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nr. 221 233 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE

Brusselsesteenweg 55/A

9090 MELLE

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 2 januari 2019 heeft

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

30 november 2018.

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 A. HENDRICKX loco advocaat M.

LECOMPTE 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 7 mei 2017, verklaart er zich op 9 mei

2017 vluchteling.

1.2. Op 30 november 2018 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 verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en pashtun te zijn. U bent geboren en getogen in

subdorp China gelegen in het dorp Dawlatzai van het district Chaparhar te Nangarhar. U bent 21 jaar oud.

Uw vader werkte als arbaki voor het districtshoofd H.S.. Ongeveer drie à vier jaar voor uw vertrek uit

Afghanistan begon u ook voor H.S. te werken als kok. Uw vader kreeg twee dreigbrieven van de taliban.

Ongeveer twee maanden voor uw vertrek uit Afghanistan werd hij doodgeschoten. U bleef werken voor

H.S.. Twee maanden later kwamen de taliban naar uw huis en zeiden tegen uw moeder dat ze u ook

zouden doden. U informeerde H.S. hierover, maar die verzekerde u dat er niets met u zou gebeuren. De

taliban kwamen een tweede keer naar uw huis en alweer zeiden ze tegen uw moeder dat ze u niet zouden

sparen. U vertelde opnieuw aan H.S. wat er gebeurd was. Ditmaal vertelde hij u dat hij u niet zou kunnen

beschermen. Hierop ging u eerst langs uw huis en vervolgens naar uw oom van moederszijde. U bracht

de nacht daar door en vervolgens verliet u Afghanistan. U verliet Afghanistan en kwam na acht à negen

maanden reizen toe in België, waar u een à twee dagen na uw aankomst, op 9 mei 2017 een verzoek tot

internationale bescherming indiende. Tien à elf dagen voor uw tweede persoonlijk onderhoud op het

CGVS raakte uw broer B. vermist.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u dat u door de taliban gedood zult worden net als uw vader.

In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming legt u de volgende documenten voor: de

taskara van uw vader (origineel), een document betreffende het overlijden van uw vader (origineel) en

duplicaat daarvan (origineel), een attest van martelaarschap van uw vader (origineel), een blanco

strafblad van uw vader (origineel) en twaalf documenten betreffende het werk van uw vader bij de lokale

politie (origineel).

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. U geeft aan dat u last heeft van geheugenverlies omwille van de stress

(persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 18/06/2018 (CGVS 1), p. 16, 17; persoonlijk onderhoud CGVS d.d.

01/10/2018 (CGVS 2), p. 17. U zegt dat u gespannen bent en dat dat geheugenproblemen veroorzaakt

(CGVS 1, p. 16). U geeft aan dat u twee keer een psychiater zag (CGVS 1, p. 16; CGVS 2, 17). U legt

evenwel gedurende uw hele asielprocedure geen enkel document neer waaruit blijkt dat uw cognitief

geheugen dermate is aangetast dat u in de onmogelijkheid verkeert een coherent en consistent relaas

naar voor te brengen. Ook haalde u deze problemen niet aan bij aanvang van uw eerste onderhoud,

wanneer u gevraagd werd of u iets te melden had, voor van start kon worden gegaan met het onderhoud

(CGVS 1, p. 3). In tegenstelling tot dit, haalde u deze problemen pas voor het eerst aan op het moment

dat u het antwoord op een vraag niet wist (CGVS 1, p. 16), wat doet vermoeden dat u dit probleem dan

ook eerder als drogreden voor uw gebrekkige kennis gebruikt. Uit uw gewone opmerking dat u

aan geheugenproblemen leidt kan dan ook weinig waarde worden gehecht. Er kan dan ook niet worden

aangenomen dat uw mentale problemen van die aard zijn om de ongeloofwaardigheden, de

oppervlakkigheden en de duidelijke tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen onderling te verklaren en

waarom u geen secure verklaringen kunt afleggen over de sleutelelementen die ertoe hebben geleid dat

u Afghanistan diende te verlaten en over uw directe leefwereld. Integendeel, u weet gedetailleerde

verklaringen af te leggen over Chaparhar tot een met een bepaalde periode. Dat u over

geheugenproblemen zou beschikken kan derhalve niet uit het verloop van het gehoor op het CGVS

opgemaakt worden. Tijdens uw twee persoonlijke onderhouden op het CGVS is ook nergens naar

voor gekomen dat u niet in staat was om gehoord te worden.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Volgende bedenkingen dienen te worden gemaakt bij uw beweerde leeftijd. Overeenkomstig de beslissing

die u werd betekend op datum van 19 mei 2017 door de dienst Voogdij betreffende de medische test tot

vaststelling van de 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 Programmawet van 24 december

2002 gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de

resultaten van de medische test aan dat u op 12 mei 2017 20,6 jaar oud bent, met een standaarddeviatie

van twee jaar. Aan de hand van dit onderzoek werd uw geboortedatum bijgesteld van 20 februari 2000

naar 1 januari 1997. Daarom kunt u niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de

Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat u

zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid. Ook vreemd is dat

u geen eigen taskara neerlegt om uw identiteit te bewijzen, en daarbij aansluitend geen enkel bewijs van

uw eigen identiteit. Uw verklaring dat uw taskara verloren geraakte bij u thuis in Afghanistan, is geen

voldoende reden voor het niet neerleggen van enig identificatiebewijs. Bovendien legt u wel een duplicaat

taskara neer van een persoon die u voorstelt als uw vader (CGVS 1, p. 3-4).
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Er is geen reden waarom u, indien u uw taskara al zou zijn kwijtgeraakt, geen duplicaat zou hebben

kunnen aanvragen aan de Afghaanse autoriteiten. Ook is het weinig geloofwaardig dat uw moeder ook

andere documenten die betrekking hebben op uw persoon zou hebben verbrand uit schrik, terwijl u wel

documenten kunt neerleggen die betrekking hebben op uw vader (CGVS 1, p. 3). Naast het

ongeloofwaardige karakter van deze redenen, dient ook te worden opgemerkt dat, door het gebrek aan

documenten de geloofwaardigheid van uw identiteit en de door u ingeroepen feiten die aan de basis van

uw verzoek zouden liggen enkel op basis van uw verklaringen worden afgewogen. Na uw beide

onderhouden op het CGVS moet echter worden geconcludeerd dat uw verklaringen heel wat

contradicties en onwaarschijnlijkheden vertonen waardoor deze niet geloofwaardig kunnen worden

beschouwd. Daardoor kan u ook niet het voordeel van de twijfel worden toegekend.

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

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft. U heeft evenmin

een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld de artikel 48/4 §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

aangetoond.

Er werd immers vastgesteld dat uw asielrelaas dermate ongeloofwaardig is dat er geen geloof gehecht

kan worden aan uw beweerde problemen met de taliban. U heeft niet aannemelijk gemaakt dat u of uw

vader voor H.S. gewerkt hebben en dat u daardoor problemen met de taliban heeft gekregen.

Ten eerste dient gewezen te worden op een opmerkelijke tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen bij de

DVZ en bij het invullen van de vragenlijst en die bij het CGVS. Daar waar u bij de DVZ (verklaring DVZ

d.d. 7 juni 2017) nog zei dat u werkte als kok bij politiecommandant H.Y. en ook bij het invullen van de

vragenlijst zei dat u voor H.Y. werkte, een commandant van de politie (vragenlijst CGVS d.d. 13 oktober

2017), gaf u bij uw persoonlijk onderhoud op het CGVS aan dat u kok was voor de chef van uw district

genaamd H.S. (CGVS 1, p. 8). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, zegt u dat H.Y. en H.S. broers

zijn en dat H.Y. op vrijdag bij H.S. over de vloer kwam (CGVS 1, p. 28). U geeft aan dat het voor u hetzelfde

is om de ene of de andere te vermelden, gezien ze allebei van hetzelfde huis afkomstig zijn. H.Y. en H.S.

mogen dan al broers zijn, gezien u op het CGVS duidelijk stelt dat u nooit voor een andere persoon

dan voor H.S. heeft gewerkt (CGVS 1; p. 8), dat hij ook degene was die u betaalde en gezien u aangeeft

dat H.Y. enkel op vrijdagen langs kwam (CGVS 1, p. 28), is het niet geloofwaardig dat u beide heren

lukraak door elkaar zou gebruiken als personen waar u voor zou hebben gewerkt. Bovendien haalde u bij

de DVZ nergens aan ooit voor districtshoofd H.S. te hebben gewerkt. De vaststelling dat u niet eenduidig

bent voor wie u daadwerkelijk heeft gewerkt in Afghanistan, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw

beweerde tewerkstelling uitermate en daardoor ook de vervolgingsfeiten die daaraan gekoppeld zijn

(CGVS 1, p. 12-13).

Vervolgens dient ook aangestipt te worden dat uw kennis over H.S. dermate pover is dat dit

de geloofwaardigheid van uw beweerde tewerkstelling voor hem verder onderuit haalt. Zo beweert u dat

H.S. nog steeds districtshoofd was van Chaparhar op het moment van uw vertrek uit Afghanistan (CGVS

1, p. 15). Gezien u zeven tot negen maanden onderweg was voor uw aankomst in België begin mei 2017

(CGVS 1, p. 10; CGVS 2, p. 3) moet u rond augustus tot oktober 2016 zijn vertrokken. U haalt ook aan

dat u tot aan uw vertrek reeds drie tot vier jaar voor H.S. had gewerkt (CGVS 2, p.3). Het is dan ook zeer

opmerkelijk vast te stellen dat informatie die toegevoegd werd aan het administratief dossier aantoont dat

Q.N. in 2014 de districtshoofd van Chaparhar was en N.N. in 2016. Gevraagd naar Q.N., zegt u plots dat

u geheugenproblemen heeft (CGVS 1, p. 16), iets dat u overigens zoals eerder aangehaald niet

aantoont met medische documenten en waar aldus, zoals eerder aangetoond, weinig geloof aan kan

worden gehecht. U zegt zelfs dat u geen informatie heeft over wie na S. de districtshoofd in Chaparhar

was (CGVS 1, p. 16). Of H.S. ook districtshoofd was in andere districten weet u niet (CGVS 1, p. 16).

Nochtans blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat hij ook districtshoofd zou geweest zijn

in Behsud district, en dit zeker in september 2015, op een moment dat u zogezegd voor hem aan het

koken was in Chapargar. Daarenboven is het ook opmerkelijk dat u aangeeft dat er geen aanslag op H.S.

plaatsgevonden heeft (CGVS 1, p. 16), hoewel hij en zijn bewakers nochtans getroffen werden door een

bermbom in 2012. Dat u hier niet van op de hoogte bent hoewel u beweert dat uw vader al zes à zeven

jaar als bewaker voor H.S. werkte, schaadt ten zeerste de geloofwaardigheid van de door u beweerde

tewerkstelling van u en uw vader (CGVS 1, p. 7). Verder is het ook opmerkelijk dat u niet op de hoogte

bent dat het huis van H.Y., de broer van H.S., doorzocht werd in het kader van de zoektocht naar de

medeplichtigen naar een zelfmoordaanval in 2015. U geeft aan dat u nooit hoorde dat het huis van H.Y.

werd doorzocht of geruchten daarover had gehoord (CGVS 2, p. 16). Indien u werkelijk zou werken voor

H.S. en al dan niet voor H.Y., die volgens u ’s vrijdags over de vloer kwam, is het opmerkelijk dat u dit niet

weet. Kortom uw kennis over H.S. schiet dusdanig tekort dat er geen geloof gehecht kan worden aan de

beweerde tewerkstelling van u en uw vader voor hem.

Verder dient ook opgemerkt te worden dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij uw verklaringen

over het werk van uw vader als arbaki bij H.S..
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Zo is het eigenaardig dat u zegt dat uw vader een training genoot, maar dat u niet kunt zeggen of deze in

de stad was dan wel in het districtscentrum en dat u bovendien niet weet hoe lang deze training duurde

(CGVS 1, p. 22). Bovendien is het weinig geloofwaardig dat u er niet in slaagt om een anekdote te vertellen

die uw vader u vertelde over zijn werk. Hiernaar gevraagd, zegt u hoe u via uw vader bij H.S. aan de slag

ging (CGVS 1, p. 22). Aangespoord om een verhaal te vertellen dat uw vader vertelde over zijn werk, zegt

u dat uw vader u veel verhalen vertelde (CGVS 1, p. 22). Uitgenodigd om er zo een te beschrijven, begint

u zeer algemeen te vertellen dat vaders verhalen vertellen, dat uw vader met u zou lachen, u zou

adviseren om geen slechte dingen te doen en goed te zijn (CGVS 1, p. 22). Wederom verzocht of uw

vader u ooit iets vertelde over wat er met hem gebeurde tijdens zijn werk, zegt u vervolgens dat hij laat

thuis kwam en vroeg vertrok naar zijn werk en dat u niet veel met hem zou optrok (CGVS 1, p. 22). Dat u,

die u eerste instantie aangaf dat uw vader u veel verhalen vertelde over zijn werk er uiteindelijk niet in

slaagt om er een te vertellen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de tewerkstelling van uw vader.

Bovendien haalt ook een opmerkelijke incoherentie de geloofwaardigheid van uw tewerkstelling voor

H.S. onderuit. U zegt dat u hoorde over het incident waarbij hoofdmeester A. neergeschoten werd in

Hafizan via de kok van de plaats waar u werkzaam was (CGVS 2, p. 11). Eerder gaf u aan dat u nooit

ander werk deed dan te koken voor H.S. (CGVS 1, p. 8). Over een incident waarbij een drone neerstortte

in uw district een vijftal jaar geleden, geeft u aan dat u toen echter nog niet voor H.S. werkte (CGVS 2, p.

12). Uit de informatie die toegevoegd werd aan het administratief dossier blijkt echter dat het incident met

A. gebeurde in augustus 2013 en dat de drone neerstortte in november 2013. Het is dan ook frappant dat

u zegt dat u van een incident dat eerder gebeurde op de hoogte bent via een collega, terwijl u over een

later incident beweert dat u toen nog niet werkzaam was voor H.S.. De vaststelling dat het tijdskader van

de door u voorgehouden tewerkstelling niet overeenstemt met de actualiteit in uw regio, wijst er eens te

meer op dat u niet voor H.S. gewerkt heeft.

Ook werd er een tegenstrijdigheid opgemerkt die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder onderuit

haalt. Daar waar u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS aangeeft dat uw vader een

dreigbrief kreeg ongeveer 5 à 6 maanden voor hij neergeschoten werd en stelt dat hij naast deze brief

geen andere bedreigingen kreeg (CGSV 1, p. 24), zegt u bij het tweede persoonlijk onderhoud dat uw

vader twee à drie dreigbrieven kreeg voor zijn dood (CGVS 2, p. 17). Uiteindelijk houdt u het op twee

dreigbrieven (CGVS 2, p. 17). Hoewel u bij het eerste persoonlijk onderhoud er wel nog in geslaagd was

om een tijdsindicatie te geven hoe lang voor zijn dood hij die dreigbrief kreeg, zegt u bij het tweede

persoonlijk onderhoud dat u niet weet hoe lang voor zijn dood hij die dreigbrieven kreeg (CGVS 1, p. 24;

CGVS 2, p. 17). Geconfronteerd met de tegenstrijdigheid betreffende het aantal dreigbrieven die uw vader

kreeg en uitgenodigd om te reageren op de vaststelling dat u vorige keer wel kon benoemen hoe lang

voor zijn dood uw vader deze brieven had gekregen, geeft u aan dat uw vader twee dreigbrieven kreeg

maar dat u de exacte timing niet weet (CGVS 2, p. 17). Het louter vasthouden aan uw laatste verklaringen

doet geen afbreuk aan de duidelijke tegenstrijdigheid.

Ook uw verklaringen over uw collega’s of die al dan niet problemen hadden omwille van hun

werkzaamheden zetten uw asielrelaas verder op losse schroeven. Gevraagd of uw collega’s die voor S.

werkten ook problemen hadden, zegt u dat dat misschien zo was (CGVS 1, p. 21). Vervolgens geeft u

aan dat niemand met anderen over zijn problemen spreekt, tenzij met H.S. zelf (CGVS 1, p. 21). Het is

opmerkelijk dat u hier niet beter van op de hoogte bent. Gezien de problemen die u en uw vader hadden,

kan immers verwacht worden dat jullie zich beter geïnformeerd zouden hebben om jullie eigen vrees

correct in te schatten.

Daarenboven werd vastgesteld dat zowel uw gedrag als het gedrag van H.S. niet conform is met de door

u aangehaalde vrees, hetgeen eveneens de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen

ontsiert. Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u, nadat u zelf voor het eerst

zelf een bezoek kreeg van de taliban die u aanspoorden uw werk voor S. op te geven en bij hen te werken,

werd gesust door H.S. die u vertelde dat u het niet serieus moest nemen en dat ze u gewoon bang

maakten (CGVS 1, p. 26-27). Dat H.S. zo zou handelen tegenover de zoon wiens vader na 6 à 7 jaar

trouwe dienst werd vermoord door de taliban nadat ze hem eerder hadden bedreigd, is niet geloofwaardig.

Dat u gedwee naar H.S. zou luisteren nadat uw vader om het leven was gekomen is dat evenmin. Eens

te meer gezien de taliban u beide keren dat ze naar uw huis kwamen waarschuwden dat ze u erger

zouden behandelen dan uw vader (CGVS 1, p. 29, 30). Deze ongeloofwaardige wijze van handelen van

u en S. in de periode nadat u een eerste bedreiging kreeg, komen de aannemelijkheid van uw asielrelaas

niet ten goede.

Uit wat voorafgaat blijkt dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u en uw vader voor H.S.

werkten en dat u dus evenmin de door u beweerde problemen die voortvloeiden uit deze

tewerkstelling aannemelijk maakte.

Op het eind van uw tweede onderhoud haalt u tot slot aan dat uw broer vermist is (CGVS 2, p. 19). Gezien

er geen geloof kan worden gehecht aan uw persoonlijke vervolgingsfeiten, dient er te worden opgemerkt

dat de verdwijning van uw jongere broer, als deze verdwijning al geloofwaardig zou zijn, geen verband
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kan houden met uw vervolgingsfeiten. Uw persoonlijke motieven werden namelijk, zoals hierboven

aangehaald, ongeloofwaardig geacht. De verdwijning van uw broer, indien aannemelijk, kan dan ook geen

nieuw licht laten schijnen over het ongeloofwaardige karakter van uw persoonlijke motieven waardoor het

deze ook niet herstelt.

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

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft. U heeft evenmin

een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld de artikel 48/4 §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

aangetoond.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker 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. Verzoekers 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

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te bepalen of

de verzoeker 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 verzoeker.

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 onder meer de provincie Kabul 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 verzoeker de verplichting

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

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem of haar om de nodige

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

over het verzoek om internationale bescherming. 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 verzoeker die geen zicht biedt op deze elementen, en het daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt

te beoordelen of hij in staat is om bij een terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit,

buiten zijn regio van herkomst, in zijn levensonderhoud te voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood

heeft aan subsidiaire bescherming.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw twee persoonlijke onderhouden 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 dat

het door u aangemeten profiel en uw verblijfplaats voor uw komst naar België. Want hoewel u enige kennis

heeft over Chaparhar, is duidelijk dat u er niet heeft gewerkt en er niet vast heeft verbleven de laatste

jaren voor uw komst naar België.

Zoals eerder reeds uiteengezet hebt u bij aanvang de Belgische asielinstanties proberen te misleiden

betreffende uw leeftijd en bent u er niet in geslaagd enig bewijs neer te leggen van uw eigen identiteit.

Aan de reden waarom niet, kon namelijk weinig geloof worden gehecht. Ook bent u er doorheen uw

verklaringen niet in geslaagd om uw tewerkstelling als kok voor H.S. aannemelijk te maken. Dit maakt dat

het CGVS geen zicht heeft op wie u werkelijk bent en op wat u werkelijk van activiteiten deed in de drie à

vier jaar voor uw komst naar België (CGVS 2, p. 3).
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Ook werd reeds vermeld dat het voor een inwoner van Chaparhar vreemd is dat u niet op de hoogte bent

dat Q.N. en N.N. districtshoofden waren in Chaparhar voor uw komst naar België. Zeker omdat u

beweerde te hebben gewerkt voor het districtshoofd van Chaparhar en ook uw vader in dat milieu

actief was, maar ook omdat u wel af en toe naar het districtcentrum trok voor persoonlijke boodschappen

en dus zeker onder de mensen kwam (CGVS 1, p. 11). Dat u deze personen niet kent ook al maken ze

deel uit van uw beweerde leefwereld doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw recent verblijf.

Vervolgens tonen nog enkele vreemde vaststellingen aan dat u niet steeds in Chaparhar hebt gewoond

voor uw komst naar Europa. Over de explosie in de moskee van Dawlatzai in augustus 2012 is het

namelijk merkwaardig dat u bij het eerste persoonlijk onderhoud zei dat een van de slachtoffers B.D. was,

die een verre verwant van uw vader is (CGVS 1, p. 18), maar dat u bij het tweede persoonlijk onderhoud

zegt dat u niemand van de slachtoffers kende (CGVS 2, p. 11). Dat u zo’n incoherente verklaringen aflegt

over de slachtoffers van dit bekende incident is zeer vreemd. Bovendien is het merkwaardig dat u niet

weet waar in de moskee de bom geplaatst was (CGVS 1, p. 18). Ook enkele bekende personen in

Chaparhar kent u niet. De naam Se. doet bij u geen belletje rinkelen (CGVS 1, p. 18). Uit de informatie

die toegevoegd werd aan het administratief dossier blijkt nochtans dat hij een talibancommandant was

die om het leven kwam bij een drone-aanval in Chaparhar in april 2016. N.K. kent u evenmin (CGVS 1, p.

18, 19). Nochtans kwam deze politiechef van Chaparhar om het leven in 2013 door een bermbom. Indien

u werkelijk in Chaparhar woonde in de jaren voor uw komst naar België, kan verwacht worden dat u deze

informatie wel zou weten.

Ook uw kennis over landbouw laat te wensen over, hetgeen de geloofwaardigheid van uw profiel uit

een landbouwgemeenschap te komen op wel zeer losse schroeven zet. Nochtans gaf u zelf aan dat er in

uw regio veel landbouwers zijn en dat ook uw oom landbouwer was en meer bepaald graan en mais

cultiveerde (CGVS 2, p. 6, 7). Ook toonde u aan het begin van het persoonlijk onderhoud aan dat u de

Afghaanse kalender goed beheerst (CGVS 1, p. 4). Er mag dan ook worden verwacht dat u, hoewel u zelf

geen landbouwer was, als neef van een landbouwer en inwoner van een landbouwregio, over enige

landbouwkennis zou mogen beschikken. Dit blijkt echter niet het geval. Zo geeft u verkeerdelijk aan dat

graan gezaaid wordt in saratan (juni –juli) en geoogst wordt in mizan (september- oktober) (CGVS 1, p.

8). Nochtans wordt graan in uw regio gezaaid van oktober tot november en geoogst van mei tot juni. Wat

er in de periode van de graanoogst nog op de velden gebeurt, weet u evenmin (CGVS 1, p.8). De

maisoogst situeert u dan weer verkeerdelijk in de zomer (CGVS 2, p. 8). Nochtans vindt de maisoogst

plaats in oktober (CGVS 2, p. 8). Over mais zegt u in eerste instantie dat dit gewas ongeveer een maand

na het graan geoogst wordt om in tweede instantie te zeggen dat u het niet weet (CGVS 2, p. 8). Of mais

dan wel aardappelen eerst geoogst worden, weet u evenmin (CGVS 2, p. 8). U stelt tot slot

verkeerdelijk dat graan geoogst wordt voor aardappelen (CGVS 2, p. 8).

Ermee geconfronteerd dat het CGVS geen geloof hecht aan uw tewerkstelling voor H.S. en dat het

CGVS niet overtuigd is van uw beweerd verblijf in Chaparhar in de periode voor uw vertrek (CGVS 2, p.

18), blijft u bij uw verklaringen dat u voor H.S. werkte. Gevraagd om nog iets te zeggen om het CGVS

ervan te overtuigen dat u werkelijk in Chaparhar verbleef in de jaren voor uw vertrek, stelt u dat uw familie

daar nog woont en spreekt u over uw buren, maar brengt u geenszins elementen aan die kunnen

overtuigen van uw recent verblijf (CGVS 2, p. 18). De kans geboden om even met uw advocaat te

overleggen, gaat u daar niet op in (CGVS 2, p. 18).

Tot slot bent u niet eenduidig over de betaling van uw vlucht van Afghanistan naar België. Bij de DVZ

haalde u aan dat uw moeder 3.000 dollar betaald had voor uw reis (verklaring DVZ, vraag 36). Bij het

CGVS haalt u aan dat het 4.000 tot 5.000 euro was, en dat alles door uw oom aan moederszijde betaald

werd (CGVS 2, p. 8). De vaststelling dat u telkens andere bedragen opnoemt, maar ook niet coherent

kunt vertellen wie uw reis betaalde, doet vermoeden dat u ook geen zicht wenst te geven over de

financiële situatie van u en uw familie.

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

over uw identiteit, het door u aangemeten profiel en uw recent verblijf. 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 activiteiten of arbeidsverleden en werkelijke plaats van verblijf. Door het afleggen

van ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot het door u aangemeten socio-economisch profiel

in Afghanistan, verhindert u het CGVS te beoordelen of u in staat is om bij een terugkeer naar Afghanistan,

buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien. Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid

van een intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert u aldus de noodzakelijke medewerking te

verlenen bij de beoordeling van uw mogelijkheden tot hervestiging. Nochtans berust voor iedere vorm van

internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de subsidiaire bescherming, de

plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend.
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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 het verzoek om internationale bescherming aan te

reiken. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de

opdracht uw vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar

geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning

van bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in

hoofde van het CGVS inzoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag

worden verwacht dat deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten in

verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen

en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen

voorhanden zijn die een toekenning van een internationale beschermingsstatuut rechtvaardigen .

De documenten die u voorlegt slagen er niet in om voorgaande vaststellingen te wijzigen. Ten eerste

dient opgemerkt te worden dat uit objectieve informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat zeer

gemakkelijk op nietreguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse documenten kunnen verkregen

worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaat het op zich

niet om de eerder vastgestelde onaannemelijkheid van uw relaas te wijzigen. Afghaanse documenten

hebben immers slechts een zeer beperkte waarde bij het ondersteunen van het asielrelaas. De taskara

van uw vader zegt niets over uw identiteit. Dit document toont bovendien geen enkele bloedverwantschap

aan tussen u en deze man. Ook de overige door u neergelegde documenten tonen geenszins een

familieband aan tussen u en de persoon waarop deze documenten betrekking hebben. Bovendien dient

opgemerkt te worden dat deze documenten, die betrekking moeten hebben op uw vader, een bedenkelijke

kwaliteit vertonen, waardoor ook de authenticiteit ervan in vraag kan worden gesteld. Zo is op vele

documenten nauwelijks te lezen wat er gedrukt staat. Het document over het overlijden van uw vader, het

duplicaat daarvan en het attest van martelaarschap van uw vader doen geenszins afbreuk aan

de vaststelling dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u geschetste omstandigheden waarin

uw vader overleed. Noch het blanco strafblad van uw vader, noch de twaalf documenten betreffende het

werk van uw vader bij de lokale politie slagen erin om de geloofwaardigheid van de door u beweerde

problemen met de taliban te herstellen. Bovendien is het ook opmerkelijk dat u aangaf dat u documenten

zou voorleggen die de tewerkstelling van uw vader voor H.S. moeten ondersteunen, maar dit niet deed.

Er dient immers vastgesteld worden dat de documenten die u voorlegt enkel de tewerkstelling van uw

vader voor de lokale politie vermelden, maar geenszins zijn beweerde tewerkstelling voor H.S.

ondersteunen. Hoewel u aangaf dat u ook foto’s van uw vader en H.S. zou voorleggen (CGVS 1, p. 23),

dient vastgesteld te worden dat deze ontbreken, evenals een verklaring om welke reden u deze foto’s niet

voorgelegd heeft.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een enig middel met betrekking tot de vluchtelingenstatus beroept verzoeker zich op de schending “van

het recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de

beslissing evenals verzoek tot het opnieuw onderzoeken van de aanvraag”, van artikel 62 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

In wat zich aandient als een eerste en enig middel met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus

beroept verzoeker zich op de schending “van het recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid

en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing”.

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

geloofwaardig is.

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

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.
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2.2. Stukken

Ter terechtzitting legt verzoeker de volgende stukken neer met vertaling: een verklaring van de

dorpshoofden, een verklaring van ene A.J.D. en de taskara van hem en van zijn vader

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

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 wordt bedreigd omwille van zijn werkzaamheden als kok voor

districtshoofd H.S.. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat

(i) niet kan worden aangenomen dat de door hem voorgehouden geheugenproblemen de

ongeloofwaardigheden, oppervlakkigheden en tegenstrijdigheden kunnen verschonen; (ii) uit de

beslissing van de Dienst Voogdij blijkt dat hij niet als minderjarige kan worden beschouwd, terwijl hij zich

aanvankelijk wel als minderjarige voordeed, hetgeen afbreuk doet aan zijn algehele geloofwaardigheid;

(iii) hij op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij werkzaam was voor de politiecommandant

H.Y., terwijl hij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij

werkzaam was voor het districtshoofd H.S.; (iv) zijn verklaringen over het districtshoofd H.S. niet

overeenstemmen met de beschikbare informatie in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie')

en zijn kennis over H.S. tekortschiet; (v) hij over de werkzaamheden van zijn vader voor H.S. dermate

weinig informatie kan verschaffen dat aan deze werkzaamheden van zijn vader geen geloof kan worden

gehecht; (vi) de voorgehouden chronologie van zijn tewerkstelling voor H.S. niet overeenstemt met de

beschikbare informatie in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') over een incident; (vii) hij

tegenstrijdige verklaringen aflegde over de dreigbrieven die zijn vader zou hebben ontvangen en over de

tijdssituering van het ontvangen ervan; (viii) hij niet bij andere collega’s informeerde of zij al dan niet ook

problemen ondervonden omwille van hun tewerkstelling; (ix) de reactie van hem en H.S. op de

bedreigingen vanwege de taliban niet geloofwaardig zijn gelet op de door verzoeker geschetste context;

(x) aangezien, gelet op het voorgaande, geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden

problemen met de taliban omwille van zijn beweerde tewerkstelling voor H.S., niet kan worden

aangenomen dat beweerde verdwijning van zijn broer, voor zover hieraan geloof kan worden gehecht,

verband zou houden met verzoekers voorgehouden problemen met de taliban; (xi) hij, gelet op het

voorgaande, geen zicht biedt op zijn tewerkstelling en deze van zijn vader voorafgaand aan zijn komst

naar België; (xii) verzoekers verklaringen over een incident in de moskee van Dawlatzai

tegenstrijdigheden bevatten; (xiii) zijn kennis over twee prominenten uit zijn regio en over de landbouw in

zijn regio gebrekkig is; (xiv) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de financiering van zijn reis naar

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

de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

2.3.2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven

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

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

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

de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.2.3. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat niet kan worden

aangenomen dat de door verzoeker voorgehouden geheugenproblemen de ongeloofwaardigheden,

oppervlakkigheden en tegenstrijdigheden (zie infra) kunnen verschonen:

“U geeft aan dat u last heeft van geheugenverlies omwille van de stress (persoonlijk onderhoud CGVS

d.d. 18/06/2018 (CGVS 1), p. 16, 17; persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 01/10/2018 (CGVS 2), p. 17.
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U zegt dat u gespannen bent en dat dat geheugenproblemen veroorzaakt (CGVS 1, p. 16). U geeft aan

dat u twee keer een psychiater zag (CGVS 1, p. 16; CGVS 2, 17). U legt evenwel gedurende uw hele

asielprocedure geen enkel document neer waaruit blijkt dat uw cognitief geheugen dermate is aangetast

dat u in de onmogelijkheid verkeert een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Ook haalde

u deze problemen niet aan bij aanvang van uw eerste onderhoud, wanneer u gevraagd werd of u iets te

melden had, voor van start kon worden gegaan met het onderhoud (CGVS 1, p. 3). In tegenstelling tot dit,

haalde u deze problemen pas voor het eerst aan op het moment dat u het antwoord op een vraag niet

wist (CGVS 1, p. 16), wat doet vermoeden dat u dit probleem dan ook eerder als drogreden voor uw

gebrekkige kennis gebruikt. Uit uw gewone opmerking dat u aan geheugenproblemen leidt kan dan ook

weinig waarde worden gehecht. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat uw mentale problemen van

die aard zijn om de ongeloofwaardigheden, de oppervlakkigheden en de duidelijke tegenstrijdigheden

tussen uw verklaringen onderling te verklaren en waarom u geen secure verklaringen kunt afleggen over

de sleutelelementen die ertoe hebben geleid dat u Afghanistan diende te verlaten en over uw

directe leefwereld. Integendeel, u weet gedetailleerde verklaringen af te leggen over Chaparhar tot een

met een bepaalde periode. Dat u over geheugenproblemen zou beschikken kan derhalve niet uit het

verloop van het gehoor op het CGVS opgemaakt worden. Tijdens uw twee persoonlijke onderhouden op

het CGVS is ook nergens naar voor gekomen dat u niet in staat was om gehoord te worden.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande als volgt:

“Verder heeft het CGVS ook aan dat er geen redenen aanwezig zouden zijn om bijzondere procedurele

noden vast te leggen voor verzoeker, daar waar verzoeker meermaals aangegeven heeft toch problemen

te hebben mte geheugenverlies door onder andere de traumatische ervaringen. Verzoeker was in

behandeling hiervoor, maar door taalproblemen diende dit te worden stopgezet.

Dat ondanks het gegeven dat er geen medisch attesten werden voorgebracht, blijkt uit de feiten en het

verloop van de verhoren dat verzoeker weldegelijk geheugenproblemen kende.

Van de vaststelling van de leeftijd én de uitdrukkelijke melding dat verzoeker geheugenproblemen kende,

besluit het CGVS dat verzoeker leugenachtig is, zonder acht te slaan op objectieve en verifieerbare

gegevens die verzoeker wel kon aangeven en waar op objectieve wijze gevolgen aan gekoppeld kunnen

worden….”.

De Raad stelt vast dat verzoeker, die nooit eerder melding maakte van geheugenproblemen deze slechts

voor het eerst aanhaalde op het ogenblik dat hij een bepaalde vraag niet kon beantwoorden. Tevens dient

vastgesteld dat verzoeker geen enkel stuk bijbrengt waaruit deze beweerde geheugenproblemen zouden

kunnen blijken, hoewel hij in zijn verzoekschrift beweert “in behandeling” te zijn geweest hiervoor. Aldus

kan aan verzoekers beweerde geheugenproblemen geen geloof worden gehecht. Waar verzoeker in zijn

verzoekschrift stelt dat deze geheugenproblemen blijken “uit de feiten en het verloop van de verhoren”,

laat hij na dit in concreto verder toe te lichten en komt bijgevolg niet verder dan het louter tegenspreken

van de gevolgtrekking van de commissaris-generaal. Dergelijk verweer is allerminst ernstig.

2.3.2.4. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat uit de beslissing

van de Dienst Voogdij blijkt dat verzoeker niet als minderjarige kan worden beschouwd, terwijl hij zich

aanvankelijk wel als minderjarige voordeed, hetgeen afbreuk doet aan zijn algehele geloofwaardigheid:

“Volgende bedenkingen dienen te worden gemaakt bij uw beweerde leeftijd. Overeenkomstig de

beslissing die u werd betekend op datum van 19 mei 2017 door de dienst Voogdij betreffende de medische

test tot vaststelling van de 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 Programmawet van 24

december 2002 gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen

de resultaten van de medische test aan dat u op 12 mei 2017 20,6 jaar oud bent, met een

standaarddeviatie van twee jaar. Aan de hand van dit onderzoek werd uw geboortedatum bijgesteld van

20 februari 2000 naar 1 januari 1997. Daarom kunt u niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg

kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling

dat u zich onterecht als minderjarige voordoet, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid. Ook vreemd

is dat u geen eigen taskara neerlegt om uw identiteit te bewijzen, en daarbij aansluitend geen enkel bewijs

van uw eigen identiteit. Uw verklaring dat uw taskara verloren geraakte bij u thuis in Afghanistan, is geen

voldoende reden voor het niet neerleggen van enig identificatiebewijs. Bovendien legt u wel een duplicaat

taskara neer van een persoon die u voorstelt als uw vader (CGVS 1, p. 3-4). Er is geen reden waarom u,

indien u uw taskara al zou zijn kwijtgeraakt, geen duplicaat zou hebben kunnen aanvragen aan

de Afghaanse autoriteiten. Ook is het weinig geloofwaardig dat uw moeder ook andere documenten die

betrekking hebben op uw persoon zou hebben verbrand uit schrik, terwijl u wel documenten kunt

neerleggen die betrekking hebben op uw vader (CGVS 1, p. 3).
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Naast het ongeloofwaardige karakter van deze redenen, dient ook te worden opgemerkt dat, door het

gebrek aan documenten de geloofwaardigheid van uw identiteit en de door u ingeroepen feiten die aan

de basis van uw verzoek zouden liggen enkel op basis van uw verklaringen worden afgewogen. Na uw

beide onderhouden op het CGVS moet echter worden geconcludeerd dat uw verklaringen heel wat

contradicties en onwaarschijnlijkheden vertonen waardoor deze niet geloofwaardig kunnen worden

beschouwd. Daardoor kan u ook niet het voordeel van de twijfel worden toegekend.”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Tijdens de asielaanvraag werd verzoeker vooreerst naar zijn leeftijd gevraagd. Verzoeker gaf duidelijk

aan dat hij zijn exacte leeftijd niet kende maar dat hij tussen 17 en 18 jaar moet zijn, dit volgens hetgeen

hem werd vermeld. Verzoeker heeft nooit aangegeven dat hij minderjarig was, maar wel dat hij rond deze

leeftijd schommelde. Daar de mogelijkheid bestond dat verzoeker dus toch minderjarig was, werd besloten

om hem de voordeel van de twijfel toe te kennen én hem te onderwerpen aan een leeftijdsonderzoek. Dit

leeftijdsonderzoek bepaalde de leeftijd op 20,6 met een deviatie van 2 jaar. Met andere woorden de

waarschijnlijke leeftijd van verzoeker betrof mogelijk ook 18 jaar, hetgeen verzoeker ook had aangegeven.

Verzoeker tekende geen beroep aan aangezien hij zelf geen elementen heeft die zouden aantonen dat

hij weldegelijk minderjarig was. Wel heeft verzoeker nooit enig voordeel trachten te halen of bekomen uit

deze minderjarigheid.”

De Raad stelt vast dat verzoeker bij zijn aankomst in België verklaarde te zijn geboren op 28 februari

2000/31 mei 2000 en dat hij vanuit Servië zijn moeder contacteerde die aangaf dat hij 17 jaar was

(administratief dossier, stuk 26, verklaring 4 en stuk 27, fiche “mineur étranger non accompagné”), terwijl

hij in zijn verzoekschrift voorhoudt dat hem werd vermeld dat hij “tussen 17 en 18 jaar moet zijn”. Uit de

beslissing van de Dienst Voogdij (administratief dossier, stuk 27) blijkt dat verzoeker op 12 mei 2017 een

leeftijd had van 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar. Aldus kan alleszins niet worden

aangenomen dat verzoeker bij zijn aankomst in België minderjarig was. Verder dient vastgesteld dat

verzoeker ter terechtzitting een kopie van een foto van zijn taskara met vertaling neerlegt

(rechtsplegingsdossier, stuk 7). Uit deze vertaling blijkt dat in deze taskara wordt vermeld dat verzoeker

in 2012 “Volgens uiterlijke schatting” 17 jaar oud is. Deze leeftijd valt allerminst te rijmen met verzoekers

eerdere bewering dat hij zijn leeftijd niet kende en bijgevolg evenmin met zijn eerdere bewering dat hij als

zodanig zijn moeder contacteerde vanuit Servië om zijn leeftijd te kennen waarbij zij hem meedeelde dat

hij 17 jaar (volgens het verzoekschrift tussen 17 en 18 jaar) oud was. Immers, indien verzoeker in 2012

17 jaar oud zou zijn geschat, was hij ten tijde van zijn gesprek met zijn moeder vanuit Servië reeds 22

jaar oud. Hieruit blijkt dan ook eens te meer dat verzoeker de Belgische asielinstanties wel degelijk trachtte

te misleiden, hetgeen afbreuk doet aan zijn algehele geloofwaardigheid.

Nog daargelaten dat het slechts om een foto gaat van een taskara kunnen met betrekking tot dit document

nog volgende vaststellingen die de bewijswaarde ervan ondermijnen, worden gedaan. Zo verklaarde

verzoeker tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen dat zijn taskara thuis verloren raakte en dat zijn moeder al zijn documenten uit schrik

verbrandde (notities van het persoonlijk onderhoud 18 juni 2018 (hierna: notities 1), p. 4). Dienaangaande

merkt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing reeds terecht op dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker wel een duplicaat voorlegt van de taskara van zijn vader (zie map 'Documenten' in het

administratief dossier), terwijl hij van zijn eigen taskara geen dergelijk duplicaat voorlegt, alsook dat het

niet aannemelijk is dat verzoekers moeder verzoekers documenten zou verbranden uit schrik terwijl

verzoeker wel documenten kan neerleggen betreffende zijn vader. Dat verzoeker ter terechtzitting plots

wel een foto van zijn taskara neerlegt valt dan ook niet te rijmen met zijn eerdere verklaringen over het

verlies van deze taskara, temeer daar hij geheel nalaat verder verduidelijking te geven over de wijze

waarop hij alsnog deze foto heeft ontvangen en waarom hij deze niet eerder kon voorleggen. Verder blijkt

uit de vertaling dat deze taskara bij “beroep” vermeldt dat verzoeker student zou zijn, terwijl verzoeker

doorheen zijn asielrelaas voorhoudt dat hij sinds 2012 of 2013 als kok voor H.S. zou werken. Tevens blijkt

uit de vertaling dat deze taskara zou zijn uitgegeven op basis van het register van het jaar 2018, toen

verzoeker reeds in België verbleef. Verzoeker laat na de originele versie van zijn taskara voor te leggen

en legt enkel een kopie van een foto neer, terwijl foto’s en kopieën gemakkelijk door middel van allerhande

knip- en plakwerk manipuleerbaar zijn. Dit klemt des te meer daar uit de aan het administratief dossier

toegevoegde informatie betreffende corruptie en documentfraude in Afghanistan (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat omwille van de hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten

gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn, hetgeen de bewijswaarde van deze documenten

danig relativeert.
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2.3.2.5. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker op

de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij werkzaam was voor politiecommandant H.Y., terwijl hij

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij werkzaam was

voor districtshoofd H.S.:

“Ten eerste dient gewezen te worden op een opmerkelijke tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen bij de

DVZ en bij het invullen van de vragenlijst en die bij het CGVS. Daar waar u bij de DVZ (verklaring DVZ

d.d. 7 juni 2017) nog zei dat u werkte als kok bij politiecommandant H.Y. en ook bij het invullen van de

vragenlijst zei dat u voor H.Y. werkte, een commandant van de politie (vragenlijst CGVS d.d. 13 oktober

2017), gaf u bij uw persoonlijk onderhoud op het CGVS aan dat u kok was voor de chef van uw district

genaamd H.S. (CGVS 1, p. 8). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, zegt u dat H.Y. en H.S. broers

zijn en dat H.Y. op vrijdag bij H.S. over de vloer kwam (CGVS 1, p. 28). U geeft aan dat het voor u hetzelfde

is om de ene of de andere te vermelden, gezien ze allebei van hetzelfde huis afkomstig zijn. H.Y. en H.S.

mogen dan al broers zijn, gezien u op het CGVS duidelijk stelt dat u nooit voor een andere persoon

dan voor H.S. heeft gewerkt (CGVS 1; p. 8), dat hij ook degene was die u betaalde en gezien u aangeeft

dat H.Y. enkel op vrijdagen langs kwam (CGVS 1, p. 28), is het niet geloofwaardig dat u beide heren

lukraak door elkaar zou gebruiken als personen waar u voor zou hebben gewerkt. Bovendien haalde u bij

de DVZ nergens aan ooit voor districtshoofd H.S. te hebben gewerkt. De vaststelling dat u niet eenduidig

bent voor wie u daadwerkelijk heeft gewerkt in Afghanistan, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw

beweerde tewerkstelling uitermate en daardoor ook de vervolgingsfeiten die daaraan gekoppeld zijn

(CGVS 1, p. 12-13).”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande als volgt:

“Verzoeker heeft een volledig beeld willen verschaffen van zijn leven en zijn problemen. Als men de moeite

neemt om het geheel te analyseren, dan zal men vaststellen dat het relaas geen tegenstrijdigheden bevat.

Het CGVS vertrekt van zeer westerse houding en gedachten, waardoor bepaalde aannames (familie,

tewerkstelling, veiligheid) niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

Het CGVS oordeelde op basis van een eigen subjectief ‘gevoel’ zonder objectieve elementen of zonder

referentiemateriaal waarop zij zich kan steunen om de aanvraag af te wijzen. Ook kon er veel meer

persoonlijke informatie over de familie van tewerkstelling gegeven worden. De aangeleverde informatie

blijkt correct, maar het CGVS vertrekt van een zeer gesloten familiebeeld waar één man, één vrouw het

gezin vormt, daar waar dit in Afghanistan niet het geval is de familie meer een clangebeuren is, waarbij

broers bij het ouderlijk huis blijven en daar integreren, minstens regelmatig dit huis (en gastenverblijf)

benutten, hetgeen ook hier het geval was.

[…]

Verzoeker toonde door kennis van de familie, de omgeving, de woning dat zowel hij als zijn vader voor de

familie aan het werken was. Het niet hechten aan zelf dit element, fnuikt inderdaad het volledige relaas

van verzoeker. Alle problemen, gevolgen én feiten zijn gestoeld op de tewerkstelling van vader én zoon

bij deze familie. Verzoeker toonde reeds middels documenten en verklaringen aan dat de tewerkstelling

weldegelijk accuraat is.

[…]

De familie H. werd weldegelijk steeds vermeld. Het ouderlijk huis van deze broers, is waar verzoeker

werkzaam was én waar hij in de keuken werkte. De keuken van het gastenverblijf, waar beide broers

regelmatig mensen ontvingen. Ook één van de andere leden van de familie, parlementslid, verbleef af en

toe daar én verzoeker deed ook voor deze taken. Verzoeker heeft ook nooit voor iemand anders gewerkt

dan deze familie. Eens werd zijn loon door de ene broer betaald, dan weer door de andere. De

tewerkstelling is niet lukraak, maar gestructureerd rond het gastenverblijf. Ook hier heeft het CGVS een

zeer westerse én enge visie op tewerkstelling.

De gegevens verstrekt over de familie, hun werk, hun omgeving is bovendien ondersteunend voor de

tewerkstelling.”

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

hij als kok voor politiecommandant H.Y. werkte en dat hij op geen enkel ogenblik melding maakte van het

districtshoofd H.S. (administratief dossier, stuk 26, vragenlijst CGVS). Zowel uit de notities van de beide

persoonlijke onderhouden als uit de weergave van de feiten in de bestreden beslissing, die door verzoeker

wordt overgenomen (verzoekschrift, p. 1-2), blijkt echter dat het districtshoofd H.S. de spilfiguur is in

verzoekers vluchtrelaas, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker deze persoon zou

vermelden tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken, quod non. Hiermee geconfronteerd

tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker dienaangaande als volgt:

“S. is de baas van het district en H.Y. is de baas van civil order politie. Y. zelf woont in de stad. Hij bezocht

zijn broers gastenhuis op vrijdagen. En wij zouden zelfs zijn gasten daar hebben want het was allemaal

een familiegastenhuis. Dat is de reden dat ik met beide was. Beide zouden komen voor ons.
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Ik was betaald door S. De andere zou ons enkel bezoeken op vrijdagen. Voor mij om hem of hem te

vermelden is hetzelfde voor me. Ze zijn van een huis.” (notities 1, p. 28).

De commissaris-generaal wijst er in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker eerder tijdens zijn

eerste persoonlijk onderhoud verklaarde dat hij enkel voor H.S. werkte (notities 1, p. 8: “Werkte u ooit voor

andere personen? Nee. Het enige werk dat ik deed was voor S. […]”). Daar verzoeker ook aangaf dat

H.S. hem betaalde en dat H.Y. enkel op vrijdagen langskwam, is het niet aannemelijk dat verzoeker beide

personen door elkaar zou vernoemen als zijnde de personen voor wie hij werkte. Dit klemt des te meer

daar verzoeker in zijn verzoekschrift voorhoudt dat zijn loon de ene keer door H.S. werd betaald en de

andere keer door H.Y. terwijl hij tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen nog verklaarde dat zijn loon steeds door H.S. werd betaald. Deze

bijkomende tegenstrijdigheden doen eens te meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen. Verzoekers loutere beweringen dat de familiale interacties in Afghanistan een clangebeuren

zijn en dat broers “bij het ouderlijk huis blijven en daar integreren, minstens regelmatig dit huis

(gastenverblijf) benutten”, doen geen enkele afbreuk aan het tegenstrijdig karakter van zijn hiervoor

aangehaalde verklaringen. Verzoeker kan dan ook allerminst worden bijgetreden waar hij in zijn

verzoekschrift beweert dat zijn relaas geen tegenstrijdigheden bevat.

3.2.3.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

verklaringen over het districtshoofd H.S. niet overeenstemmen met de beschikbare informatie in het

administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') en dat verzoekers kennis over H.S. tekortschiet:

“Vervolgens dient ook aangestipt te worden dat uw kennis over H.S. dermate pover is dat dit

de geloofwaardigheid van uw beweerde tewerkstelling voor hem verder onderuit haalt. Zo beweert u dat

H.S. nog steeds districtshoofd was van Chaparhar op het moment van uw vertrek uit Afghanistan (CGVS

1, p. 15). Gezien u zeven tot negen maanden onderweg was voor uw aankomst in België begin mei 2017

(CGVS 1, p. 10; CGVS 2, p. 3) moet u rond augustus tot oktober 2016 zijn vertrokken. U haalt ook aan

dat u tot aan uw vertrek reeds drie tot vier jaar voor H.S. had gewerkt (CGVS 2, p.3). Het is dan ook zeer

opmerkelijk vast te stellen dat informatie die toegevoegd werd aan het administratief dossier aantoont dat

Q.N. in 2014 de districtshoofd van Chaparhar was en N.N. in 2016. Gevraagd naar Q.N., zegt u plots dat

u geheugenproblemen heeft (CGVS 1, p. 16), iets dat u overigens zoals eerder aangehaald niet

aantoont met medische documenten en waar aldus, zoals eerder aangetoond, weinig geloof aan kan

worden gehecht. U zegt zelfs dat u geen informatie heeft over wie na S. de districtshoofd in Chaparhar

was (CGVS 1, p. 16). Of H.S. ook districtshoofd was in andere districten weet u niet (CGVS 1, p. 16).

Nochtans blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat hij ook districtshoofd zou geweest zijn

in Behsud district, en dit zeker in september 2015, op een moment dat u zogezegd voor hem aan het

koken was in Chapargar. Daarenboven is het ook opmerkelijk dat u aangeeft dat er geen aanslag op H.S.

plaatsgevonden heeft (CGVS 1, p. 16), hoewel hij en zijn bewakers nochtans getroffen werden door een

bermbom in 2012. Dat u hier niet van op de hoogte bent hoewel u beweert dat uw vader al zes à zeven

jaar als bewaker voor H.S. werkte, schaadt ten zeerste de geloofwaardigheid van de door u beweerde

tewerkstelling van u en uw vader (CGVS 1, p. 7). Verder is het ook opmerkelijk dat u niet op de hoogte

bent dat het huis van H.Y., de broer van H.S., doorzocht werd in het kader van de zoektocht naar de

medeplichtigen naar een zelfmoordaanval in 2015. U geeft aan dat u nooit hoorde dat het huis van H.Y.

werd doorzocht of geruchten daarover had gehoord (CGVS 2, p. 16). Indien u werkelijk zou werken voor

H.S. en al dan niet voor H.Y., die volgens u ’s vrijdags over de vloer kwam, is het opmerkelijk dat u dit niet

weet. Kortom uw kennis over H.S. schiet dusdanig tekort dat er geen geloof gehecht kan worden aan de

beweerde tewerkstelling van u en uw vader voor hem.”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Verzoeker mocht weldegelijk op de ze elementen antwoorden en heeft over onder andere de aanslagen

gesproken. Verzoeker bevestigde uitdrukkelijk dat H.S. districtshoofd was, dat verzoeker zelf aangaf dat

zijn broer betrokken was bij een huiszoeking over zelfmoordaanslagen. Hierover kan verzoeker zelf

bevestigen dat er bomvesten gevonden werden bij de broer, maar dat door de politieke macht van de

familie, er weinig gevolg gegeven is aan deze feiten.”

Uit de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat ten tijde

van verzoekers vertrek uit Afghanistan N.N. districtshoofd was van Chaparhar, dat in 2014 Q.N. er

districtshoofd was en dat H.S. in september 2015 districtshoofd was van Behsud. Nochtans verklaarde

verzoeker, die beweert van 2012 of 2013 tot 2016 voor H.S. te hebben gewerkt, tijdens zijn eerste

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat H.S.

reeds twee à vier jaar districtshoofd was in Chaparhar en dat hij niet weet of deze ook elders districtshoofd

is geweest (notities 1, p. 15-16). Als zodanig zijn verzoekers verklaringen niet te rijmen met de beschikbare

informatie, hetgeen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas.
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Dit klemt des te meer daar uit de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief

dossier) eveneens blijkt dat H.S. en zijn bewakers in 2012 werden getroffen door een bermbom en dat

het huis van H.Y., de broer van H.S., in 2015 werd doorzocht in het kader van een zoektocht naar

medeplichtigen van een zelfmoordaanval, terwijl verzoeker tijdens zijn persoonlijke onderhouden op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij geen weet had van een

aanval op H.S. of van een zoektocht in het huis van H.Y. (notities 1, p. 16 en notities van het persoonlijk

onderhoud 1 oktober 2018 (hierna: notities 2), p. 16). Dat verzoeker van deze bomaanslag niet op de

hoogte is klemt des te meer nu verzoekers vader op dat ogenblik ook als bewaker van H.S. werkzaam

zou zijn geweest. In tegenstelling tot wat verzoeker nu in zijn verzoekschrift verklaart, maakte hij nooit

eerder melding van een huiszoeking en het vinden van bomvesten bij H.Y.. waaraan weinig gevolg zou

zijn gegeven omwille van de politieke macht van de familie van H.Y. en H.S.. Aldus blijkt de uiteenzetting

in onderhavig verzoekschrift tegenstrijdig met zijn eerdere verklaringen, hetgeen de ongeloofwaardigheid

van deze verklaringen eens te meer onderlijnt.

2.3.2.7. Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker over

de werkzaamheden van zijn vader voor H.S. dermate weinig informatie kan verschaffen dat aan deze

werkzaamheden van zijn vader geen geloof kan worden gehecht:

“Verder dient ook opgemerkt te worden dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij uw verklaringen

over het werk van uw vader als arbaki bij H.S.. Zo is het eigenaardig dat u zegt dat uw vader een training

genoot, maar dat u niet kunt zeggen of deze in de stad was dan wel in het districtscentrum en dat u

bovendien niet weet hoe lang deze training duurde (CGVS 1, p. 22). Bovendien is het weinig

geloofwaardig dat u er niet in slaagt om een anekdote te vertellen die uw vader u vertelde over zijn werk.

Hiernaar gevraagd, zegt u hoe u via uw vader bij H.S. aan de slag ging (CGVS 1, p. 22). Aangespoord

om een verhaal te vertellen dat uw vader vertelde over zijn werk, zegt u dat uw vader u veel verhalen

vertelde (CGVS 1, p. 22). Uitgenodigd om er zo een te beschrijven, begint u zeer algemeen te vertellen

dat vaders verhalen vertellen, dat uw vader met u zou lachen, u zou adviseren om geen slechte dingen

te doen en goed te zijn (CGVS 1, p. 22). Wederom verzocht of uw vader u ooit iets vertelde over wat er

met hem gebeurde tijdens zijn werk, zegt u vervolgens dat hij laat thuis kwam en vroeg vertrok naar zijn

werk en dat u niet veel met hem zou optrok (CGVS 1, p. 22). Dat u, die u eerste instantie aangaf dat uw

vader u veel verhalen vertelde over zijn werk er uiteindelijk niet in slaagt om er een te vertellen, doet

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de tewerkstelling van uw vader.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande als volgt:

“Verzoeker legde voldoende documenten en andere voor om elke twijfel weg te nemen. Dat verzoeker

niet weet of zijn vader een specifieke training heeft gehad, is weinig verwonderlijk aangezien verzoeker

daar zelf niet aanwezig was.

Ook hier gaat het CGVS uit van een zeer westerse houding waar de familie open over alle elementen

spreekt, ook over het werk. In de Afghaanse cultuur is dit niet het geval en kan een zoon niet zonder meer

vragen stellen aan zijn vader. De vader heeft gezorgd voor werk voor zijn zoon, heeft contacten gelegd

én verzoeker diende hiervoor de eeuwige dankbaarheid aan zijn vader. Hierbij worden vragen niet

getolereerd. Dat de vader van verzoeker veel verhalen vertelde over zijn werk, wil uiteraard niet zeggen

dat verzoeker kennis had van de dagelijkse routine van zijn vader, zijn opleiding etc.

Verzoeker gaf aan dat door geheugenproblemen hij zich niet alles perfect kon herinneren en dat is dan

ook de logische reden dat bepaalde tijdselementen niet perfect zijn. Het getuigd eveneens van een niet

ingestudeerd karakter dat verzoeker kan aangeven hoe en waar hij bepaalde zaken vernam, maar echter

(door geheugenproblemen) de tijdsindicatie niet perfect kan plaatsen.”

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen tot driemaal toe verklaarde dat zijn vader hem veel verhalen

vertelde over zijn werk voor H.S. doch dat verzoeker er niet in slaagt om hiervan ook maar één concrete

anekdote te geven (notities 1, p. 22). Gelet op de vele verhalen die zijn vader zou hebben meegegeven,

kan bovendien redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker wel degelijk in de mogelijkheid was om

zich terdege over de tewerkstelling van zijn vader te informeren.

Waar verzoeker verwijst naar zijn geheugenproblemen, kan dienstig worden gewezen op hetgeen

hieromtrent hoger reeds werd vastgesteld (zie supra).

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

voorgehouden chronologie van verzoekers tewerkstelling voor H.S. niet overeenstemt met de beschikbare

informatie in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') over een incident, dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegde over de dreigbrieven die zijn vader zou hebben ontvangen en over de
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tijdssituering van het ontvangen ervan en dat verzoeker niet bij andere collega’s informeerde of zij al dan

niet ook problemen ondervonden omwille van hun tewerkstelling:

“Bovendien haalt ook een opmerkelijke incoherentie de geloofwaardigheid van uw tewerkstelling voor

H.S. onderuit. U zegt dat u hoorde over het incident waarbij hoofdmeester A. neergeschoten werd in

Hafizan via de kok van de plaats waar u werkzaam was (CGVS 2, p. 11). Eerder gaf u aan dat u nooit

ander werk deed dan te koken voor H.S. (CGVS 1, p. 8). Over een incident waarbij een drone neerstortte

in uw district een vijftal jaar geleden, geeft u aan dat u toen echter nog niet voor H.S. werkte (CGVS 2, p.

12). Uit de informatie die toegevoegd werd aan het administratief dossier blijkt echter dat het incident met

A. gebeurde in augustus 2013 en dat de drone neerstortte in november 2013. Het is dan ook frappant dat

u zegt dat u van een incident dat eerder gebeurde op de hoogte bent via een collega, terwijl u over een

later incident beweert dat u toen nog niet werkzaam was voor H.S.. De vaststelling dat het tijdskader van

de door u voorgehouden tewerkstelling niet overeenstemt met de actualiteit in uw regio, wijst er eens te

meer op dat u niet voor H.S. gewerkt heeft.

Ook werd er een tegenstrijdigheid opgemerkt die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder onderuit

haalt. Daar waar u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS aangeeft dat uw vader een

dreigbrief kreeg ongeveer 5 à 6 maanden voor hij neergeschoten werd en stelt dat hij naast deze brief

geen andere bedreigingen kreeg (CGSV 1, p. 24), zegt u bij het tweede persoonlijk onderhoud dat uw

vader twee à drie dreigbrieven kreeg voor zijn dood (CGVS 2, p. 17). Uiteindelijk houdt u het op twee

dreigbrieven (CGVS 2, p. 17). Hoewel u bij het eerste persoonlijk onderhoud er wel nog in geslaagd was

om een tijdsindicatie te geven hoe lang voor zijn dood hij die dreigbrief kreeg, zegt u bij het tweede

persoonlijk onderhoud dat u niet weet hoe lang voor zijn dood hij die dreigbrieven kreeg (CGVS 1, p. 24;

CGVS 2, p. 17). Geconfronteerd met de tegenstrijdigheid betreffende het aantal dreigbrieven die uw vader

kreeg en uitgenodigd om te reageren op de vaststelling dat u vorige keer wel kon benoemen hoe lang

voor zijn dood uw vader deze brieven had gekregen, geeft u aan dat uw vader twee dreigbrieven kreeg

maar dat u de exacte timing niet weet (CGVS 2, p. 17). Het louter vasthouden aan uw laatste verklaringen

doet geen afbreuk aan de duidelijke tegenstrijdigheid.

Ook uw verklaringen over uw collega’s of die al dan niet problemen hadden omwille van hun

werkzaamheden zetten uw asielrelaas verder op losse schroeven. Gevraagd of uw collega’s die voor S.

werkten ook problemen hadden, zegt u dat dat misschien zo was (CGVS 1, p. 21). Vervolgens geeft u

aan dat niemand met anderen over zijn problemen spreekt, tenzij met H.S. zelf (CGVS 1, p. 21). Het is

opmerkelijk dat u hier niet beter van op de hoogte bent. Gezien de problemen die u en uw vader hadden,

kan immers verwacht worden dat jullie zich beter geïnformeerd zouden hebben om jullie eigen vrees

correct in te schatten.”

In de mate dat verzoeker dienaangaande verwijst naar zijn beweerde geheugenproblemen, kan dienstig

worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd vastgesteld (zie supra). Voor het overige

voert verzoeker inzake de hiervoor geciteerde motieven uit de bestreden beslissing geen enkel concreet

en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Als dusdanig blijven deze motieven onverminderd overeind.

2.3.2.9. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de reactie van

verzoeker en H.S. op de bedreigingen vanwege de taliban niet geloofwaardig zijn gelet op de door

verzoeker geschetste context:

“Daarenboven werd vastgesteld dat zowel uw gedrag als het gedrag van H.S. niet conform is met de door

u aangehaalde vrees, hetgeen eveneens de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen

ontsiert. Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u, nadat u zelf voor het eerst

zelf een bezoek kreeg van de taliban die u aanspoorden uw werk voor S. op te geven en bij hen te werken,

werd gesust door H.S. die u vertelde dat u het niet serieus moest nemen en dat ze u gewoon bang

maakten (CGVS 1, p. 26-27). Dat H.S. zo zou handelen tegenover de zoon wiens vader na 6 à 7 jaar

trouwe dienst werd vermoord door de taliban nadat ze hem eerder hadden bedreigd, is niet geloofwaardig.

Dat u gedwee naar H.S. zou luisteren nadat uw vader om het leven was gekomen is dat evenmin. Eens

te meer gezien de taliban u beide keren dat ze naar uw huis kwamen waarschuwden dat ze u erger

zouden behandelen dan uw vader (CGVS 1, p. 29, 30). Deze ongeloofwaardige wijze van handelen van

u en S. in de periode nadat u een eerste bedreiging kreeg, komen de aannemelijkheid van uw asielrelaas

niet ten goede.”

Verzoeker kan geenszins worden bijgetreden waar hij stelt dat H. de bedreigingen en problemen naar

verzoeker toe initieel afdeed als een ‘normaal en te verwaarlozen element’, temeer daar verzoekers vader

(die ook zes à zeven jaar voor ditzelfde districtshoofd werkte als bewaker) na eerst te zijn bedreigd

intussen reeds werd vermoord door de taliban. Of dit districtshoofd al dan niet behoort tot een invloedrijke

familie doet hieraan geen enkele afbreuk.
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2.3.2.10. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat aangezien,

gelet op het voorgaande, geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden problemen met

de taliban omwille van zijn beweerde tewerkstelling voor H.S., niet kan worden aangenomen dat beweerde

verdwijning van verzoekers broer, voor zover hieraan geloof kan worden gehecht, verband zou houden

met de voorgehouden problemen met de taliban. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat hij vernam dat

zijn broer intussen eveneens het land diende te ontvluchten en dat hij zal trachten hiervan de nodige

stukken te bekomen. Verzoeker laat echter na in concreto uiteen te zetten op welke wijze hij vernam dat

zijn broer Afghanistan zou zijn ontvlucht, omwille van welke reden zijn broer zou zijn gevlucht en of deze

vlucht enige nexus vertoont met het door verzoeker aangehaalde (ongeloofwaardig bevonden)

vluchtrelaas. Hoe dan ook legt verzoeker geen enkel stuk voor ter staving van de beweerde vlucht van

zijn broer.

2.3.2.11. Voort motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat (i) verzoeker,

gelet op het voorgaande, geen zicht biedt op zijn tewerkstelling en deze van zijn vader voorafgaand aan

zijn komst naar België; (ii) verzoekers verklaringen over een incident in de moskee van Dawlatzai

tegenstrijdigheden bevatten; (iii) verzoekers kennis over twee prominenten uit zijn regio en over de

landbouw in zijn regio gebrekkig is; en (iv) verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over de

financiering van zijn reis naar België; waardoor geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

voorgehouden identiteit, profiel, tewerkstelling, financiële achtergrond en verblijf in het dorp Dawlatzai in

het district Chaparhar van de provincie Nangarhar tot aan zijn vertrek naar België:

“Zoals eerder reeds uiteengezet hebt u bij aanvang de Belgische asielinstanties proberen te misleiden

betreffende uw leeftijd en bent u er niet in geslaagd enig bewijs neer te leggen van uw eigen identiteit.

Aan de reden waarom niet, kon namelijk weinig geloof worden gehecht. Ook bent u er doorheen uw

verklaringen niet in geslaagd om uw tewerkstelling als kok voor H.S. aannemelijk te maken. Dit maakt dat

het CGVS geen zicht heeft op wie u werkelijk bent en op wat u werkelijk van activiteiten deed in de drie à

vier jaar voor uw komst naar België (CGVS 2, p. 3). Ook werd reeds vermeld dat het voor een inwoner

van Chaparhar vreemd is dat u niet op de hoogte bent dat Q.N. en N.N. districtshoofden waren in

Chaparhar voor uw komst naar België. Zeker omdat u beweerde te hebben gewerkt voor het districtshoofd

van Chaparhar en ook uw vader in dat milieu actief was, maar ook omdat u wel af en toe naar het

districtcentrum trok voor persoonlijke boodschappen en dus zeker onder de mensen kwam (CGVS 1, p.

11). Dat u deze personen niet kent ook al maken ze deel uit van uw beweerde leefwereld doet afbreuk

aan de geloofwaardigheid van uw recent verblijf.

Vervolgens tonen nog enkele vreemde vaststellingen aan dat u niet steeds in Chaparhar hebt gewoond

voor uw komst naar Europa. Over de explosie in de moskee van Dawlatzai in augustus 2012 is het

namelijk merkwaardig dat u bij het eerste persoonlijk onderhoud zei dat een van de slachtoffers B.D. was,

die een verre verwant van uw vader is (CGVS 1, p. 18), maar dat u bij het tweede persoonlijk onderhoud

zegt dat u niemand van de slachtoffers kende (CGVS 2, p. 11). Dat u zo’n incoherente verklaringen aflegt

over de slachtoffers van dit bekende incident is zeer vreemd. Bovendien is het merkwaardig dat u niet

weet waar in de moskee de bom geplaatst was (CGVS 1, p. 18). Ook enkele bekende personen in

Chaparhar kent u niet. De naam Se. doet bij u geen belletje rinkelen (CGVS 1, p. 18). Uit de informatie

die toegevoegd werd aan het administratief dossier blijkt nochtans dat hij een talibancommandant was

die om het leven kwam bij een drone-aanval in Chaparhar in april 2016. N.K. kent u evenmin (CGVS 1, p.

18, 19). Nochtans kwam deze politiechef van Chaparhar om het leven in 2013 door een bermbom. Indien

u werkelijk in Chaparhar woonde in de jaren voor uw komst naar België, kan verwacht worden dat u deze

informatie wel zou weten.

Ook uw kennis over landbouw laat te wensen over, hetgeen de geloofwaardigheid van uw profiel uit

een landbouwgemeenschap te komen op wel zeer losse schroeven zet. Nochtans gaf u zelf aan dat er in

uw regio veel landbouwers zijn en dat ook uw oom landbouwer was en meer bepaald graan en mais

cultiveerde (CGVS 2, p. 6, 7). Ook toonde u aan het begin van het persoonlijk onderhoud aan dat u de

Afghaanse kalender goed beheerst (CGVS 1, p. 4). Er mag dan ook worden verwacht dat u, hoewel u zelf

geen landbouwer was, als neef van een landbouwer en inwoner van een landbouwregio, over enige

landbouwkennis zou mogen beschikken. Dit blijkt echter niet het geval. Zo geeft u verkeerdelijk aan dat

graan gezaaid wordt in saratan (juni –juli) en geoogst wordt in mizan (september- oktober) (CGVS 1, p.

8). Nochtans wordt graan in uw regio gezaaid van oktober tot november en geoogst van mei tot juni. Wat

er in de periode van de graanoogst nog op de velden gebeurt, weet u evenmin (CGVS 1, p.8). De

maisoogst situeert u dan weer verkeerdelijk in de zomer (CGVS 2, p. 8). Nochtans vindt de maisoogst

plaats in oktober (CGVS 2, p. 8). Over mais zegt u in eerste instantie dat dit gewas ongeveer een maand

na het graan geoogst wordt om in tweede instantie te zeggen dat u het niet weet (CGVS 2, p. 8). Of mais

dan wel aardappelen eerst geoogst worden, weet u evenmin (CGVS 2, p. 8). U stelt tot slot

verkeerdelijk dat graan geoogst wordt voor aardappelen (CGVS 2, p. 8).
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Ermee geconfronteerd dat het CGVS geen geloof hecht aan uw tewerkstelling voor H.S. en dat het

CGVS niet overtuigd is van uw beweerd verblijf in Chaparhar in de periode voor uw vertrek (CGVS 2, p.

18), blijft u bij uw verklaringen dat u voor H.S. werkte. Gevraagd om nog iets te zeggen om het CGVS

ervan te overtuigen dat u werkelijk in Chaparhar verbleef in de jaren voor uw vertrek, stelt u dat uw familie

daar nog woont en spreekt u over uw buren, maar brengt u geenszins elementen aan die kunnen

overtuigen van uw recent verblijf (CGVS 2, p. 18). De kans geboden om even met uw advocaat te

overleggen, gaat u daar niet op in (CGVS 2, p. 18).

Tot slot bent u niet eenduidig over de betaling van uw vlucht van Afghanistan naar België. Bij de DVZ

haalde u aan dat uw moeder 3.000 dollar betaald had voor uw reis (verklaring DVZ, vraag 36). Bij het

CGVS haalt u aan dat het 4.000 tot 5.000 euro was, en dat alles door uw oom aan moederszijde betaald

werd (CGVS 2, p. 8). De vaststelling dat u telkens andere bedragen opnoemt, maar ook niet coherent

kunt vertellen wie uw reis betaalde, doet vermoeden dat u ook geen zicht wenst te geven over de

financiële situatie van u en uw familie.

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

over uw identiteit, het door u aangemeten profiel en uw recent verblijf.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift stelt dat hij formeel is dat hij steeds in het district

Chaparhar heeft verbleven en dat de commissaris-generaal hieraan slechts geen geloof hecht op basis

van enkel beperkte zaken die op zich niet voldoende zijn om te twijfelen aan de afkomst, komt hij niet

verder dan het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen op zich niet

kan worden beschouwd als een dienstig verweer.

Waar verzoeker verder meent dat de commissaris-generaal een zeer westerse houding zou aannemen

bij “de interpretatie van de vraagstelling”, laat verzoeker na dit in concreto toe te lichten hetgeen allerminst

ernstig is.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat een verre verwant van zijn vader, B.D.,

omkwam bij een aanval op een moskee in 2012 (notities 1, p. 18), terwijl hij tijdens zijn tweede persoonlijk

onderhoud geen enkele melding maakte van B.D., ook niet toen hem uitdrukkelijk werd gevraagd of hij

geen enkel slachtoffer kende (notities 2, p. 11). Redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker ook

tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud melding zou maken van B.D., temeer wanneer hem uitdrukkelijk

wordt gevraagd of hij slachtoffers van de aanval op de moskee kent. Dat B.D. een verwant is van zijn

vader die hij persoonlijk niet kent, zoals verzoeker benadrukt in zijn verzoekschrift, weerhield hem er

klaarblijkelijk niet van om deze persoon wel spontaan te vermelden tijdens zijn eerste persoonlijk

onderhoud, zodat hieruit geen verschoning kan blijken voor het niet vermelden van deze persoon tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt als volgt: “Het niet kennen van enkele van de genoemde namen,

daar waar een meerderheid wel gekend waren, sluit de afkomst uiteraard evenmin uit.”, kan niet worden

ingezien over welke meerderheid van namen verzoeker het heeft, daar zulks allerminst valt af te leiden

uit de notities van het persoonlijk onderhoud (notities 1, p. 18-19).

Verder verklaarde verzoeker zelf dat hij afkomstig is uit een regio met veel landbouwactiviteiten en dat

zijn oom zelf landbouwer was (notities 2, p. 6-7), zodat wel degelijk enige kennis van de landbouw over

zijn regio kan worden verwacht, hoewel verzoeker zelf geen landbouwer zou zijn geweest.

Dienaangaande dient er tevens op gewezen dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van

de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan

misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende

draagkrachtig zijn.

Voor het overige voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer tegen de overige hiervoor

geciteerde motieven uit de bestreden beslissing zodat deze onverminderd overeind blijven en door de

Raad worden overgenomen.

2.3.2.12. Met betrekking tot de door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het

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

“De documenten die u voorlegt slagen er niet in om voorgaande vaststellingen te wijzigen. Ten eerste

dient opgemerkt te worden dat uit objectieve informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat zeer

gemakkelijk op nietreguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse documenten kunnen verkregen

worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaat het op zich

niet om de eerder vastgestelde onaannemelijkheid van uw relaas te wijzigen. Afghaanse documenten

hebben immers slechts een zeer beperkte waarde bij het ondersteunen van het asielrelaas. De taskara

van uw vader zegt niets over uw identiteit. Dit document toont bovendien geen enkele bloedverwantschap

aan tussen u en deze man. Ook de overige door u neergelegde documenten tonen geenszins een

familieband aan tussen u en de persoon waarop deze documenten betrekking hebben.
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Bovendien dient opgemerkt te worden dat deze documenten, die betrekking moeten hebben op uw vader,

een bedenkelijke kwaliteit vertonen, waardoor ook de authenticiteit ervan in vraag kan worden gesteld. Zo

is op vele documenten nauwelijks te lezen wat er gedrukt staat. Het document over het overlijden van uw

vader, het duplicaat daarvan en het attest van martelaarschap van uw vader doen geenszins afbreuk aan

de vaststelling dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u geschetste omstandigheden waarin

uw vader overleed. Noch het blanco strafblad van uw vader, noch de twaalf documenten betreffende het

werk van uw vader bij de lokale politie slagen erin om de geloofwaardigheid van de door u beweerde

problemen met de taliban te herstellen. Bovendien is het ook opmerkelijk dat u aangaf dat u documenten

zou voorleggen die de tewerkstelling van uw vader voor H.S. moeten ondersteunen, maar dit niet deed.

Er dient immers vastgesteld worden dat de documenten die u voorlegt enkel de tewerkstelling van uw

vader voor de lokale politie vermelden, maar geenszins zijn beweerde tewerkstelling voor H.S.

ondersteunen. Hoewel u aangaf dat u ook foto’s van uw vader en H.S. zou voorleggen (CGVS 1, p. 23),

dient vastgesteld te worden dat deze ontbreken, evenals een verklaring om welke reden u deze foto’s niet

voorgelegd heeft.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker dienaangaande aan dat de commissaris-generaal zijn documenten

“allemaal van tafel [veegt] door te stellen dat alles kan bekomen worden tegen de juiste prijs én dat de

bloedband niet aangetoond is” en dat men volgens hem verkiest “op louter subjectieve gronden de

documenten af te wijzen”. Verzoeker verliest evenwel uit het oog dat het administratief dossier wel degelijk

objectieve informatie bevat in verband met corruptie en documentfraude in Afghanistan (zie map

'Landeninformatie'). Evenmin is de vaststelling dat verzoeker niet aantoont dat de vermelde persoon zijn

vader is, subjectief daar uit het geheel van de beschikbare informatie en van voormelde motieven

inderdaad blijkt dat verzoeker dergelijke familiale band niet aantoont.

Wat betreft de ter terechtzitting neergelegde kopie van een foto van een verklaring van de dorpshoofden

van het dorp Dawlatzai (rechtsplegingsdossier, stuk 7) dient vastgesteld dat dit document door gelijk wie

waar en wanneer kan zijn opgesteld. Bovendien blijkt uit de bijgevoegde vertaling ervan dat wordt vermeld

dat verzoeker intussen in België verblijft, waaruit blijkt dat dit document louter werd opgesteld om

verzoeker verblijf in Dawlatzai te bevestigen, hetgeen het gesolliciteerd karakter ervan aantoont. Hetzelfde

geldt voor de kopie van de foto van een verklaring van ene A.J.D. (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Hoger

werd bovendien reeds gewezen op de manipuleerbaarheid van foto’s en kopieën door middel van

allerhande knip- en plakwerk, alsook op de informatie in het administratief dossier betreffende corruptie

en documentfraude in Afghanistan (zie supra), waardoor ook de bewijswaarde van deze beide

documenten onderuit wordt gehaald. De taskara van verzoeker en zijn vader (rechtsplegingsdossier, stuk

7) kwamen hoger reeds aan bod.

2.3.2.13. Het aangevoerde wantrouwen jegens de overheid kan de gedane vaststellingen niet verklaren.

Op een verzoeker om internationale bescherming rust immers de verplichting om van bij de aanvang van

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

internationale bescherming, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te

brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het verzoek om internationale

bescherming. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er

diens status van vluchteling te doen erkennen is bovendien inherent het vertrouwen verbonden in de

autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt.

Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn verzoek om internationale

bescherming niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing

kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn

de ambtenaren van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onpartijdig en

hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de

kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

2.3.2.14. 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.

2.3.2.15. 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.
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2.3.2.16. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

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

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

dat hij verbleef in het district Chaparhar in de provincie Nangarhar tot aan zijn vertrek naar België, noch

in een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld de subsidiaire beschermingsstatus kan

worden toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval toepassing kan worden gemaakt van

artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg is het mogelijk dat verzoeker in Afghanistan in een

veilig gebied verbleef of zou kunnen verblijven. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet is er immers geen behoefte aan bescherming indien de verzoeker in een deel van het

land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van

artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar

en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij

er zich vestigt. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


