, Kaboel en Mazar-e-Sharif wonen sinds uw vertrek maar u weet niet

wat hij daar doet van werk, noch hoe hij zijn verblijf betaalt (CGVS 1, p. 7: CGVS 2, p. 4, 6) en ook voor

uw vertrek zou hij enkel wat rondgehangen hebben op het platteland, af en toe helpend op het land (CGVS

2, p. 5). Dit is niet ernstig om dezelfde redenen dat uw eigen beperkte tewerkstelling niet geloofwaardig

is. Anderzijds geeft u zelf aan dat u nog steeds telefonisch contact heeft met uw broer sinds u in België

bent (CGVS 2, p. 4) waardoor het allerminst geloofwaardig is dat u niet weet wat uw broer op dit moment

uitvoert in Jalalabad, Kaboel of Mazar waardoor hij geld verdient en u sterk de indruk wekt te willen

verbergen wat uw broer doet van job. U verklaart verder dat u tussen het moment dat u Afghanistan verliet

en uw eerste gehoor bij het CGVS vaak met uw broer sprak aan de telefoon (CGVS 2, p. 5). Toen zou u

echter een dispuut gekregen hebben met uw broer omwille van het feit dat uw broer weigerde voor uw

vrouw en kinderen te zorgen (CGVS 2, p. 4, 19). Dit dispuut is echter evenmin geloofwaardig om

verschillende redenen. Ten eerste zei u niks over dit dispuut tijdens het eerste gehoor bij het CGVS. U

zegt nochtans zelf dat dit reeds gaande was op dat moment (CGVS 2, p. 19). Bij uw eerste gehoor bij het

CGVS zei u bovendien dat u enkel contact onderhield met uw vrouw, met niemand anders, maar dit

keer met de verklaring dat u uw broer niet kon contacteren omdat zijn nummer niet werkte (CGVS 1, p.

8). Wanneer u vervolgens geconfronteerd wordt met het feit dat u in het eerste gehoor zei dat u hem niet

kon bereiken en in het tweede gehoor dat u een dispuut had, ontkent u uw eerste verklaringen en zegt u

dat u bedoelde dat de telefoon misschien even niet werkt voor één dag of vijf dagen (CGVS 2, p. 20)

hetgeen uiteraard niet overtuigt. Daarbovenop is het weinig geloofwaardig dat uw broer zich niets zou

aantrekken van uw gezin aangezien hij degene is die uw reis heeft geregeld en 8000 dollar heeft betaald

om u hierheen te sturen (verklaring DVZ, p. 10).

Ook bij zowel uw scholingsgraad als die van uw broer kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden. U

beweert dat u nooit naar school ging omdat u geen interesse had daarin (CGVS 1, p. 4) en uw broer

evenmin (CGVS 2, p. 19). Uzelf zou een beetje kunnen schrijven (CGVS 1, p. 7), terwijl uw broer H. noch

zou kunnen lezen, noch schrijven (CGVS 2, p. 5). Uit nazicht van jullie beider facebookprofielen blijken

geen van deze verklaringen echter geloofwaardig. Wat betreft uw eigen facebook valt het op dat u in uw

beperkte vriendenkring vele vrienden heeft die aangeven woonachtig te zijn in Jalalabad en/of te studeren

aan de Nangarhar University en zelfs enkelen in Kaboel ondanks het feit dat u verklaart dat u geen enkele

persoon kent in Kaboel (CGVS 2, p. 3). Opvallend is ook dat u in eerste instantie ontkent de naam “H.” –

tevens de achternaam van uw broer op facebook – te gebruiken (CGVS 2, p. 5) terwijl u later bevestigt

dat het account onder de naam N.H. u toebehoort (CGVS 2, p. 5). Dit account heeft bovendien de pagina

“Pakistan Tehreek-e-Insaf leeft” geliket, de pagina van de Pakistaanse politieke partij Pakistan Tehreek-

e-Insaf (CGVS 2, p. 7). Zelf verklaart u dit door te stellen dat u alles liket dat u doorgestuurd wordt (CGVS

2, p. 8), hetgeen weinig overtuigend is aangezien u in totaal slechts drie pagina’s heeft geliket.

Ook uw broers vriendenlijst bevat een overvloed aan personen uit Jalalabad, Kaboel en uit de stad

Peshawar in Pakistan. Bovendien geeft uw broer zelf aan dat hij gestudeerd heeft in Peshawar aan de

Peshawar Model School B4, afkomstig is van Jalalabad, momenteel in Kaboel woont en werkt voor de

Alfalah University, geen van allen in overeenstemming met uw verklaringen dat hij ongeschoold zou zijn

en niet kunnen lezen en schrijven. Dit wordt verder bevestigd door de meerdere berichten die uw broer in

het Engels heeft geplaatst op facebook, sommigen daarvan daterend van begin 2015 en dus nog van

voor uw vertrek. Wanneer u geconfronteerd wordt met deze berichten in het Engels, zegt u dat uw broer

geen Engels begrijpt en hij het misschien door vrienden heeft laten plaatsen (CGVS 2, p. 7). Dit overtuigt

niet, te meer daar u verklaart dat uw broer op facebook ging door op een grote heuvel te staan en hij

vandaar met mensen kon spreken (CGVS 2, p. 18). Uw verklaring dat u bovendien niet weet of uw broer

vrienden heeft in Jalalabad of Kaboel (CGVS 2, p. 18), is ook weinig geloofwaardig wanneer het profiel

van uw broer bekeken wordt, zeker aangezien uw broer veel reageert op de berichten van een
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zekere M.H.. Deze persoon met dezelfde achternaam als de uwe zou van Jalalabad afkomstig zijn (CGVS

2, p. 17) en staat ook in uw vriendenlijst.Het is aldus niet geloofwaardig dat u niet op de hoogte bent van

het werk en de locatie van uw broer H., noch dat hij ongeschoold en ongeletterd zou zijn. Ook over uw

eigen geletterdheid, scholing en werkervaring geeft u geen geloofwaardige verklaringen.

Tot slot zijn er ernstige tekortkomingen in de door u neergelegde, zo goed als identieke taskara’s en in

uw verklaringen hieromtrent. U verklaart dat uw originele taskara bij de smokkelaar is gebleven (CGVS 2,

p. 6). U zou vervolgens naar huis gebeld hebben en gevraagd hebben aan uw schoonvader om een

nieuwe taskara te laten maken en op te sturen (CGVS 2, p. 6). U legt uiteindelijk zowel de nieuwe taskara

neer als een kopie van uw originele taskara. Hierbij is het echter opvallend dat de uitgiftedatum op beide

taskara’s 12/7/1388 is, en dat er op de nieuwe taskara geen vermelding gemaakt wordt van het feit dat

het een duplicaat betreft, hetgeen er op wijst dat de nieuwe taskara helemaal niet gemaakt is in het

districtscentrum toen u reeds in België was. Bovendien valt op dat het serienummer niet op de originele

taskara gestempeld is. Nochtans blijkt uit de objectieve informatie die aan het administratief dossier werd

toegevoegd dat het serienummer wel degelijk met een stempel op de taskara aangebracht werd. De

vaststelling dat uw taskara niet aan deze vormvereiste voldoet wijst er andermaal op dat het geen

authentiek stuk betreft. Dat u bedrieglijke verklaringen aflegt over de documenten die uw identiteit moeten

aantonen en deze documenten formele gebreken vertonen, ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid omtrent het door u voorgehouden profiel op ernstige wijze.

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

over het door u aangemeten profiel en uw werkelijk familiaal netwerk. Door uw gebrekkige medewerking

op dit punt laat u niet toe om op basis van uw verklaringen op een correcte wijze tot een inschatting te

komen van uw werkelijk arbeidsverleden, scholingsgraad en werkelijk familiaal netwerk waarop u in

Afghanistan kunt steunen. Door het afleggen van ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot het

door u aangemeten socio-economisch profiel in Afghanistan, verhindert u het CGVS te beoordelen of u in

staat is om bij een terugkeer naar Afghanistan, buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te

voorzien. Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert

u aldus de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de beoordeling van uw mogelijkheden tot

hervestiging. Nochtans berust voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van

vluchteling als voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op deze punten te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus

niet worden toegekend.

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

en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw vrees voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen.

Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde van het CGVS in

zoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat

deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

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

stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die een toekenning

van een internationale beschermingsstatuut rechtvaardigen.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. De twee

taskara’s, het certificaat van het leger, de legerbadge en de omslag zeggen niets over uw beweerde

problemen. De taskara’s werden bovendien reeds aangehaald ter bespreking van uw geloofwaardigheid.

Over de dreigbrieven en bevestigingsbrief van het districtscentrum moet worden opgemerkt dat dergelijke

documenten enkel als bewijs kunnen worden aanvaard voor zover ze worden gedragen door plausibele

en geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier, zoals hierboven werd vastgesteld, niet het geval is. De

dreigbrieven werden eveneens aangehaald om incoherenties aan te tonen in uw asielmotieven.

Bovendien moet verwezen worden naar objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd

aan uw administratief dossier) waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten gemakkelijk op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn ook

na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen niet van authentieke te onderscheiden. Bijgevolg is

de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

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
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2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

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

Vreemdelingenwet) in samenhang gelezen met artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel.

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

geloofwaardig is.

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

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

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

voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een aantal foto’s (stuk 3) en een e-mailbericht aan zijn raadsvrouw

(stuk 4).

Met een aangetekend schrijven van 11 januari 2019 legt verzoeker samen met een aanvullende nota een

USB-stick neer met hierop filmpjes over de (veiligheids)situatie in zijn regio van herkomst

(rechtsplegingsdossier, stuk 4).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek

voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak

over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeker voert aan dat hij door de taliban wordt bedreigd omwille van zijn werkzaamheden als

bewaker op een militaire basis alsook beschuldigd van spionage voor de Amerikanen. In de bestreden

beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) zijn verklaringen over de eerste

twee dreigbrieven van de taliban en de problemen die hiermee samen zouden hangen dermate vaag en

onaannemelijk zijn dat er geen geloof aan kan worden gehecht; (ii) hij niet op de hoogte blijkt van de

inhoud van de dreigbrieven van de taliban; (iii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de dreigbrieven

die hij zou hebben ontvangen toen hij zelf in zijn dorp verbleef; (iv) hij onvoldoende informatie kan

verschaffen over de talibanleden die naar zijn huis zouden zijn gekomen; (v) hij zelf geen stappen

ondernam om zich tegen de beweerde bedreigingen vanwege de taliban te weren en hij zich niet heeft

geïnformeerd over de verdere evolutie van zijn problemen sinds zijn vertrek; (vi) het loutere feit dat hij als

bewaker werkzaam was op zich, mede gelet op de korte duur van deze tewerkstelling, de beperkte

zichtbaarheid van zijn functie en dat hij de problemen omwille van zijn tewerkstelling met de taliban niet

aannemelijk maakt, niet volstaat om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken; (vii) geen

geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen over het niet verrichten van enig werk buiten zijn

tewerkstelling als bewaker; (viii) zijn verklaringen over de werkzaamheden van zijn broer H. en diens

verblijfplaatsen evenmin geloofwaardig zijn; (ix) zijn verklaringen over de scholing van hem en zijn broer

niet te rijmen zijn met de vaststellingen op hun respectieve Facebookprofiel; (x) vormelijke gebreken
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werden vastgesteld in de taskara’s die hij voorlegt (zie map 'Documenten' in het administratief dossier),

temeer daar hij bedrieglijke verklaringen aflegt over deze taskara’s; en (xi) de door hem voorgelegde

documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet

kunnen wijzigen.

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

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

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

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

de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.2.3. De Raad stelt vast dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers vluchtrelaas, gelet op

verschillende tegenstrijdigheden, onaannemelijkheden en vaagheden in zijn verklaringen betreffende dit

relaas.

Zo stelt de Raad vast dat verzoeker tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief

dossier, stuk 17) verklaarde dat er, toen hij als bewaker werkzaam was, geruchten de ronde deden in zijn

dorp over zijn tewerkstelling, waardoor de taliban naar zijn huis kwamen en met zijn moeder en broer

spraken; vervolgens kwam het dorpshoofd twee à drie keer naar zijn huis, ging verzoeker met het

dorpshoofd mee naar de taliban en stelde de taliban zich garant dat verzoeker zijn werkzaamheden als

bewaker zou stopzetten. Enige tijd later werd verzoeker naar aanleiding van een aanval van de politie

tegen de taliban door de taliban beschuldigd van spionage voor de regering, waarop hij twee dreigbrieven

ontving (met twee à drie of drie weken tussen deze brieven) en waarbij hij na de tweede brief op aanraden

van het dorpshoofd zijn land verliet. Tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde verzoeker dat de taliban toen hij werkzaam was als bewaker

twee dreigbrieven stuurde, waarover zijn moeder en zijn broer hem inlichtten, waarna de malik naar zijn

huis kwam en zich voor verzoeker garant stelde (gehoorverslag CGVS 8 juni 2017 (hierna: gehoor I), p.

14). Vervolgens ging verzoeker met de malik mee naar de taliban waar deze malik bevestigde dat hij

garant stond voor verzoeker en waarna verzoeker stopte met zijn werkzaamheden als bewaker, aldus zijn

verklaringen (gehoor I, p. 14-15). Eén of anderhalf jaar later werd verzoeker door de taliban beschuldigd

van spionage voor de Amerikanen, kreeg hij nog twee dreigbrieven (met een week tijd tussen deze twee

brieven) en verliet hij na de tweede dreigbrief op aanraden van de malik het land (gehoor I, p. 10 en 15).

Tijdens zijn tweede gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaarde verzoeker dat de taliban toen hij werkzaam was als bewaker twee dreigbrieven bezorgde

waarover hij pas werd ingelicht op het moment dat zijn moeder hem documenten bezorgde in het kader

van zijn verzoek om internationale bescherming (gehoorverslag CGVS 17 oktober 2017 (hierna: gehoor

II), p. 10 en 15). De taliban kwam vervolgens naar zijn huis, waarna de malik van het dorp naar zijn huis

kwam en zich garant stelde voor verzoeker. Hierop ging verzoeker mee met de malik naar de taliban

alwaar deze zijn garantstelling voor verzoeker bevestigde en waarna verzoeker stopte met zijn

werkzaamheden als bewaker. Twee à tweeënhalf jaar later werd verzoeker beschuldigd van spionage

voor de Amerikanen en kreeg hij opnieuw dreigbrieven waarna hij zijn land verliet (gehoor II, p. 10, 16 en

22).

Hieruit blijkt dat verzoekers verklaringen over kernelementen uit zijn vluchtrelaas, met name de

bedreigingen vanwege de taliban toen hij nog als bewaker werkzaam was en de bedreigingen toen hij

werd beschuldigd van spionage, allerminst coherent zijn, hetgeen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

ervan. Immers, op de Dienst Vreemdelingenzaken maakte verzoeker geen melding van de dreigbrieven

die de taliban zou hebben bezorgd toen hij nog als bewaker werkzaam was. Tijdens zijn eerste gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen maakte verzoeker van deze eerste

dreigbrieven wel melding en verklaarde hij dat zijn moeder en zijn broer hem erover op de hoogte

brachten, terwijl hij tijdens zijn tweede gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen verklaarde dat hij pas van het bestaan van deze eerste twee dreigbrieven op de hoogte

kwam nadat zijn moeder hem documenten bezorgde in het kader van zijn verzoek om internationale

bescherming. Bovendien verklaarde verzoeker tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

eerst dat er tussen de derde en de vierde dreigbrief twee à drie weken verstreken en vervolgens dat er

drie weken verstreken, terwijl hij tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat er tussen de derde en de vierde dreigbrief een week

verstreek. Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift stelt dat er niet steeds werd verduidelijkt

over welke dreigbrieven werd gesproken, kan hij niet worden bijgetreden. Uit een lezing van de

gehoorverslagen blijkt wel degelijk dat het telkens duidelijk was over welke dreigbrieven het ging. Zo wordt

tijdens het tweede gehoor duidelijk gesproken over de derde en vierde dreigbrief (gehoor II, p. 14).
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Dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken sprake zou zijn geweest van een vertaalfout, zoals verzoeker

oppert in zijn verzoekschrift, kan niet worden aangenomen aangezien zijn verklaringen hem op de Dienst

Vreemdelingenzaken werden voorgelezen en hij dienaangaande geen opmerking maakte en hij

bovendien bij aanvang van zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen hieromtrent evenmin enige opmerking maakte (gehoor I, p. 2). Waar verzoeker op de Dienst

Vreemdelingenzaken bovendien verklaarde dat hij werd beschuldigd van spionage voor de regering,

verklaarde hij tijdens zijn gehoren op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

dat hij werd beschuldigd van spionage voor de Amerikanen.

Dit klemt des te meer daar verzoeker tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij, nadat hij zijn werk als bewaker had stopgezet,

gedurende één à anderhalf jaar geen problemen kende (gehoor I, p. 15), terwijl hij tijdens zijn tweede

gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen eerst verklaarde dat één

à anderhalf jaar nadat hij stopte met zijn werkzaamheden als bewaker een aanval plaatsvond waarna hij

een jaar na deze aanval, dus in totaal twee à tweeënhalf jaar nadat hij stopte met zijn werk als bewaker,

werd beschuldigd van spionage voor de Amerikanen (gehoor II, p. 10), om verder tijdens dit gehoor te

verklaren dat hij drie à drieënhalf jaar na het stoppen met zijn werk als bewaker opnieuw problemen kreeg

(gehoor II, p. 16). In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dan weer opnieuw dat hij gedurende anderhalf jaar

geen problemen kende. Nogmaals blijken verzoekers verklaringen dan ook allerminst gelijklopend.

Vervolgens treedt de Raad de commissaris-generaal bij in diens motivering dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker niet op de hoogte zou zijn gesteld van de eerste twee dreigbrieven die de taliban zou hebben

bezorgd toen verzoeker nog werkzaam was als bewaker. Hoewel verzoeker tijdens zijn eerste gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog verklaarde dat zijn moeder en

zijn broer hem over deze dreigbrieven inlichtten, stelt hij zowel tijdens zijn tweede gehoor op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als in onderhavig verzoekschrift dat

verzoeker pas van deze dreigbrieven op de hoogte kwam nadat zijn moeder hem documenten bezorgde

in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Dienaangaande motiveert de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Bovendien is het niet geloofwaardig dat uw moeder niet wist wie ze afgegeven had, deze brieven in een

doos hield en u er niets over zei (CGVS 2, p. 15). Zelf zegt u dat zij dit deed omdat zij u niet bang wilde

maken (CGVS 2, p. 16). U verklaart daarenboven dat uw moeder zelf ook niet meer wist dat zij

dreigbrieven had ontvangen van de taliban (CGVS 2, p. 15). Dit alles is niet ernstig. U geeft zelf aan dat

u samen met de malik met de taliban onderhandelde en dat deze garant stond voor u (CGVS 2, p. 10)

waardoor u geen gevaar meer zou gelopen hebben. Aangezien deze dreigbrieven rechtstreeks verband

houden met de bedreiging van de taliban, is het niet geloofwaardig dat noch de malik, noch de taliban bij

die onderhandelingen melding zou maken van deze brieven, en evenmin geloofwaardig dat uw moeder

om u toch niet bang te maken niks zou zeggen over deze belangrijke informatie en evenmin zelf meer

informatie zou trachten te bekomen over deze levensbedreigingen aan het adres van haar zoon maar dat

zij u anderzijds wel liet stoppen met werken. Dat zij daarbovenop nog zou vergeten dat zij überhaupt ooit

dreigbrieven had ontvangen is allerminst geloofwaardig.”

Dienaangaande komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan het tegenspreken van de

gevolgtrekking van de commissaris-generaal, hetgeen niet kan worden beschouwd als een dienstig

verweer. Immers, redelijkerwijze kan wel degelijk worden verwacht dat twee reeds bezorgde dreigbrieven

in het kader van onderhandelingen tussen de malik en de taliban inzake de bedreigingen omwille van

verzoekers werkzaamheden als bewaker ter sprake zouden komen, temeer daar verzoeker in zijn

verzoekschrift uitdrukkelijk stelt dat zijn moeder de dreigbrieven aan de malik zou hebben gegeven.

Tevens treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze in de bestreden beslissing motiveert dat

verzoekers kennis over de inhoud van de door hem ontvangen dreigbrieven gebrekkig is:

“Bovendien geeft u daarbij aan dat u niet weet welke van de dreigbrieven u eerst kreeg en nog steeds

absoluut niets weet over alle dreigbrieven (CGVS 2, p. 11). U weet zelfs niet hoelang u reeds werkte toen

u de eerste keer problemen kreeg en brieven ontving (CGVS 2, p. 15). Dat u zo weinig interesse toont in

deze brieven, die de directe aanleiding zouden zijn geweest voor u om enerzijds te stoppen met uw werk

en anderzijds om het land te verlaten waar uw familie woont en waar u reeds uw hele leven had

doorgebracht, dat u niet eens de moeite neemt om ze door te nemen en eventueel te laten vertalen door

iemand in het centrum waar u verblijft of door uw advocaat, doet opnieuw stellig afbreuk aan uw

geloofwaardigheid. Dat u deze problemen daarbij niet kunt plaatsen in de tijd en niet weet hoelang u reeds

werkte, versterkt enkel de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ook over de dreigbrieven die u enkele jaren later ontving, toen u nochtans zelf in het dorp aanwezig was

(CGVS 1, p. 10; CGVS 2, p. 11, 14), zijn uw verklaringen vaag en tegenstrijdig. U moet immers toegeven

dat u ook over deze twee brieven niets weet (vragenlijst CGVS, p. 2; CGVS 2, p. 11, 22).
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Sterker nog, ook over deze brieven spreekt u zichzelf tegen. Bij de DVZ zegt u eerst dat er twee à drie

weken tussen beide brieven zaten om erna expliciet te stellen dat er drie weken verstreken tussen beide

brieven (vragenlijst CGVS, p. 2). Bij het CGVS daarentegen stelt u uw verklaringen bij door meerdere

malen te zeggen dat u de tweede brief een week na de eerste brief ontving (CGVS 1, p. 10, 15; CGVS 2,

p. 11, 14, 16). Dat u ook over deze brieven enerzijds niets kunt zeggen over de inhoud en anderzijds

tegenstrijdige verklaringen aflegt over wanneer u deze ontving, doet wederom afbreuk aan uw

geloofwaardigheid.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift wijst op zijn analfabetisme, dient erop gewezen dat

redelijkerwijze kan worden verwacht dat een verzoeker om internationale bescherming terdege op de

hoogte is van de inhoud van de documenten die hij zelf ter staving van zijn verzoek om internationale

bescherming voorlegt. Zoals de commissaris-generaal in de bestreden beslissing reeds opperde, kan

verzoeker hiervoor ook de hulp van derden inroepen. Zoals hierna zal blijken, zijn er bovendien

verschillende elementen die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van verzoekers bewering analfabeet

te zijn (zie infra). Dat verzoeker geen grondige kennis heeft van de inhoud van de dreigbrieven van de

taliban valt niet te rijmen met de verregaande impact die deze brieven zouden hebben gehad op zijn leven.

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

verklaringen over de bezoeken van de taliban onaannemelijk zijn:

“Wat betreft de bezoeken die de taliban brachten aan uw huis blijven uw verklaringen eveneens zodanig

vaag dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Over hun eerste bezoek weet u niet wie van de taliban

binnenkwam (CGVS 2, p. 20), evenmin met hoeveel zij waren (CGVS 2, p. 21). Nog frappanter is uw

verklaring dat de taliban niet met uw toen ongeveer 28-jarige broer spraken maar met uw moeder (CGVS

2, p. 21). Uw verklaring hiervoor is dat uw broer niet thuis was maar waar hij dan wel was, weet u niet

(CGVS 2, p. 21). Over het tweede bezoek van de taliban kunt u evenmin zeggen met hoeveel zij waren

(CGVS 2, p. 21). Dit zijn geen details en gezien de draagwijdte van deze bedreigingen en de gevolgen

ervan is het weinig geloofwaardig dat u uw familieleden niet de oren van het hoofd zou vragen (CGVS 2,

p. 21).”

Dienaangaande wijst verzoeker erop dat hij zelf niet thuis was toen de taliban langskwamen. Dat enkel

zijn moeder met de taliban zou hebben gesproken, volstaat op zich geenszins om zijn gebrekkige kennis

te verschonen. Immers kan verwacht worden dat verzoekers moeder haar zoon hierover zou inlichten.

Verzoekers verweer in onderhavig verzoekschrift dat de taliban wel zou spreken met oude vrouwen en

dat vrouwen in de Afghaanse cultuur als oud worden beschouwd vanaf de leeftijd van 50 à 60 jaar terwijl

zijn moeder 85 jaar oud is, is slechts een niet-gestaafde blote bewering. Bovendien is het geheel

onaannemelijk dat verzoekers moeder ten tijde van het verzoekschrift (december 2017) reeds 85 jaar oud

zou zijn, aangezien zij, gelet op verzoekers geboortedatum (2 mei 1989), 56 à 57 jaar oud moet zijn

geweest toen zij van verzoeker beviel, hetgeen des te meer klemt daar verzoeker nog een jongere zus

zou hebben (administratief dossier, stuk 17, verklaring 17).

Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker zelf geen

stappen ondernam om zich tegen de beweerde bedreigingen vanwege de taliban te weren en dat hij zich

niet heeft geïnformeerd over de verdere evolutie van zijn problemen sinds zijn vertrek:

“Tot slot moet ook opgemerkt worden dat uw eigen reacties op de bedreigingen die u onderging allerminst

kunnen overtuigen. Zo blijkt u zelf op geen enkele manier actie te hebben ondernomen toen u opnieuw

bedreigd werd door de taliban enkele jaren nadat u uw werk had stopgezet. U beweert namelijk dat u niks

deed omdat de malik toch garant stond voor u (CGVS 2, p. 16). Vervolgens zou u het land verlaten hebben

door de woorden van de malik (CGVS 2, p. 22). Van een man van toen 26 jaar oud mag toch verwacht

worden dat hij op zijn minst bepaalde maatregelen neemt om veilig te zijn in de plaats van zijn vertrouwen

volledig op de malik te plaatsen en zich zelf weinig zorgen te maken. Bovendien is de tussenkomst van

de malik op zich evenmin geloofwaardig. U weet namelijk niet of deze malik die zich om de een of andere

reden bekommerde om uw familie, zichzelf garant stelde voor u en u aanraadde het land te verlaten, nog

problemen heeft gehad met de taliban na uw vertrek (CGVS 2, p. 14). Nochtans heeft u nog contact met

uw familie gehad, zelfs nog de dag voor uw tweede gehoor bij het CGVS (CGVS 2, p. 15). Het is dan ook

weinig geloofwaardig enerzijds dat deze malik geen problemen zou ondervinden nadat u, die beschuldigd

werd een Amerikaanse spion te zijn en voor wie hij garant stond tegenover de taliban, het land ontvluchtte.

Anderzijds is het nog minder geloofwaardig dat u het simpelweg niet weet of hij nog problemen heeft

(CGVS 2, p. 15). Ook over uw eigen familie weet u niet of zij nog problemen hebben ondervonden na uw

vertrek (CGVS 1, p. 20) hetgeen eveneens weinig geloofwaardig is gezien u nog contact onderhoudt met

het thuisfront.”

Dienaangaande stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat de malik intussen zou zijn vermoord op of rond

26 november 2017.
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De Raad stelt vast dat verzoeker noch in zijn verzoekschrift, noch in zijn aanvullende nota

(rechtsplegingsdossier, stuk 4) enige concrete informatie verschaft over de wijze waarop de moord op

deze malik aan verzoekers persoonlijke problemen zou zijn gelinkt. Dit klemt des te meer daar de gedode

malik Memlah zou heten, terwijl de malik die voor verzoeker garant zou hebben gestaan Malikai zou heten,

bezwaarlijk dezelfde naam. Uit de voorgelegde foto’s en filmpjes (verzoekschrift, stuk 3 en

rechtsplegingsdossier, stuk 4) kan niet worden afgeleid wie de afgebeelde personen zijn en/of waar of

wanneer de beelden zouden zijn gemaakt. Evenmin kan er enig verband met verzoekers persoonlijke

problemen uit worden afgeleid. Het e-mailbericht (verzoekschrift, stuk 4) toont enkel aan dat verzoekers

raadsvrouw een e-mail met een bijlage ontving.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekers verklaringen inzake zijn reisweg eveneens tegenstrijdig zijn.

Tijdens zijn tweede gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaarde verzoeker dat hij tien à vijftien dagen na de kleine Eid vertrok (gehoor II, p. 3), hetgeen blijkens

de informatie in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') overeenkomt met 18 juli 2015.

Tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen maakte

verzoeker geen melding van een feestdag die rond zijn vertrek werd gevierd, hoewel hier uitdrukkelijk

naar werd gevraagd, en stelde hij dat hij acht à negen maanden onderweg was (gehoor I, p. 8-9). Indien

verzoeker werkelijk acht à negen maanden onderweg was en hij vertrok tien à vijftien dagen na 18 juli

2015, zou hij pas in maart of april 2016 in België kunnen zijn aangekomen, terwijl uit de informatie in het

administratief dossier (stuk 18) blijkt dat hij op 25 november 2015 in België aankwam en er op 15

december 2015 een verzoek om internationale bescherming indiende. Hierdoor wordt niet enkel afbreuk

gedaan aan de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen inzake zijn vertrek en zijn reisweg, maar

komt tevens de chronologie van de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten in het gedrang.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen, kan geen geloof worden gehecht aan de beweerde

problemen die verzoeker zou hebben gehad naar aanleiding van zijn werkzaamheden als bewaker op

een militaire basis.

Verder dient vastgesteld dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat het loutere feit werkzaam te zijn geweest als bewaker op een militaire basis

op zich niet volstaat om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Een in concreto-

beoordeling van de individuele omstandigheden is dan ook noodzakelijk. Verzoeker brengt geen enkel

stuk bij waaruit zou kunnen blijken dat het loutere feit werkzaam te zijn geweest als bewaker op een

militaire basis op zich wel degelijk zou volstaan om van een gegronde vrees voor vervolging in zijn hoofde

te kunnen spreken. Uit het voorgaande is reeds gebleken dat verzoeker er niet in slaagt in concreto

aannemelijk te maken dat hij persoonlijke problemen zou hebben ondervonden omwille van zijn vroegere

werkzaamheden als bewaker. De Raad treedt, gelet op verzoekers verklaringen zowel tijdens zijn gehoren

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als in onderhavig verzoekschrift,

de commissaris-generaal bij waar deze motiveert dat verzoekers werkzaamheden als bewaker bovendien

slechts van korte duur waren, dat zijn functie slechts een beperkte zichtbaarheid meebracht en dat hij

reeds sinds januari of februari 2012 met deze werkzaamheden is gestopt. De informatie die verzoeker in

zijn verzoekschrift verschaft over zijn werkzaamheden op een militaire basis, werpt hierop geen ander

licht. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat verzoeker, louter omwille van zijn werkzaamheden als

bewaker op een militaire basis van maart 2011 tot januari of februari 2012, heden een gegronde vrees

voor vervolging zou kennen.

2.3.2.4. Vervolgens dient vastgesteld dat verzoeker de asielinstanties geen zicht biedt op zijn profiel en

zijn familiaal netwerk. Nochtans kan worden verwacht dat verzoeker hieromtrent gedetailleerde,

coherente, geloofwaardige en doorleefde informatie zou verschaffen. Van een verzoeker om

internationale bescherming mag immers redelijkerwijze worden verwacht dat deze de asielinstanties van

het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn verzoek om internationale

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(UNHCR, “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status”, Genève, 1992, nr.

205). Een verzoeker om internationale bescherming heeft de verplichting om zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan

de verzoeker om internationale bescherming om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te

brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De

medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en vluchtrelaas.
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De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming correcte en coherente

verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd,

achtergrond, ook die van relevante familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute.

De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze in de bestreden beslissing motiveert dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker, als volwassen man met een eigen gezin en wiens vader reeds lange tijd

geleden is overleden, buiten zijn werkzaamheden als bewaker in de periode 2011-2012 geen andere

werkzaamheden zou hebben gehad. In hetzelfde opzicht is het evenmin aannemelijk dat verzoeker niet

zou weten welke professionele activiteiten zijn broer H. heeft. Meer bepaald motiveert de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing dienaangaande terecht als volgt:

“Ten eerste kan er weinig geloof worden gehecht aan uw eigen verklaringen dat u behalve uw werk van

tien à elf maanden voor een bewakingsbedrijf in Wardak nooit enig werk heeft verricht (CGVS 1, p. 5;

CGVS 2, p. 10). U beweert dat u noch voor dit werk, noch erna enig werk verrichtte behalve wat

rondhangen op het platteland (CGVS 2, p. 10). U verklaart dat u nooit meehielp met het verbouwen van

jullie vier à vijf jeribs land omdat u er niet in geïnteresseerd was (CGVS 2, p. 12). Uw broer zou

daarentegen wel wat meegeholpen hebben (CGVS 2, p. 12). Het is echter allerminst geloofwaardig dat u,

een Afghaan van 26 jaar oud wiens vader reeds dertien of veertien jaar geleden stierf (CGVS 1, p. 7) en

die zelf een gezin met kinderen heeft, in zijn hele leven slechts tien à elf maanden lang gewerkt zou

hebben omdat hij simpelweg niet geïnteresseerd was. Bovendien geeft u zelf aan dat het feit dat jullie het

werk aan een boer overlaten, jullie 50 procent van de opbrengsten kost (CGVS 2, p. 12). Ook wanneer u

gevraagd wordt of er nu nog een boer werkzaam is op jullie landbouwgronden, geeft u het

ongeloofwaardige antwoord dat u dit niet weet omdat u geen contact meer heeft met uw thuis (CGVS 2, p.

12) terwijl u later zelf aangeeft dat u uw kinderen nog gesproken heeft de dag voor het tweede gehoor

bij het CGVS (CGVS 2, p. 15).

Nog frappanter is uw verklaring niet te weten wat uw broer H. doet van werk (CGVS 1, p. 7; CGVS 2, p.

5). Hij zou in de steden Jalalabad, Kaboel en Mazar-e-Sharif wonen sinds uw vertrek maar u weet niet

wat hij daar doet van werk, noch hoe hij zijn verblijf betaalt (CGVS 1, p. 7: CGVS 2, p. 4, 6) en ook voor

uw vertrek zou hij enkel wat rondgehangen hebben op het platteland, af en toe helpend op het land (CGVS

2, p. 5). Dit is niet ernstig om dezelfde redenen dat uw eigen beperkte tewerkstelling niet geloofwaardig

is. Anderzijds geeft u zelf aan dat u nog steeds telefonisch contact heeft met uw broer sinds u in België

bent (CGVS 2, p. 4) waardoor het allerminst geloofwaardig is dat u niet weet wat uw broer op dit moment

uitvoert in Jalalabad, Kaboel of Mazar waardoor hij geld verdient en u sterk de indruk wekt te willen

verbergen wat uw broer doet van job. U verklaart verder dat u tussen het moment dat u Afghanistan verliet

en uw eerste gehoor bij het CGVS vaak met uw broer sprak aan de telefoon (CGVS 2, p. 5). Toen zou u

echter een dispuut gekregen hebben met uw broer omwille van het feit dat uw broer weigerde voor uw

vrouw en kinderen te zorgen (CGVS 2, p. 4, 19). Dit dispuut is echter evenmin geloofwaardig om

verschillende redenen. Ten eerste zei u niks over dit dispuut tijdens het eerste gehoor bij het CGVS. U

zegt nochtans zelf dat dit reeds gaande was op dat moment (CGVS 2, p. 19). Bij uw eerste gehoor bij het

CGVS zei u bovendien dat u enkel contact onderhield met uw vrouw, met niemand anders, maar dit

keer met de verklaring dat u uw broer niet kon contacteren omdat zijn nummer niet werkte (CGVS 1, p.

8). Wanneer u vervolgens geconfronteerd wordt met het feit dat u in het eerste gehoor zei dat u hem niet

kon bereiken en in het tweede gehoor dat u een dispuut had, ontkent u uw eerste verklaringen en zegt u

dat u bedoelde dat de telefoon misschien even niet werkt voor één dag of vijf dagen (CGVS 2, p. 20)

hetgeen uiteraard niet overtuigt. Daarbovenop is het weinig geloofwaardig dat uw broer zich niets zou

aantrekken van uw gezin aangezien hij degene is die uw reis heeft geregeld en 8000 dollar heeft betaald

om u hierheen te sturen (verklaring DVZ, p. 10).”

De Raad stelt vast dat verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift geen enkel concreet en inhoudelijk

verweer voert en dat hij evenmin enige bijkomende toelichting verschaft over zijn werkzaamheden (andere

dan als bewaker) en deze van zijn broer. Als dusdanig blijven de hiervoor geciteerde motieven

onverminderd overeind.

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing tevens terecht dat evenmin geloof

kan worden gehecht aan de beweerde lage scholingsgraad van verzoeker en zijn broer en dat de

informatie beschikbaar op hun beider Facebookprofielen niet te rijmen valt met verzoekers verklaringen

over hun scholing en hun netwerk in andere steden:

“Ook bij zowel uw scholingsgraad als die van uw broer kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden. U

beweert dat u nooit naar school ging omdat u geen interesse had daarin (CGVS 1, p. 4) en uw broer

evenmin (CGVS 2, p. 19). Uzelf zou een beetje kunnen schrijven (CGVS 1, p. 7), terwijl uw broer H. noch

zou kunnen lezen, noch schrijven (CGVS 2, p. 5). Uit nazicht van jullie beider facebookprofielen blijken

geen van deze verklaringen echter geloofwaardig.
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Wat betreft uw eigen facebook valt het op dat u in uw beperkte vriendenkring vele vrienden heeft die

aangeven woonachtig te zijn in Jalalabad en/of te studeren aan de Nangarhar University en zelfs

enkelen in Kaboel ondanks het feit dat u verklaart dat u geen enkele persoon kent in Kaboel (CGVS 2, p.

3). Opvallend is ook dat u in eerste instantie ontkent de naam “H.” – tevens de achternaam van uw broer

op facebook – te gebruiken (CGVS 2, p. 5) terwijl u later bevestigt dat het account onder de naam N.H. u

toebehoort (CGVS 2, p. 5). Dit account heeft bovendien de pagina “Pakistan Tehreek-e-Insaf leeft” geliket,

de pagina van de Pakistaanse politieke partij Pakistan Tehreek-e-Insaf (CGVS 2, p. 7). Zelf verklaart u dit

door te stellen dat u alles liket dat u doorgestuurd wordt (CGVS 2, p. 8), hetgeen weinig overtuigend is

aangezien u in totaal slechts drie pagina’s heeft geliket.

Ook uw broers vriendenlijst bevat een overvloed aan personen uit Jalalabad, Kaboel en uit de stad

Peshawar in Pakistan. Bovendien geeft uw broer zelf aan dat hij gestudeerd heeft in Peshawar aan de

Peshawar Model School B4, afkomstig is van Jalalabad, momenteel in Kaboel woont en werkt voor de

Alfalah University, geen van allen in overeenstemming met uw verklaringen dat hij ongeschoold zou zijn

en niet kunnen lezen en schrijven. Dit wordt verder bevestigd door de meerdere berichten die uw broer in

het Engels heeft geplaatst op facebook, sommigen daarvan daterend van begin 2015 en dus nog van

voor uw vertrek. Wanneer u geconfronteerd wordt met deze berichten in het Engels, zegt u dat uw broer

geen Engels begrijpt en hij het misschien door vrienden heeft laten plaatsen (CGVS 2, p. 7). Dit overtuigt

niet, te meer daar u verklaart dat uw broer op facebook ging door op een grote heuvel te staan en hij

vandaar met mensen kon spreken (CGVS 2, p. 18). Uw verklaring dat u bovendien niet weet of uw broer

vrienden heeft in Jalalabad of Kaboel (CGVS 2, p. 18), is ook weinig geloofwaardig wanneer het profiel

van uw broer bekeken wordt, zeker aangezien uw broer veel reageert op de berichten van een

zekere M.H.. Deze persoon met dezelfde achternaam als de uwe zou van Jalalabad afkomstig zijn (CGVS

2, p. 17) en staat ook in uw vriendenlijst.Het is aldus niet geloofwaardig dat u niet op de hoogte bent van

het werk en de locatie van uw broer H., noch dat hij ongeschoold en ongeletterd zou zijn. Ook over uw

eigen geletterdheid, scholing en werkervaring geeft u geen geloofwaardige verklaringen.”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Dat verzoeker logt in op zijn facebook door een briefje dat hij bij zich heeft in zijn portefeuille: hij vraagt

dan aan iemand om met zijn profielnaam en wachtwoord in te loggen en zo had hij toegang want hij dit

zelf niet. Dit is heel gebruikelijk.

Verzoeker heeft gewoon “ge-liked” op zijn facebook wat erop tevoorschijn kwam net zoals hij elk verzoek

tot vriendschap zal aanvaarden – dit doen andere landgenoten evenzeer.”

Verzoekers post-factum verklaring over zijn beweerde ongeletterdheid kan geenszins overtuigen.

Niet enkel maakte verzoeker hiervan nooit eerder melding wanneer hem bij het Commissariaat-generaal

werd gevraagd naar zijn Facebookprofiel, bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier

dat verzoeker de verschillende gehoorverslagen ondertekende met een vast handschrift (administratief

dossier, stukken 17 en 18). Bovendien blijkt nog uit het gehoorverslag dat verzoeker tijdens dit gehoor

aanvankelijk ontkent dat H. de naam is die hij op zijn Facebookprofiel gebruikt, terwijl hij later bevestigt

dat hij wel degelijk deze naam gebruikt. Dat verzoeker alles zou “leuk” vinden (“liken”) op Facebook dat

verschijnt en/of dat hem doorgestuurd werd, valt niet te rijmen met de vaststelling dat hij slechts drie

pagina’s heeft leuk gevonden, waaronder de Facebookpagina van een Pakistaanse politieke partij.

Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn bewering dat hij elk vriendschapsverzoek op

Facebook zou aanvaarden. Gezien het geheel van wat voorafgaat, blijkt dat verzoeker de asielinstanties

geen volledig en waarheidsgetrouw zicht biedt op zijn scholing, zijn tewerkstelling en zijn familiale en

financiële achtergrond, hetgeen de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas bijkomend ondermijnt.

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

verzoeker voorgelegde taskara’s (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) vormelijke gebreken

bevatten en dat verzoeker bovendien bedrieglijke verklaringen aflegt over deze taskara’s:

“Tot slot zijn er ernstige tekortkomingen in de door u neergelegde, zo goed als identieke taskara’s en in

uw verklaringen hieromtrent. U verklaart dat uw originele taskara bij de smokkelaar is gebleven (CGVS 2,

p. 6). U zou vervolgens naar huis gebeld hebben en gevraagd hebben aan uw schoonvader om een

nieuwe taskara te laten maken en op te sturen (CGVS 2, p. 6). U legt uiteindelijk zowel de nieuwe taskara

neer als een kopie van uw originele taskara. Hierbij is het echter opvallend dat de uitgiftedatum op beide

taskara’s 12/7/1388 is, en dat er op de nieuwe taskara geen vermelding gemaakt wordt van het feit dat

het een duplicaat betreft, hetgeen er op wijst dat de nieuwe taskara helemaal niet gemaakt is in het

districtscentrum toen u reeds in België was. Bovendien valt op dat het serienummer niet op de originele

taskara gestempeld is. Nochtans blijkt uit de objectieve informatie die aan het administratief dossier werd

toegevoegd dat het serienummer wel degelijk met een stempel op de taskara aangebracht werd. De

vaststelling dat uw taskara niet aan deze vormvereiste voldoet wijst er andermaal op dat het geen

authentiek stuk betreft.
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Dat u bedrieglijke verklaringen aflegt over de documenten die uw identiteit moeten aantonen en deze

documenten formele gebreken vertonen, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid omtrent het door u

voorgehouden profiel op ernstige wijze.”

Dienaangaande stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat hij in geen geval zijn taskara liet vervalsen en dat

hij net aan zijn schoonvader vroeg om het “exact te laten overnemen net om te vermijden dat men zou

denken dat het een vals document was”. Indien het een vals document zou betreffen, had hij enkel de

kopie afgegeven, zo stelt hij. Met dit verweer komt verzoeker echter niet verder dan het volharden in zijn

eerdere verklaringen, hetgeen allerminst ernstig is. Indien verzoeker werkelijk aan zijn schoonvader een

duplicaat van zijn taskara zou hebben gevraagd omdat zijn originele taskara bij de smokkelaar was

gebleven, kan redelijkerwijze worden verwacht dat dit duplicaat niet dezelfde uitgiftedatum zou vermelden

als de originele taskara en dat dit duplicaat zou vermelden dat het om een duplicaat gaat, quod non. Dit

klemt des te meer daar uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat op een taskara een stempel wordt gezet met het serienummer, dat echter

ontbreekt op de door verzoeker voorgelegde originele taskara. Dat verzoeker zich dient te bedienen van

bedrieglijke verklaringen en documenten met vormelijke gebreken, doet afbreuk aan zijn algehele

geloofwaardigheid.

Betreffende de (overige) door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het

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

“De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. De twee

taskara’s, het certificaat van het leger, de legerbadge en de omslag zeggen niets over uw beweerde

problemen. De taskara’s werden bovendien reeds aangehaald ter bespreking van uw geloofwaardigheid.

Over de dreigbrieven en bevestigingsbrief van het districtscentrum moet worden opgemerkt dat dergelijke

documenten enkel als bewijs kunnen worden aanvaard voor zover ze worden gedragen door plausibele

en geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier, zoals hierboven werd vastgesteld, niet het geval is. De

dreigbrieven werden eveneens aangehaald om incoherenties aan te tonen in uw asielmotieven.

Bovendien moet verwezen worden naar objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd

aan uw administratief dossier) waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten gemakkelijk op niet-

reguliere wijze Afghaanse documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn ook

na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen niet van authentieke te onderscheiden. Bijgevolg is

de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.”

De bij het verzoekschrift gevoegde foto’s en e-mailbericht (stukken 3 en 4) kwamen hoger reeds aan bod

(zie supra). In zoverre de USB-stick (rechtsplegingsdossier, stuk 4) informatie bevat in verband met de

algemene (veiligheids)situatie in Afghanistan, dient erop gewezen dat deze informatie slechts van

algemene aard is en geen betrekking heeft op de persoon van verzoeker en zodoende niet volstaat om in

hoofde van verzoeker alsnog een gegronde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken. In

de mate deze USB-stick informatie bevat over de dood van een malik, kan dienstig worden verwezen naar

hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld.

2.3.2.6. Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er geenszins in de motieven in de

bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn

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

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

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

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

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

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

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

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien

houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

Vreemdelingenwet.

Wat betreft artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient vooreerst vastgesteld dat de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing terecht stelt als volgt:

“Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun

regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor

zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. Er is immers geen behoefte aan internationale

bescherming indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of

geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden

verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te bepalen of de asielzoeker over een redelijk

vestigingsalternatief beschikt in een ander deel van het land van nationaliteit, dient rekening te worden

gehouden met de algemene omstandigheden in het land van herkomst en met de

persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

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

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

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

bestaat er actueel in Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kaboel, Panshir, Samangan en Jalalabad geen reëel

risico voor burgers om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Deze gebieden kunnen dan

ook worden beschouwd als regio’s in Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan

de onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s in het land.”

Uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt inderdaad dat er geen behoefte is aan bescherming

indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico

op ernstige schade bestaat en indien van de verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft. Ten einde de redelijkheid van een mogelijk intern vestigingsalternatief na te gaan

dient in de eerste plaats rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker, waaronder zijn leeftijd, zijn sociaal en familiaal netwerk, zijn financiële mogelijkheden, zijn

werkervaring, zijn gezondheidstoestand en andere elementen die van belang zijn bij het bepalen van de

mogelijkheid om elders in het land van herkomst een leven op te bouwen. Waar de bewijslast inzake de

toepassing van een intern vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet

bij de asielinstanties rust, dient erop gewezen dat deze bewijslastverdeling geen afbreuk doet aan de

medewerkingsplicht die steeds op de verzoeker rust en die inhoudt dat de verzoeker de asielinstanties zo

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

vluchtrelaas (zie supra).

In casu moet er daaromtrent echter worden vastgesteld dat hoger reeds werd gemotiveerd dat verzoeker

de Belgische asielinstanties geen volledig en waarheidsgetrouw zicht verschaft op zijn persoonlijke

(levens)omstandigheden, meer bepaald op zijn werkervaring, zijn scholingsgraad en zijn familiaal en

financieel netwerk waarop hij in Afghanistan kan steunen (zie supra). Door het afleggen van

ongeloofwaardige verklaringen over het door hem aangemeten socio-economisch profiel verhindert

verzoeker de commissaris-generaal na te gaan of verzoeker buiten zijn regio van herkomst in zijn

levensonderhoud kan voorzien. Aangezien verzoeker weigert de noodzakelijke medewerking te verlenen

bij de beoordeling van de mogelijkheden tot hervestiging maakt het verzoeker het bijgevolg onmogelijk de

redelijkheid van een intern vestigingsalternatief binnen Afghanistan na te gaan. Dat verzoeker de

asielinstanties geen zicht biedt op zijn persoonlijke levensomstandigheden, is een negatieve indicatie voor

de door verzoeker voorgehouden nood aan subsidiaire bescherming in de zin van voormeld artikel 48/4,

§ 2, c). Terecht besloot de commissaris-generaal dat verzoeker, door op deze punten bewust de ware

toedracht te verzwijgen, de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.
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2.3.3.3. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

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

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


