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nr. 221 399 van 20 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN

Snikbergstraat 140A

1701 ITTERBEEK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

17 januari 2018 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 14 december 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat V. HERMANS loco advocaat

D. VAN DER BEKEN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Eerste verzoeker (hierna: verzoeker), die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens

zijn verklaringen op 29 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op

30 november 2015 om internationale bescherming. Op 14 december 2017 beslist de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de eerste bestreden

beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig van het dorp Mullahkhel in de regio

Sanglakh in het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. U bent Sadat en hangt het sjiitische

geloof aan.

Uw broer S. E. (...) en uw neef S. S. (...) studeerden beiden in de stad Kabul. De moeder van S. F. (...)

was ziek en verbleef in het ziekenhuis van Kabul. U ging hen alle drie met de auto ophalen in de stad

Maidan Shahr, om hen van daar naar Sanglakh te brengen. U maakte van de gelegenheid gebruik om

inkopen te doen op de markt van Maidan Shahr. Toen u afwezig was om vlees en groenten in te slaan,

benaderden twee personen uw auto. Ze vroegen uw broer en uw neven of ze konden meereizen tot in

Jalrez. Uw broer en uw neven stemden in. Onderweg naar huis, tussen de dorpen Ismailkhail en Noor

Mohammad Khail, werd de auto tegen gehouden door twee talibanstrijders. De taliban deden teken met

hun handen dat de wagen moest stoppen, maar de twee passagiers bevalen u door te rijden. U stopte

de auto. De twee talibanstrijders benaderden de auto. Eén van de passagiers vuurde op een talib, die

vervolgens op de grond viel. De andere passagier richtte een pistool op uw hoofd en beval u door te

rijden. Bij het wegrijden raakte uw auto de andere talib. Vervolgens vroeg u aan de twee passagiers wie

zij precies waren. Ze vertelden u dat ze deel uitmaakten van de lokale politie van Jalrez. De passagiers

stapten uit op de markt in Jalrez. U reed vervolgens naar huis. U parkeerde uw auto en ging langs bij

het checkpost van de lokale politie in Dahne Qalat. U rapporteerde er over het incident. De lokale politie

raadde u aan af te wachten en binnen te blijven. Twee tot drie dagen later ging één van uw broers,

G. (...), naar Maidan Shahr om geld te innen voor de appels die jullie verkocht hadden. Hij reisde erheen

met het publiek transport. Hij belde u vanuit Maidan Shahr en verzekerde u dat hij veilig was

aangekomen. Hierna vernam u niets meer van hem. U probeerde hem te bellen, maar zijn telefoon was

uitgeschakeld. Bij valavond ging u opnieuw naar het checkpoint van de lokale politie in Dahne Qalat om

te rapporteren. De politie verzekerde u dat ze het verder zouden onderzoeken. De volgende morgen

kwam S. H. (…) tot bij u en informeerde hij u dat uw broer was gedood. In de borstzak van uw broer

vonden jullie een dreigbrief van de taliban. Uw broer werd diezelfde dag begraven. De dag daarop ging

u naar het districtsbureau om te rapporteren over uw problemen. Twee tot drie dagen later verliet u het

land. U reisde gehuld in een burka met het publiek transport tot Maidan Shahr en nam daar een bus tot

Nimroz, waar u een smokkelaar ontmoette die u buiten Afghanistan bracht.

Samen met uw echtgenote H. S. (…), uw broer S. E. S. (...) en uw twee neven S. S. S. (...) en

S. F. S. (...), heeft Afghanistan verlaten midden oktober 2015. Jullie zijn België binnengekomen op

29 november 2015 en vroegen de volgende dag asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw taskara, de taskara van uw

echtgenote, een waarschuwingsbrief van de taliban en een bevestiging van uw problemen van de

districtsautoriteiten.

B. Motivering

U bent er niet in geslaagd het CGVS ervan te overtuigen uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie uw land van herkomst te hebben verlaten, noch heeft u

aannemelijk gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.

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

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

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

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

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

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

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde

verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking.
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Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw profiel noch aan uw

beweerde verblijf in het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. Dit is nochtans belangrijk voor de

inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg

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

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

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

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

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

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

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

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

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

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

Uw verklaringen over uw recente verblijfsplaatsen in Afghanistan overtuigen niet. Hoewel u een zekere

geografische kennis heeft van de regio Sanglakh in het district Jalrez, dient te worden gewezen op het

feit dat dergelijke kennis gemakkelijk in te studeren valt. Uw kennis van het dagdagelijkse leven in het

district is minder overtuigend en doet vermoeden dat u de regio reeds langer verlaten heeft en er recent

niet meer verbleef.

Zo slaagt u er in een gedetailleerde route van uw dorp tot de stad Maidan Shahr te geven en kan u

daarbij verschillende dorpen noemen die u onderweg tegenkomt (CGVS, p. 7). Het is echter opmerkelijk

dat u wel moeite ondervindt om dorpen te situeren in de regio wanneer u hiernaar gevraagd wordt. Zo is

het opmerkelijk dat u nog niet gehoord heeft van het dorp Kota Qazi of Kota Qadzi (CGVS, p. 12). U

geeft aan het dorp niet te kennen. Nochtans bevindt dicht dorp zich op amper twee tot drie kilometer van

dorpen als Giru en Baghalak. Baghalak is een dorp dat u meermaals aanhaalde tijdens het gehoor. U

beweert zelfs een eigen winkel gehad te hebben in het dorp Baghalak (CGVS, p. 6). Van het dorp

Paytab heeft u tevens nooit gehoord (CGVS, p. 9). Nochtans ligt ook dit dorp in de Sanglakh vallei op

amper twee tot drie kilometer van Baghalak en Giru, en op ongeveer drie tot vier kilometer van dorpen

als Zere Chinar, Tar Ker Manj en Khosh Kermin die u wel zeer vlot kan noemen (CGVS, p. 10). Ook het

dorp Lakar is u onbekend (CGVS, p. 9). Lakar is een hoger gelegen dorp langs de weg van Sanglakh

naar Jalrez ter hoogte van het dorp Ahangeran, eveneens een dorp dat u verschillende malen noemt

(CGVS, p. 7). Dat dit dorp u volledig onbekend in de oren klinkt ondanks het feit dat u de weg tot het

districtscentrum van Jalrez vaak zou hebben afgelegd is merkwaardig. Ook is het opvallend dat u

aangeeft dat u vanaf uw dorp tot het districtscentrum van Jalrez eerst het dorp Kote Sokhta passeert en

pas daarna Giru (CGVS, p. 12). Op de kaarten waarover het CGVS beschikt, blijkt duidelijk dat Giru

noordelijker ligt dan Kote Sokhta, en dat u dus eerst Giru zou passeren en pas daarna Kote Sokhta

wanneer u zich richting het zuiden naar Jalrez toe verplaatst. Deze verklaringen roepen dan ook vragen

op over de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit de regio.

Ook uw verklaringen over de rivieren in Jalrez zijn opmerkelijk. U verwijst naar een rivier in de vallei van

Sanglakh. U stelt dat deze rivier begint op het verre einde van de vallei en verder vloeit naar Jalrez. In

Jalrez stroomt die rivier in de rivier van de Maidanvallei (CGVS, p. 8). Gevraagd in welke richting de

rivier van de Maidanvallei stroomt, zegt u dat ze in de richting van Maidan Shahr stroomt vanaf Jalrez

(CGVS, p. 9). Gevraagd waar de Maidan-rivier vandaan komt voor die samenkomt met de rivier uit de

Sanglakh-rivier, stelt u dat er geen andere rivier is. U verklaart dat de rivier van Sanglakh tot in de

Maidanvallei vloeit en daar de Maidan rivier genoemd wordt (CGVS, p. 9). Nogmaals gevraagd of er een

andere rivier is naast de rivier van Sanglakh die in Jalrez de Maidan-rivier wordt genoemd, stelt u dat u

geen andere rivier zag. Nochtans is er wel degelijke sprake van een rivier die vanaf het district Day

Mirdad en vanuit de bergen in Jalrez tot het districtscentrum van Jalrez vloeit, en daar samenkomt met

de rivier uit de Sanglakhvallei en de Maidanvallei. Dat u aangeeft dat er geen andere rivier is, doet

sterke twijfels rijzen over uw recente verblijf in het district Jalrez.

Voorts is het opmerkelijk dat u niet in staat bent radiozenders te noemen die u kon ontvangen in het

district Jalrez. In het bijzonder omdat u een auto bezat en aangeeft dat u in de auto naar de radio

luisterde (CGVS, p. 10). Gevraagd naar de radiozenders in Jalrez en Maidan Wardak, geeft u aan dat er

geen radiozenders zijn in Jalrez (CGVS, p. 10). Gewezen op uw verklaringen dat u naar de radio

luisterde in uw auto en gevraagd welke zenders u dan beluisterde, verwijst u naar de BBC en geeft u

vaagweg aan dat er ook anderen zijn maar dat u daar zelden naar luisterde (CGVS, p. 10). Gevraagd

welke andere zenders er in Jalrez konden beluisterd worden, stelt u het niet te weten (CGVS, p. 10).



RvV X - Pagina 4

Gewezen op het feit dat er naast de BBC wel degelijk andere radiostations kunnen ontvangen worden in

de regio, en nogmaals gevraagd of u er kan noemen, moet u aangeven dat u het niet weet. Uit de

informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat volgende radiostations kunnen worden beluisterd in de

provincie Maidan Wardak: National Radio Television, United Voice, Zala Television, Chak Radio,

National Goal, Pizwan, Badlon and Municipality Radio. Dat u niet in staat bent één ander radiostation te

noemen naast de alom bekende BBC, plaatst de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit de

regio op de helling.

Opmerkelijk zijn tevens uw verklaringen over de lokale politie of arbaki in uw district. Gevraagd naar

eventuele problemen tussen de lokale politie of arbaki en de bevolking in uw district Jalrez, geeft u aan

dat er soms gevechten waren tussen de arbaki en de taliban. Nogmaals gevraagd hoe de lokale politie

zich tot de bevolking van Jalrez verhouden en of er ooit problemen waren tussen de lokale politie en de

burgerbevolking, geeft u aan van niet (CGVS, p. 11). Nochtans blijkt uit de informatie waarover het

CGVS beschikt de aanwezigheid van de lokale politie in Jalrez sterk gecontesteerd is. Na de incidenten

in juli 2015, waarbij verschillende checkposten van de lokale politie langs de Kabul-Bamiyansnelweg,

tijdelijk werden ingenomen door de taliban en ongeveer 30 lokale politiemannen van de Hazaraetnie het

leven lieten, was er sprake van publieke verontwaardiging op twee fronten. Lokale bewoners van de

dorpen waar checkposten waren ingenomen, zoals Zeowalat en Ismailkhail, stapten naar de media om

het gedrag van deze lokale politiemannen in de drie jaren dat ze er gevestigd waren aan de kaak te

stellen. De inwoners verklaarden dat de 100 lokale politiemannen die in 2012 naar de regio gezonden

werden verschillende huizen in de dorpen hadden ingenomen en dat lokale inwoners door de

politiemannen werden lastig gevallen tot het punt waar een lokale school diende gesloten te worden

omdat de lokale politie op schoolkinderen schoot. Andere inwoners verklaarden dat ze gemarteld waren

door de lokale politie. De Hazaragemeenschap reageerde op zijn beurt verontwaardigd omdat

Pasjtoenen naar verluid geholpen hadden bij het overnemen van de checkposten en de regering te lang

gewacht heeft om de reageren en ondersteuning te sturen naar de checkposten die werden

aangevallen. Hoewel de problemen met de lokale politie zich voornamelijk voordeden in de dorpen

langs de Kabul-Bamiyan snelweg, is het niet aannemelijk dat deze polemiek u volledig zouden ontgaan

zijn als inwoner van het district. Bovendien vermeldt u het incident ook zelf tijdens het gehoor op het

CGVS (CGVS, p. 13). Dat u geen enkele weet zou hebben van de lokale gevolgen en reacties op dit

incident, ondergraaft uw recente herkomst uit Jalrez. In het bijzonder omdat u af en toe langs deze

dorpen en deze weg reisde om uw neef en broer op te pikken in Maidan Shahr of om boodschappen te

doen in de stad.

Dat u verder ook geen weet heeft van de ‘insider attack’ op de basis in Khwaja Mohammad, een basis

die u zelf vermeldde tijdens uw gehoor, voedt de twijfels die reeds bestaan over uw voorgehouden

recente herkomst uit Jalrez. Gevraagd naar incidenten in de regio, vernoemt u het eerder besproken

incident waarbij verschillende checkposten van de lokale politie werden ingenomen door de taliban en

een dertigtal Hazara’s het leven lieten (CGVS, p. 13). Specifiek gevraagd naar andere incidenten

waarbij het leger betrokken was, geeft u aan geen weet te hebben van zo’n incident. Er wordt u

vervolgens gevraagd naar een insider attack en naar Colonel Alluddin, maar op beide vragen moet u het

antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 13). Vervolgens wordt u gevraagd naar incidenten op de basis van

Khwaja Mohammad, waarop u ontwijkend antwoordt dat u toch wist over de aanval op de checkposten

van de lokale politie (CGVS, p. 13). Nogmaals de kans geboden te vertellen over incidenten op de

Khwaja Mohammadbasis, stelt u dat u er geen weet van heeft (CGVS, p. 13). Nochtans kwamen er bij

een incident in deze basis in maart 2013 twee Amerikaanse soldaten en drie Afghaanse soldaten om

toen een lokale politieman het vuur opende op hen. Bij het incident raakten ook nog eens zes andere

Amerikanen gewond. De aanval vond plaats toen deze Amerikaanse en Afghaanse soldaten de Khwaja

Mohammadbasis verlieten na een meeting. Dat deze aanval u blijkbaar volledig ontgaan is, plaatst de

geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit het district Jalrez verder op de helling.

Voorts dient gewezen te worden op uw onwaarschijnlijke verklaringen omtrent uw profiel. Zo dient te

worden gewezen op uw opmerkelijke verklaringen omtrent uw reis. U verklaart dat u de regio amper

twee tot drie dagen na de dood van uw broer G. (...) verliet. Gevraagd hoe u met uw gezin, uw broer en

uw twee neven erin slaagden jullie reis op zo’n korte tijd te regelen, stelt u vaagweg dat u naar Nimroz

ging en dat uw broer H. (...) een smokkelaar regelde die jullie zou helpen het land te verlaten (CGVS,

p. 18). Gevraagd hoe uw broer deze smokkelaar vond, moet u aangeven dat u dit niet weet. Gevraagd

naar de kostprijs van uw reis, antwoordt u dat uw broer H. (...) aangaf dat hij 20.000 tot 24.000 dollar

betaalde voor negen personen, zijnde u, uw vrouw, uw vier kinderen, uw broer en uw twee neven

(CGVS, p. 18). Gevraagd hoe uw broer een dergelijk bedrag bijeen kreeg, stelt u dat de auto verkocht

werd en dat er geld was van de verkoop van appels. U kan niet aangeven voor welk bedrag de auto
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verkocht werd. U geeft verder aan dat de jaarlijkse opbrengst van de appelverkoop ongeveer 350.000

tot 400.000 Afghani bedraagt, maar heeft geen idee hoeveel dollar dat is. Gevraagd of uw broer het geld

nog van elders haalde, moet u toegeven dat u niet precies weet hoe uw broer het geld bijeen kreeg

(CGVS, p. 18). Het is echter weinig geloofwaardig dat u als volwassen man amper informatie zou

hebben over dergelijk aspect van uw reis naar Europa. Bovendien heeft u nadien nog contact gehad

met uw broer. Gevraagd of toen over het financiële aspect van jullie reis gesproken is, voegt u

simpelweg toe dat hij het land als hypotheek nam (CGVS, p. 18). Dat u eerder aangaf geen idee te

hebben hoe uw broer het verdere geld bijeen kreeg, en later simpelweg toevoegt dat uw broer een

hypotheek nam op het land, kan niet overtuigen. Uw opeenvolgende verklaringen over de organisatie en

de kost van uw reisweg doen verder vermoeden dat u geen zicht wenst te bieden op uw werkelijk profiel

en uw werkelijke situatie voor uw komst naar België.

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

recent afkomstig te zijn uit het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. Gelet op de

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

worden gehecht aan uw vrees voor de taliban in die regio. Immers, aangezien er geen geloof kan

gehecht worden aan het feit dat u voor uw komst naar België in het dorp Mullahkhel heeft verbleven,

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in dit dorp en die

regio hebben voorgedaan.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag zijn niet in staat bovenstaande

bevindingen te wijzigen. Wat betreft uw taskara, de taskara van uw echtgenote, de waarschuwingsbrief

van de taliban en de bevestiging van uw problemen door de districtsautoriteiten dient te worden

opgemerkt dat uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw

dossier toegevoegd) blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere

wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel

Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen, zoals dreigbrieven,

zijn om voor de hand liggende redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg

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

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

Uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier

toegevoegd) blijkt verder dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze,

via corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel

Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen, zoals dreigbrieven,

zijn om voor de hand liggende redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken. Bijgevolg

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

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw herkomst te herstellen.

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

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

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS nochtans uitdrukkelijk gewezen op het belang van

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

plaatsen van eerder verblijf (CGVS, p. 2). Er werd tevens beklemtoond dat indien u het CGVS niet

duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar

België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie,

u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 2). In het

midden van het gehoor werd u geconfronteerd met de twijfels die bestaan omtrent uw voorgehouden

herkomst omwille van het ingestudeerde karakter van uw geografische kennis en het ontbreken van

doorleefde informatie zoals lokale radiostations en prominenten in de regio. U blijft echter volhouden dat

u de waarheid heeft gesproken omtrent uw verblijfplaatsen voor uw komst naar België (CGVS, p. 13).

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

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

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

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

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

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

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

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

naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage bij het administratief

dossier gevoegd.

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.”

1.2. Tweede verzoekster (hierna: verzoekster) is de echtgenote van verzoeker en verklaart eveneens

van Afghaanse nationaliteit te zijn. Zij komt volgens haar verklaringen op 29 november 2015 België

binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 30 november 2015 om internationale

bescherming. Op 14 december 2017 beslist de commissaris-generaal tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de tweede bestreden

beslissing, die op dezelfde dag aan verzoekster aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig van het dorp Malikhel in de regio

Sanglakh in het district Jalrez in de provincie Maidan Wardak. Na uw huwelijk met M. S. (...) in

2005/2006 verhuisde u naar het dorp Mullahkhel in de regio Sanglakh. U bent Sadat en hangt het

sjiitische geloof aan.
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Uw echtgenoot ging zijn broer S. E. (...) en zijn twee neven S. S. (...) en S. (…) ophalen met de auto in

de stad Maidan Shahr. Ze namen twee passagiers mee vanuit Maidan Shahr die een lift vroegen tot

Jalrez. Onderweg naar huis werd de auto tegen gehouden door twee talibanstrijders. Uw echtgenoot

stopte de auto. Eén van de passagiers vuurde op een talib, die vervolgens op de grond viel. De andere

passagier richtte een pistool op het hoofd van uw echtgenoot en beval hem door te rijden. Bij het

wegrijden raakte de auto de andere talib. De twee passagiers zeiden vervolgens dat ze van de lokale

politie van Jalrez waren. Drie dagen later werd een andere broer van uw echtgenoot, G. (...), gedood

door de taliban. De dag daarna verliet u het land.

U heeft Afghanistan verlaten in oktober 2015 samen met uw vier kinderen, uw echtgenoot M. S. (...), uw

schoonbroer S. E. S. (...) en de twee neven van uw ehctgenoot, S. S. S. (...) en S. F. S. (...). Jullie zijn

België binnengekomen op 29 november 2015 en vroegen de volgende dag asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt uw echtgenoot (…) volgende documenten voor: uw taskara, de

taskara van uw echtgenoot, een waarschuwingsbrief van de taliban en een bevestiging van uw

problemen van de districtsautoriteiten.

B. Motivering

Uit het administratief dossier blijkt dat u verklaart, net als uw echtgenoot M. S. (...), afkomstig te zijn uit

het district Jalrez, en dat uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die terzake door uw echtgenoot

werden uiteengezet. In het kader van zijn asielaanvraag werd volgende beslissing genomen:

“(…)”

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade weerhouden worden.

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. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: wet van

29 juli 1991), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van

13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de formele motiveringsplicht, van de materiële motiveringsplicht en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen alleen kunnen een voldoende

bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en

eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991,84).

Het voordeel van de twijfel moet worden toegestaan wanneer de asielzoeker voldoet aan de

voorwaarden gesteld in artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:

(…)
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Hieruit volgt onder meer dat wanneer de asielzoeker een samenhangend en aannemelijk relaas vertelt,

dat niet in strijd is met algemene en specifieke informatie EN zijn relaas in grote lijnen als geloofwaardig

kan worden beschouwd, hij recht heeft op internationale bescherming.

De wetgever heeft met andere woorden expliciet voorzien dat, wanneer getwijfeld wordt aan de

geloofwaardigheid van het asielrelaas, deze twijfel grondig gemotiveerd moet worden en niet te

herleiden valt tot een beperkt aantal kleinere tegenstrijdigheden of onduidelijkheden binnen dit relaas.

Het komt de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen, dan wel de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, toe de globaliteit van het asielrelaas te beoordelen en ruime invulling te

geven aan het begrip 'voordeel van de twijfel'.

Verzoekende partij kan zich niet vinden in de motieven van de bestreden beslissing.

3.1/ Recent verblijf in de regio

Verwerende partij betwist de recente afkomst van verzoeker uit het district Jalrez. Nochtans erkent

verwerende partij dat verzoeker een zekere geografische kennis heeft over de regio, maar deze zou

makkelijk in te studeren zijn. Verzoeker werd een volledige dag verhoord op het Commissariaat-

generaal van 09:05 's morgens tot 16:42 's avonds. Verzoeker heeft de ene na de andere vraag over

zijn regio van herkomst beantwoord. Het is een raadsel hoe verwerende partij ertoe komt te besluiten

dat al deze informatie eenvoudig in te studeren valt.

Naburige dorpen

Het is niet verwonderlijk dat verzoeker niet alle dorpen uit de streek kent en bovendien hoeft de

uitspraak van de interviewer niet overeen te komen met de lokale uitspraak. Het feit dat de tolk de

dorpen opschrijft biedt evenmin een oplossing, nu de tolk ook maar kan afgaan op de fonetische

uitspraak van de interviewer.

Rivier

Verzoeker kon wel degelijk de rivier opnoemen die in de Sanglakhvallei stroomt. Verwerende partij

beweert dan weer dat er sprake zou zijn van een andere rivier, zonder deze bij naam te noemen of

verder aan te tonen door te verwijzen naar informatie in het administratief dossier.

Radio

Hoewel verzoeker inderdaad over een auto beschikte, luisterde hij steeds naar cassettes. Verzoeker

luisterde dus inderdaad naar de radio in de wagen, maar niet (of amper) naar radiozenders. Verzoeker

had wel al eens gehoord over de BBC, maar kon verder geen radiozenders opsommen, aangezien hij er

nooit naar luisterde.

Arbaki

Verzoeker was op de hoogte van het incident met de arbaki in juli 2015. Verwerende partij verwijt

verzoeker onvoldoende kennis te hebben over de lokale gevolgen en reacties op het incident.

Verzoeker verklaarde (gehoorverslag p. 13):

(…)

Tijdens het interview werd een uur voor voormeld antwoord volgende vraag gesteld:

(…)

Op deze korte vragen werd de volledige motivering in de bestreden beslissing gesteund. Wanneer

verzoeker derhalve melding maakt van het bewuste incident ongeveer een uur na deze vragen, komt de

interviewer geenszins terug op de vraag mbt de verhoudingen tussen de lokale bevolking en de arbaki.

Uit het antwoord blijkt nochtans dat deze niet goed was en verwerende partij had verzoeker de kans

moeten geven dit recht te zetten. Op kennelijk onredelijke wijze wordt een motief geput uit de

verklaringen van verzoeker mbt het incident met de arbaki in 2015. Bovendien is het incident niet

gebeurd in de onmiddellijke omgeving van het dorp van verzoeker en waren er andere etnische groepen

bij betrokken.

Insider attack

Verzoeker wordt verwacht kennis te hebben over een incident van 2013 (!) waarbij 3 Amerikaanse en

3 Afghaanse soldaten gedood werden door een lokale politieagent. Verzoeker is een ongeletterd

persoon die nooit of amper zijn dorp verlaten heeft. Voor ons Westerlingen is de dood van 3 Amerikanen

groot nieuws. De lokale bevolking die niet onderwezen is, ligt daar absoluut niet wakker van. Bovendien
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kan niet ingezien worden hoe het gebrek aan kennis over een incident uit begin 2013 de

geloofwaardigheid van verzoekers recente afkomst uit de regio op de helling zou zetten.

Financiering reisweg

Verzoeker is Afghanistan ontvlucht met zijn broer en twee neven. Zowel E. S. (…) als S. S. (...) hadden

aan de universiteit gestudeerd. Het is dan toch logisch dat zij - en niet verzoeker - de voortrekkers

waren bij de organisatie van de reis. Het is dan ook zeker en vast aannemelijk dat verzoeker zelf weinig

of niets afweet van de financiering van de reisweg.

Om al deze redenen dient te worden geoordeeld dat de motieven van de bestreden beslissing niet

afdoende zijn om deze te schragen en bij uitbreiding deze van verzoekster. Verzoekers dienen het

voordeel van de twijfel te worden gegeven in de zin van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

Verzoekers houden zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, §1, tweede lid van de

vreemdelingenwet een aanvullende nota met nieuwe elementen voor te leggen tot de sluiting der

debatten.”

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. 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 een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,

nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van

verzoekende partijen daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming van verzoekende partijen in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. De bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de
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verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissingen

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62

van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten,

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissingen zijn genomen. In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen

naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Tevens bevat deze beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat hij niet heeft

voldaan aan de op hem rustende plicht tot medewerking, nu er geen geloof kan worden gehecht aan zijn

beweerde profiel noch aan zijn beweerde verblijf in het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak.

De commissaris-generaal overweegt hierbij dat (i) verzoeker meerdere dorpen in de onmiddellijke

omgeving van zijn voorgehouden dorp van herkomst niet of niet correct kan situeren, dat (ii) verzoeker

in strijd met informatie aanwezig in het administratief dossier verklaart dat de rivier van de Sanglakh-
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vallei voorbij de stad Jalrez verderstroomt in de richting van Maidan Shahr en niet samenvloeit met een

andere rivier, dat (iii) verzoeker niet in staat is radiozenders te noemen die blijkens informatie in het

administratief dossier kunnen worden ontvangen in zijn voorgehouden regio van herkomst, dat (iv)

verzoeker niet op de hoogte blijkt te zijn van de problemen die zich tussen de lokale politie en inwoners

van dorpen langs de snelweg Kabul-Bamiyan hebben voorgedaan, dat (v) verzoeker geen weet heeft

van een ‘insider attack’ op de militaire basis van Khwaja Mohammad in maart 2013, dat (vi) verzoeker

gebrekkige en incoherente informatie geeft over de organisatie en kostprijs van de reis die hij samen

met zijn gezin, broer en neven richting Europa heeft afgelegd, en dat (vii) verzoeker geen documenten

neerlegt die deze bevindingen kunnen wijzigen. Omwille van de ongeloofwaardigheid van verzoekers

beweerde regio van herkomst in Afghanistan, hecht de commissaris-generaal evenmin enig geloof aan

verzoekers asielrelaas, dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Aangaande de subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet oordeelt de commissaris-generaal dat

verzoeker, door bewust de ware toedracht over zijn verblijf voor zijn komst naar België, dat de kern van

zijn asielrelaas raakt, te verzwijgen, niet aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan

een reëel risico op ernstige schade loopt. Al deze vaststellingen worden in de eerste bestreden

beslissing omstandig toegelicht.

Ook in de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke

rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast bevat ook deze

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekster net als verzoeker verklaart afkomstig te zijn

uit het district Jalrez en dat zij haar asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die ter zake door

verzoeker werden uiteengezet en dat in het kader van de door hem ingediende asielaanvraag werd

besloten tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de status van subsidiaire bescherming, zodat

ook ten aanzien van verzoekster een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade niet kan worden weerhouden, waarbij de

motieven van de eerste bestreden beslissing integraal worden hernomen.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissingen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te

wenden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62

van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze

formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke

gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het middel

dat verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoekende partijen verklaren gedurende de laatste jaren voor hun komst naar België in het dorp

Mullahkhel, in de regio Sanglakh in het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak, te hebben

gewoond. Verzoeker verklaart in dit dorp te hebben gewoond van zijn geboorte tot zijn vertrek in 2015

(administratief dossier verzoeker (hierna: adm. doss. verzoeker), stuk 10, verklaring DVZ, nr. 10, en stuk

4, gehoorverslag, p. 3) en verzoekster verklaart te zijn geboren in het dorp Malikkhel en na haar huwelijk

met verzoeker te zijn verhuisd naar Mullahkhel (adm. doss. verzoeker, stuk 13, map met

‘Landeninformatie’, nr. 10, gehoorverslag echtgenote, p. 3).

Zowel verzoeker als verzoekster stellen de taliban te vrezen omwille van bedreigingen die de taliban zou

hebben geuit jegens verzoeker en enkele familieleden na een incident waarbij één lid van de taliban zou

zijn gedood en een ander gewond geraakt. Dit incident zou zich hebben voorgedaan toen verzoeker en

twee neven met de auto onderweg waren van Maidan Shahr naar Sanglakh, nadat zij eerder in Maidan

Shahr twee onbekende personen hadden meegenomen die gevraagd hadden mee te mogen rijden tot

in Jalrez. De auto zou op gegeven moment zijn tegengehouden door twee talibanstrijders en daarop zou

één van de onbekende passagiers een wapen hebben getrokken en geschoten hebben op een

talibanstrijder, die op de grond zou zijn gevallen. Daarop zou de andere onbekende passagier zijn

wapen op verzoeker hebben gericht en hem opgedragen hebben door te rijden. Bij het wegrijden zou

verzoeker de andere talibanstrijder hebben aangereden. Gevraagd wie zij waren, zouden de passagiers
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hebben meegedeeld arbaki (lokale politie) te zijn. Nadat de arbaki waren uitgestapt aan de markt van

Jalrez, zou verzoeker naar huis gereden zijn en vervolgens zijn langsgegaan bij een controlepost van de

lokale politie in Dahne Qalat om daar het incident te rapporteren. De lokale politie zou verzoeker hebben

aangeraden enkele dagen af te wachten en binnen te blijven. Twee of drie dagen later zou verzoekers

broer G. naar Maidan Shahr zijn gegaan om geld te innen voor verkochte appels, maar niet meer zijn

teruggekeerd en ook niet meer bereikbaar zijn geweest op zijn telefoon. Verzoeker zou de lokale politie

hiervan op de hoogte hebben gebracht en deze zou hem hebben verzekerd de zaak te onderzoeken. De

volgende morgen zou het dode lichaam van verzoekers broer G. naar huis zijn gebracht. In een vestzak

zou een dreigbrief van de taliban zijn aangetroffen. Verzoekers broer zou diezelfde dag zijn begraven en

twee of drie dagen later zouden verzoeker, verzoekster, hun vier kinderen, verzoekers broer S. E. en

verzoekers neven S. S. en S. F. Afghanistan verlaten hebben.

In casu motiveert de commissaris-generaal dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken

daadwerkelijk in het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak te hebben verbleven tot voor hun

komst naar België in 2015.

De Raad beklemtoont dat het bepalen van de werkelijke herkomst van belang is wanneer deze streek

de plaats is waar de verzoeker om internationale bescherming de bron van zijn vrees situeert. Het is dan

immers de werkelijke streek van herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op

ernstige schade zullen worden onderzocht.

De juridische en materiële situatie van de verzoeker om internationale bescherming kunnen dit echter

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te leggen, zal hij

desgevallend zijn nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst moeten aantonen louter op basis

van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van zijn

nationaliteit(en) en herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land van zijn gewone

verblijfplaats.

Het komt de commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad toe te beoordelen of uit deze verklaringen

redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de verzoeker om internationale bescherming zijn nationaliteit en

werkelijke streek van herkomst voldoende aantoont. Indien de commissaris-generaal of de Raad van

oordeel zijn dat dit niet het geval is en dat het onderzoek van het verzoek ten aanzien van een ander

land, dan wel een andere regio dient te gebeuren, komt het hen toe dit land of deze regio te bepalen

door de overwegingen in rechte en/of in feite die hen tot een dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen

te zetten. Indien commissaris-generaal of de Raad van oordeel zijn dat dit land of deze regio niet kan

worden bepaald, omwille van de houding van de verzoeker om internationale bescherming of om elke

andere reden, en ze dus onmogelijk kunnen overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van het

verzoek om internationale bescherming, is het eveneens hun plicht om de redenen die hen tot een

dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoeker om internationale bescherming.

De Raad onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen

waarop hij in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-generaal

en of hij op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de

besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in

volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke

kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in

hoofde van de verzoeker om internationale bescherming van feitelijke gegevens die behoren tot diens

onmiddellijke leefomgeving. Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening

worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde

van de verzoeker om internationale bescherming daarbij uiteraard minder doorslaggevend is en er

alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke

leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

Indien de verzoeker om internationale bescherming verklaringen aflegt waaruit moet worden

geconcludeerd dat hij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit de streek die hij voorhoudt te zijn

ontvlucht en waar hij de bron van zijn vrees situeert, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en

correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk.
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In casu leggen verzoekende partijen ter staving van hun relaas hun taskara’s, een dreigbrief van de

taliban en een bevestiging van hun verklaarde problemen door de districtsautoriteiten neer.

Wat betreft de taskara’s, die blijkens de in het administratief dossier aanwezige vertaling op dezelfde

datum werden uitgegeven (adm. doss. verzoeker, stuk 12, map met ‘Documenten’, nr. 1), merkt de

Raad op dat verzoeker verklaarde dat hij zijn taskara ongeveer vier jaar voorafgaand aan het gehoor

verkreeg (adm. doss. verzoeker, stuk 4, gehoorverslag, p. 13). Deze documenten kunnen dan ook niet

aantonen dat verzoekende partijen (nog) in het district Jalrez verbleven in de jaren vlak voor hun komst

naar België, tevens de periode waarin zij de aangevoerde vervolgingsfeiten situeren. Bovendien dient

wat betreft deze taskara’s, evenals wat betreft de stukken die worden bijgebracht ter staving van de

vervolgingsfeiten, met name de dreigbrief van de taliban en de bevestiging door de districtsautoriteiten,

te worden gewezen op objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier waaruit blijkt dat in

Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers,

Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden en dat veel Afghaanse documenten, ook na

gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden

zijn. Documenten uit niet-officiële bronnen zijn om voor de hand liggende redenen nog gemakkelijker te

vervalsen dan ‘officiële’ stukken (zie stuk 13, map met ‘Landeninformatie’, nr. 9, COI Focus

“Afghanistan. Corruptie en valse documenten” van 27 juni 2013). Bijgevolg is de bewijswaarde van

dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om aan de daarin vermelde

gegevens zonder meer geloof te hechten.

Omwille van de relatieve bewijswaarde van de voorgelegde documenten, volstaan zij op zich niet om in

deze stand van zaken de relevante elementen van het vluchtrelaas van verzoekende partijen

geloofwaardig te bevinden en hun verzoeken om internationale bescherming te beoordelen. Bijgevolg

moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoekende partijen voldoende consistent, precies,

volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van hun verzoeken, in samenhang met de

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Aangezien verzoeker verklaart op 15 juni 1983 te zijn geboren in de regio van Sanglakh, gelegen in het

district Jalrez van de provincie Maidan Wardak, en daar heel zijn leven te hebben gewoond tot zijn

vlucht uit Afghanistan, kan van hem redelijkerwijze worden verwacht dat hij over informatie beschikt

waaruit kan blijken dat hij aldaar daadwerkelijk heeft verbleven gedurende de jaren voorafgaand aan zijn

komst naar België. Ook al wordt van verzoeker niet verwacht dat hij over alle maatschappelijke en

(socio-)politieke aspecten van Afghanistan, en meer in het bijzonder van zijn beweerde regio van

herkomst, een gedetailleerde kennis bezit, zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat hij zijn

herinneringen aan zijn persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan toelichten. Uit

het administratief dossier kan blijken dat verzoeker ruim de mogelijkheid werd geboden zijn herkomst

toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoeker konden toelaten zijn

bekendheid met zijn voorgehouden streek van herkomst en met de maatschappelijke en (socio-)

politieke omgeving aan te tonen. Zijn kennis is echter ontoereikend.

Vooreerst dient te worden gewezen op verzoekers gebrekkige geografische kennis van de onmiddellijke

omgeving van zijn voorgehouden geboortedorp. De eerste bestreden beslissing bevat hierover de

volgende concrete en pertinente vaststellingen:

“Zo slaagt u er in een gedetailleerde route van uw dorp tot de stad Maidan Shahr te geven en kan u

daarbij verschillende dorpen noemen die u onderweg tegenkomt (CGVS, p. 7). Het is echter opmerkelijk

dat u wel moeite ondervindt om dorpen te situeren in de regio wanneer u hiernaar gevraagd wordt. Zo is

het opmerkelijk dat u nog niet gehoord heeft van het dorp Kota Qazi of Kota Qadzi (CGVS, p. 12). U

geeft aan het dorp niet te kennen. Nochtans bevindt dicht dorp zich op amper twee tot drie kilometer van

dorpen als Giru en Baghalak. Baghalak is een dorp dat u meermaals aanhaalde tijdens het gehoor. U

beweert zelfs een eigen winkel gehad te hebben in het dorp Baghalak (CGVS, p. 6). Van het dorp

Paytab heeft u tevens nooit gehoord (CGVS, p. 9). Nochtans ligt ook dit dorp in de Sanglakh vallei op

amper twee tot drie kilometer van Baghalak en Giru, en op ongeveer drie tot vier kilometer van dorpen

als Zere Chinar, Tar Ker Manj en Khosh Kermin die u wel zeer vlot kan noemen (CGVS, p. 10). Ook het

dorp Lakar is u onbekend (CGVS, p. 9). Lakar is een hoger gelegen dorp langs de weg van Sanglakh

naar Jalrez ter hoogte van het dorp Ahangeran, eveneens een dorp dat u verschillende malen noemt

(CGVS, p. 7). Dat dit dorp u volledig onbekend in de oren klinkt ondanks het feit dat u de weg tot het

districtscentrum van Jalrez vaak zou hebben afgelegd is merkwaardig. Ook is het opvallend dat u

aangeeft dat u vanaf uw dorp tot het districtscentrum van Jalrez eerst het dorp Kote Sokhta passeert en

pas daarna Giru (CGVS, p. 12). Op de kaarten waarover het CGVS beschikt, blijkt duidelijk dat Giru

noordelijker ligt dan Kote Sokhta, en dat u dus eerst Giru zou passeren en pas daarna Kote Sokhta



RvV X - Pagina 14

wanneer u zich richting het zuiden naar Jalrez toe verplaatst. Deze verklaringen roepen dan ook vragen

op over de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit de regio.

Ook uw verklaringen over de rivieren in Jalrez zijn opmerkelijk. U verwijst naar een rivier in de vallei van

Sanglakh. U stelt dat deze rivier begint op het verre einde van de vallei en verder vloeit naar Jalrez. In

Jalrez stroomt die rivier in de rivier van de Maidanvallei (CGVS, p. 8). Gevraagd in welke richting de

rivier van de Maidanvallei stroomt, zegt u dat ze in de richting van Maidan Shahr stroomt vanaf Jalrez

(CGVS, p. 9). Gevraagd waar de Maidan-rivier vandaan komt voor die samenkomt met de rivier uit de

Sanglakh-rivier, stelt u dat er geen andere rivier is. U verklaart dat de rivier van Sanglakh tot in de

Maidanvallei vloeit en daar de Maidan rivier genoemd wordt (CGVS, p. 9). Nogmaals gevraagd of er een

andere rivier is naast de rivier van Sanglakh die in Jalrez de Maidan-rivier wordt genoemd, stelt u dat u

geen andere rivier zag. Nochtans is er wel degelijke sprake van een rivier die vanaf het district Day

Mirdad en vanuit de bergen in Jalrez tot het districtscentrum van Jalrez vloeit, en daar samenkomt met

de rivier uit de Sanglakhvallei en de Maidanvallei. Dat u aangeeft dat er geen andere rivier is, doet

sterke twijfels rijzen over uw recente verblijf in het district Jalrez.”

In zoverre verzoekende partijen aanvoeren dat bovenstaande vaststellingen kunnen worden verklaard

door een afwijkende uitspraak van bepaalde plaatsnamen door de dossierbehandelaar en de daarop

gebaseerde fonetische schrijfwijze van de tolk, beperken zij zich tot loutere beweringen die zij op geen

enkele wijze staven. De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoeker verschillende namen van dorpen

gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het dorp waarvan hij verklaart afkomstig te zijn in het geheel

niet zou hebben herkend om de enkele reden dat de uitspraak daarvan niet zou overeenkomen met “de

lokale uitspraak” die hij gewend is. Verzoekende partijen kunnen verder niet worden gevolgd waar zij de

commissaris-generaal verwijten melding te maken van een andere rivier, doch zonder deze bij naam te

noemen of hieromtrent te verwijzen naar informatie in het administratief dossier. De Raad stelt op basis

van de kaarten aanwezig in het administratief dossier vast dat de rivier die door de vallei van Sanglakh

stroomt in de buurt van de stad Jalrez samenvloeit met een andere rivier, komende van het district Day

Mirdad (adm. doss. verzoeker, stuk 13, map met ‘Landeninformatie’, nrs. 1 en 11, kaarten AIMS en

OCHA). Verzoekers verklaring als zou enkel de Sanglakh-rivier verder stromen in de richting van

Maidan Shahr (en dus niet samenvloeien met een andere rivier) is hiermee in tegenspraak.

Aan verzoekers voorgehouden herkomst uit Jalrez wordt vervolgens afbreuk gedaan door het feit dat hij

niet op de hoogte blijkt te zijn van de slechte relatie tussen de lokale politie en de inwoners van een

aantal dorpen gedurende de laatste jaren voorafgaand aan zijn voorgehouden vertrek uit deze regio in

2015. Dienaangaande schaart de Raad zich achter volgende pertinente vaststellingen en overwegingen

van de eerste bestreden beslissing:

“Gevraagd naar eventuele problemen tussen de lokale politie of arbaki en de bevolking in uw district

Jalrez, geeft u aan dat er soms gevechten waren tussen de arbaki en de taliban. Nogmaals gevraagd

hoe de lokale politie zich tot de bevolking van Jalrez verhouden en of er ooit problemen waren tussen de

lokale politie en de burgerbevolking, geeft u aan van niet (CGVS, p. 11). Nochtans blijkt uit de informatie

waarover het CGVS beschikt de aanwezigheid van de lokale politie in Jalrez sterk gecontesteerd is. Na

de incidenten in juli 2015, waarbij verschillende checkposten van de lokale politie langs de Kabul-

Bamiyansnelweg, tijdelijk werden ingenomen door de taliban en ongeveer 30 lokale politiemannen van

de Hazaraetnie het leven lieten, was er sprake van publieke verontwaardiging op twee fronten. Lokale

bewoners van de dorpen waar checkposten waren ingenomen, zoals Zeowalat en Ismailkhail, stapten

naar de media om het gedrag van deze lokale politiemannen in de drie jaren dat ze er gevestigd waren

aan de kaak te stellen. De inwoners verklaarden dat de 100 lokale politiemannen die in 2012 naar de

regio gezonden werden verschillende huizen in de dorpen hadden ingenomen en dat lokale inwoners

door de politiemannen werden lastig gevallen tot het punt waar een lokale school diende gesloten te

worden omdat de lokale politie op schoolkinderen schoot. Andere inwoners verklaarden dat ze

gemarteld waren door de lokale politie. De Hazaragemeenschap reageerde op zijn beurt verontwaardigd

omdat (…) de regering te lang gewacht heeft om de reageren en ondersteuning te sturen naar de

checkposten die werden aangevallen. Hoewel de problemen met de lokale politie zich voornamelijk

voordeden in de dorpen langs de Kabul-Bamiyan snelweg, is het niet aannemelijk dat deze polemiek u

volledig zouden ontgaan zijn als inwoner van het district. Bovendien vermeldt u het incident ook zelf

tijdens het gehoor op het CGVS (CGVS, p. 13). Dat u geen enkele weet zou hebben van de lokale

gevolgen en reacties op dit incident, ondergraaft uw recente herkomst uit Jalrez. In het bijzonder omdat

u af en toe langs deze dorpen en deze weg reisde om uw neef en broer op te pikken in Maidan Shahr of

om boodschappen te doen in de stad.”

De Raad kan verzoekende partijen niet bijtreden waar zij betogen dat verzoeker in zijn verklaringen over

het incident waarbij de politieposten door de taliban werden aangevallen blijk heeft gegeven van slechte
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verhoudingen tussen de burgerbevolking en de arbaki, en dat hij derhalve de kans had moeten krijgen

om wat hij daarover eerder had verklaard recht te zetten. Uit de informatie in het administratief dossier

blijkt dat burgers naar aanleiding van verschillende incidenten in 2015 waarbij politieposten door de

taliban werden aangevallen hun grieven over de arbaki hebben geventileerd en dat deze betrekking

hadden op de daaraan voorafgaande jaren, met name vanaf het ogenblik waarop een honderdtal

politiemannen in 2012 vanuit Bamyan naar de regio werden gezonden. Als dusdanig staat het gegeven

van de jarenlange slechte relatie tussen de burgerbevolking en de arbaki dus los van de incidenten van

2015 waarbij de taliban politieposten in Jalrez hebben aangevallen. Verzoeker maakt in zijn verklaringen

over deze incidenten evenwel geen enkele melding van de wandaden waarvan de arbaki door de

burgerbevolking werden beschuldigd (adm. doss. verzoeker, stuk 4, gehoorverslag, p. 13). Indien

verzoeker hiervan op de hoogte was, kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij er melding van zou

hebben gemaakt wanneer hem werd gevraagd naar de verhouding tussen de arbaki en de bevolking

van zijn district, quod non (ibidem, p. 11).

De Raad stelt verder vast dat verzoeker behalve voormelde incidenten van 2015 geen andere

incidenten noemt en niet op de hoogte is van een belangrijk incident op een militaire basis in 2013,

zoals blijkt uit volgende pertinente vaststellingen van de commissaris-generaal, die steun vinden in het

administratief dossier:

“Gevraagd naar incidenten in de regio, vernoemt u het eerder besproken incident waarbij verschillende

checkposten van de lokale politie werden ingenomen door de taliban en een dertigtal Hazara’s het leven

lieten (CGVS, p. 13). Specifiek gevraagd naar andere incidenten waarbij het leger betrokken was, geeft

u aan geen weet te hebben van zo’n incident. Er wordt u vervolgens gevraagd naar een insider attack

en naar Colonel Alluddin, maar op beide vragen moet u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 13).

Vervolgens wordt u gevraagd naar incidenten op de basis van Khwaja Mohammad, waarop u ontwijkend

antwoordt dat u toch wist over de aanval op de checkposten van de lokale politie (CGVS, p. 13).

Nogmaals de kans geboden te vertellen over incidenten op de Khwaja Mohammadbasis, stelt u dat u er

geen weet van heeft (CGVS, p. 13). Nochtans kwamen er bij een incident in deze basis in maart 2013

twee Amerikaanse soldaten en drie Afghaanse soldaten om toen een lokale politieman het vuur opende

op hen. Bij het incident raakten ook nog eens zes andere Amerikanen gewond. De aanval vond plaats

toen deze Amerikaanse en Afghaanse soldaten de Khwaja Mohammadbasis verlieten na een meeting.

Dat deze aanval u blijkbaar volledig ontgaan is, plaatst de geloofwaardigheid van uw recente herkomst

uit het district Jalrez verder op de helling.”

Het betoog van verzoeker dat hij een ongeletterd persoon is die zijn dorp zelden of nooit verlaten heeft,

kan niet overtuigen. Vooreerst blijkt niet uit zijn verklaringen dat verzoeker in Afghanistan een geïsoleerd

bestaan leidde in zijn dorp. Zo verklaarde hij één tot anderhalf jaar een winkel te hebben gehad, een

eigen auto te hebben en elke twee of drie maanden de stad Maidan Shahr te hebben bezocht (adm.

doss. verzoeker, stuk 4, gehoorverslag, p. 6-8). Verder kan het gegeven dat verzoeker ongeletterd zou

zijn en niet in de gelegenheid was om schoolse kennis op te doen zijn gebrekkige kennis betreffende

zijn directe en persoonlijke leefwereld niet toedekken. Verzoeker toont bovendien niet aan dat

laaggeschooldheid of ongeletterdheid de verstandelijke vermogens aantast en dat hij hierdoor niet in

staat zou zijn om zijn eigen leefwereld in tijd en ruimte te situeren. Evenmin dienstig is de kritiek dat dit

incident dateert van begin 2013 en verzoekers gebrek aan kennis desbetreffend de geloofwaardigheid

van zijn “recente afkomst uit de regio” niet op de helling kan zetten. Vooreerst dient de motivering te

worden gelezen als een geheel en niet als een samenstelling van componenten die elk op zich de

beslissing kunnen schragen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde

motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus

en van de subsidiaire beschermingsstatus. Verder dient te worden benadrukt dat verzoeker verklaart

van zijn geboorte tot zijn vertrek in de regio te hebben verbleven, zodat redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat hij van dit incident in 2013 op de hoogte was.

Tot slot dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet in staat bleek radiozenders te noemen die

konden worden ontvangen in het district Jalrez, niettegenstaande hij verklaarde een auto te bezitten en

daarin soms naar de radio te luisteren (adm. doss. verzoeker, stuk 4, gehoorverslag, p. 10). Uit

informatie in het administratief dossier blijkt dat in de provincie Maidan Wardak verschillende

radiozenders kunnen worden ontvangen (adm. doss. verzoeker, stuk 13, map met ‘Landeninformatie’,

nr. 2). Het betoog in het verzoekschrift als zou verzoeker in zijn auto slechts naar cassettes hebben

geluisterd, kan niet overtuigen. Er mag worden verwacht dat verzoeker dit zou hebben gemeld toen hem

tijdens het gehoor gevraagd werd naar radiozenders nadat hij had aangegeven in de auto naar de radio

te hebben geluisterd. Dat verzoeker dit uiteindelijk pas vermeldde aan het einde van zijn gehoor, nadat
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zijn raadsman hierop terugkwam, kan niet ernstig worden genoemd (adm. doss. verzoeker, stuk 4,

gehoorverslag, p. 25).

De Raad kan, in navolging van de commissaris-generaal, geen geloof hechten aan de herkomst van

verzoekende partijen uit het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak. De vaststelling dat geen

geloof kan worden gehecht aan hun beweerde herkomst uit deze regio leidt ertoe dat evenmin geloof

kan worden gehecht aan hun vluchtrelaas en beweerde vervolgingsfeiten, daar deze onlosmakelijk met

hun verblijfsplaats zijn verbonden.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

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

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekende partijen op deze gronden

geen subsidiaire bescherming vragen.

2.3.5.2. In zoverre verzoekende partijen zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan

dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt

dat zij niet hebben aangetoond (recent) afkomstig te zijn uit het district Jalrez, in de provincie Maidan

Wardak, en er bijgevolg geen geloof kan worden gehecht aan hun asielrelaas, dat er onlosmakelijk mee

verbonden is.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. Verzoekende partijen maakten immers doorheen hun opeenvolgende

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan

zouden hebben gekend.

2.3.5.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissingen blijkt dat aan de Afghaanse nationaliteit van verzoekende partijen niet wordt

getwijfeld. Zoals hoger werd vastgesteld maken verzoekende partijen echter niet aannemelijk dat zij

recent afkomstig zijn uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire

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

worden gemaakt van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Het is de taak van verzoekende

partijen om hun verzoeken om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat

betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de

verblijfplaats van verzoekende partijen voor hun komst naar België of over de vraag of zij afkomstig zijn

uit een regio in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is. De

Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoekende partijen zelf menen dat er in hun werkelijke

regio van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een

terugkeer naar deze regio een reëel risico zouden lopen op ernstige schade. Aldus brengen

verzoekende partijen geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat zij een reëel risico op ernstige

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

2.3.5.4. Verzoekende partijen tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land (en regio) van herkomst een

reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.
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2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen niet als vluchteling worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenmin aan

dat zij in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met

betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekende partijen

door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitvoerig werden gehoord.

Tijdens deze interviews kregen zij de mogelijkheid hun vluchtmotieven uiteen te zetten en hun

argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en hebben zij

zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen

heeft gesteund op alle gegevens van de administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over

het voorgehouden land van herkomst van verzoekende partijen en op alle dienstige stukken. Het betoog

dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de commissaris-

generaal op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden

beslissingen is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. In de mate dat verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden,

dient ten slotte te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt

is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.10. Waar verzoekende partijen in ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te

vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de

commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen verzoekende partijen echter niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


