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nr. 221 826 van 27 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BROECK

Haachtsesteenweg 55

1210 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 11 december 2017

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

van 8 november 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK, en van

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 21 september 2015 België is binnengekomen als niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, diende op 29 september 2015 een verzoek om internationale

bescherming in.

1.2. Op 13 oktober 2015 nam de dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker

meerderjarig was, omdat uit leeftijdsonderzoek bleek dat verzoeker minimum 21,3 jaar oud was.

1.3. Op 8 november 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 8 november 2017 ter kennis werd gebracht, is

de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“Asielaanvraag: 29/09/2015

Overdracht CGVS: 26/04/2016

U werd gehoord op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 17

maart 2017 van 09u08 tot 12u56, bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is. Uw advocaat

meester Nobels was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger en een soennitische Pashtoun. U woonde uw

ganse leven in Taran, district Kuz Kunar/Khewa in de provincie Nangarhar.

U bent niet naar school gegaan. U hield zich bezig met uw koeien op het land. Uw vader was taxichauffeur

en vervoerde op een dag een man uit Kotay met enkele zakken tarwe naar Jalalabad. Aan het checkpoint

in Benigah werd de wagen echter doorzocht en werden er bommen in de zakken tarwe gevonden. Uw

vader en zijn klant werden gearresteerd. Eén week na zijn arrestatie ontving u een brief van de taliban

waarin staat dat u, J., naar het districtskantoor moest gaan om toe te geven dat uw vader schuldig en de

klant van uw vader, volgens u een taliban lid, onschuldig was. Twee weken later verliet u Afghanistan. U

weet niet via welke plaatsen u Afghanistan heeft verlaten. U weet enkel dat u via Iran bent gekomen, de

andere transitlanden kent u niet. Na anderhalve maand onderweg te zijn geweest, kwam u aan in België

op 21 september 2015 en diende u op 29 september 2015 een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: uw originele taskara, een

originele dreigbrief van de taliban, het origineel verzendbewijs en enveloppe.

B. Motivering

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

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

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

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde geboortedatum.

Immers, overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 13 oktober 2015 in

verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2°; 6§2,

1°; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de

Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en door de

Programmawet van 27 december 2004, en die aantoont dat u ouder bent dan 18 jaar - waarbij u op 5

oktober 2015 een minimumleeftijd werd toegekend van 21,3 jaar - kan u niet worden beschouwd als

minderjarige. Uit het feit dat u op het moment van het gehoor op Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op

29 september 2015 verklaarde 16 jaar te zijn en u op uw gehoor bij het CGVS op 17 maart 2017 heeft

toegegeven ongeveer 22 jaar te zijn, blijkt dat u heeft getracht de Belgische asielinstanties in het begin

van uw procedure op intentionele wijze te misleiden. Hoewel u op het CGVS uw werkelijke leeftijd heeft

toegegeven, wordt de algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen al bij voorbaat aangetast.

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.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde recente verblijf

in Afghanistan in uw dorp Taran, district Kuz Kunar, provincie Nangarhar. 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.
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Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht

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

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

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties

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

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

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

In casu werd vastgesteld dat uw kennis over de aanwezigheid van de taliban en het plaatsvinden van

recente veiligheidsincidenten zwaar tekortschiet voor iemand die beweert gedurende zijn ganse leven in

zijn dorp Taran in het district Kuz Kunar te hebben gewoond (CGVS, p. 4). Ook uw kennis over de

buitenlandse aanwezigheid in uw dorp is uiterst summier. Omwille van onderstaande redenen bent u er

bijgevolg niet in geslaagd om uw recente herkomst aannemelijk te maken.

Ten eerste blijkt uw kennis over de aanwezigheid van de taliban en het plaatsvinden van recente

incidenten in uw district en regio uiterst summier.

Gevraagd of er ooit gevechten zijn geweest in uw buurt, antwoordt u dat er in Kuz Kunar/Khewa op

dagelijkse basis gevechten plaatsvinden. Gevraagd of er ooit grote aanvallen zijn geweest, haalt u een

aanval aan in Bodialay van ongeveer 5 of 6 jaar geleden. Toen werd de jongensschool in Bodialay

aangevallen en binnengedrongen door de taliban (CGVS, p. 8). Gevraagd of er in recentere jaren nog

grote aanvallen zijn geweest, zegt u van niet (CGVS, p. 8). Aangezien u eerder verklaarde dat er op

dagelijkse basis gevechten waren in uw district Kuz Kunar/Khewa, is deze verklaring eerder

bevreemdend. Bovendien werd in hetzelfde dorp van de eerder door u aangehaalde aanval, namelijk in

Bodialay, in de zomer van 2015 en dus in de periode van uw vertrek uit Afghanistan, een meisjesschool in

Bodialay aangevallen (cf. kopie administratieve dossier). Geconfronteerd met dit recente

veiligheidsincident, antwoordt u dat u dat niet weet (CGVS, p. 8). Het is bevreemdend dat u wel een

incident van 5 of 6 jaar geleden kan aanhalen, maar u over meer recente incidenten u niets heeft gehoord.

Uw bewering dat er de laatste jaren geen grote aanvallen meer hebben plaatsgevonden in uw district

wordt bovendien volledig onderuit gehaald door informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan

een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd) waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de

taliban in uw regio zeer groot is en er op regelmatige basis aanvallen en gevechten plaatsvinden. Zo

vonden er in uw district Kuz Kunar/Khewa tussen oktober 2014 en augustus 2015 (het jaar van uw vertrek

uit Afghanistan) alleen al minstens 40 à 69 incidenten met de taliban plaats. Bijgevolg doen uw

bovenstaande verklaringen minstens de wenkbrauwen fronsen. Van iemand die beweert vervolgd te

worden door de taliban en die gedurende zijn ganse leven in Kuz Kunar heeft gewoond, mag toch

verwacht worden dat hij gedetailleerde en correcte informatie zou hebben over recente

veiligheidsincidenten in zijn regio. Dit is in casu niet het geval. Bovenstaande vaststellingen doen bijgevolg

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Kuz Kunar, Nangarhar.

Verder verklaart u dat uw dorp sinds 10 jaar volledig onder controle van de taliban staat (CGVS, p. 9-10).

U bent er echter niet in geslaagd om over hun aanwezigheid gedetailleerd en doorleefd te vertellen,

hoewel uw ganse jeugd door hun aanwezigheid werd gekenmerkt. Los van het feit dat u enkele namen

kan geven van talibanleden, bent u er niet in geslaagd om de leiders of belangrijke figuren te benoemen,

noch om uit te leggen hoe de taliban actief is in uw dorp (CGVS, p. 8). In dit verband verklaart u dat ze

vanuit Jalalabad met bommen naar uw dorp komen (CGVS, p. 8). U gevraagd naar het standpunt van de

dorpsouderen tegenover de taliban, zegt u enkel dat ze vechten tegen de ouderen en dat ze

machinegeweren hebben (CGVS, p. 9). Van iemand die verklaart dat zijn dorp reeds 10 jaar onder de

volledige controle van de taliban staat (CGVS, p. 9-10), en die beweert er gedurende zijn ganse leven te

hebben gewoond (in uw geval dus uw volledige jeugd), kan echter verwacht worden dat hij doorleefd en

gedetailleerd zou kunnen vertellen over de structuur en de aanwezigheid van de taliban in zijn eigen dorp.

Uw verklaringen hierover blijven echter van een zeer algemene aard waardoor de geloofwaardigheid

van uw recente herkomst reeds wordt aangetast.

Ten tweede wordt deze geloofwaardigheid verder onderuit gehaald wanneer blijkt dat u evenmin op de

hoogte bent van de buitenlandse aanwezigheid en het bestaan van buitenlandse projecten in uw dorp en

regio.

Ondanks uw verklaringen dat er buitenlanders aanwezig waren in Kuz Kunar/Khewa (van wie u de

nationaliteit naar eigen zeggen niet kent), zegt u dat er geen buitenlandse projecten zijn geweest (CGVS,

p. 9).
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Deze verklaringen zijn echter tegenstrijdig met de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan

een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), alsook met uw eigen verklaringen die hierop

volgen. Zo blijkt uit de informatie ter beschikking van het CGVS dat er wel degelijk verscheidene projecten

werden opgestart in uw regio. Zo werden er USAID en RAMP (Rebuilding Agricultural Markets Program

Afghanistan) programma’s opgezet om de lokale landbouwers te ondersteunen bij het telen van

aardappelen en andere gewassen. In 2005 werd door hen eveneens een muur van 325m afgewerkt

tussen Kot/Taran en Kachara. Deze projecten en de bouw van de muur de economische perspectieven

van de lokale landbouwers via kennis en een verbeterd irrigatiesysteem drastisch verbeterd. Hoewel u

nog vrij jong was toen deze projecten werden opgezet of beëindigd (uit uw verklaringen valt af te leiden

dat u in 2005 ongeveer 11 jaar oud was), kan men toch verwachten van iemand die gedurende zijn

ganse leven in een regio heeft gewoond waar de meeste mensen, volgens uw eigen verklaringen, aan

landbouw doen (CGVS, p. 4), enige weet zou hebben van deze projecten die het landbouwlandschap in

zijn regio grondig hebben verbeterd én dat dergelijke grote muur er gedurende zijn ganse jeugd heeft

gestaan. Dit is in casu niet het geval, waardoor de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Taran,

Kuz Kunar/Khewa verder wordt aangetast.

Verder spreekt u zich in uw latere verklaringen ook tegen over het feit dat u geen weet zou hebben van

buitenlandse projecten in uw regio of u niet bijster veel kan vertellen over de buitenlandse aanwezigheid.

Wanneer u gevraagd wordt of u ooit gehoord heeft over Japanners, antwoordt u van wel (CGVS, p. 9).

Het is eerder vreemd dat u wel weet heeft van Japanners, maar aanvankelijk verklaarde dat u niet wist

welke nationaliteit de buitenlanders in uw regio hadden (CGVS, p. 9). U verklaart dat ze waterkanalen

maakten die naar Gamberi gingen en dat dit 8 jaar geleden was (CGVS, p. 9). Gevraagd om meer te

vertellen over het project en die mensen, zegt u dat ze stromen bouwden in uw dorp, en haalt u het

National Solidarity Program aan, een programma waarbij waterputten werden geïnstalleerd (CGVS, p. 9).

Behalve de benaming van een programma en het aanhalen van waterkanalen, kan u hierover echter geen

extra informatie geven (CGVS, p. 9). Hoe dan ook, deze verklaringen staan haaks op uw eerdere

verklaringen dat u geen weet had van buitenlandse projecten in uw regio (cf supra), waardoor

de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit uw regio verder wordt aangetast. Wanneer u gevraagd

wordt of er ooit iets gebeurd is met de mensen die aan dat project werkten, antwoordt u dat er een Japanse

ingenieur was ontvoerd en vermoord (CGVS, p. 9). Hoewel u verklaart dat de ouderen hierover spraken

(CGVS, p. 10), kan u hierover geen extra informatie geven (CGVS, p. 9). Bovendien dient bijkomend

opgemerkt te worden dat er volgens informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratieve dossier), er in uw regio na de start van de bouw van deze kanalen en

de dood van bovenvermelde Japanner nog wel degelijk een aantal Japanse projecten in uw regio

geïmplementeerd en zelfs opgestart werden (zoals bijvoorbeeld door het Japan International Volunteer

Center, Japan International Cooperation Agency, de Japanse overheid). Dat u zelf bitter weinig spontaan

weet te vertellen over buitenlandse projecten in uw dorp of regio is met andere woorden zeer opmerkelijk

en doet weinig goeds voor uw beweerde herkomst uit Nangarhar, district Kuz Kunar/Khewa. Het feit dat

u bovenstaande projecten en gebeurtenissen pas aanhaalt nadat u daartoe uitvoerig wordt aangespoord,

en deze bovendien tegenstrijdig zijn met uw eerdere verklaringen (cf. supra), wijst met andere woorden

niet op het soort kennis dat door eigen ervaringen werd opgedaan, maar eerder zeer algemene informatie

die werd ingestudeerd in het kader van uw asielaanvraag. Bijgevolg herstelt dergelijke kennis dan ook

niet het grote gebrek aan doorleefdheid en gedetailleerde informatie over uw eigen dorp en regio

waardoor de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit het district Kuz Kunar, provincie Nangarhar,

verder wordt ondermijnd.

Ten derde is uw kennis over incidenten te wijten aan de natuur evenzeer bijzonder beperkt.

Uit uw verklaringen blijkt u weinig op de hoogte te zijn van (recente) incidenten te wijten aan het

geografisch karakter van uw regio. Zo verklaart u correct dat uw regio een overstromingsgebied is waar

mensen werden geëvacueerd. Ter illustratie haalt u een overstroming aan die drie of vier jaar geleden

plaatsvond en waarbij grote stukken land werden beschadigd (CGVS, p. 5). U verklaart dat dit de eerste

keer was dat er dergelijke overstroming was geweest en dat er geen oplossingen werden gezocht voor

dergelijke rampen (CGVS, p. 5). Deze verklaringen zijn echter in strijd met de informatie ter beschikking

van het CGVS waardoor verder afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van uw recente herkomst

uit Kuz Kunar, provincie Nangarhar.

Vooreerst is het vreemd dat u beweert dat het de eerste keer was dat dergelijke ramp plaatsvond, daar

uit informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratieve dossier) blijkt dat de provincie Nangarhar op zeer frequente basis door natuurrampen

wordt getroffen.
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Volgens informatie van OCHA ligt uw district Kuz Kunar/Khewa in het midden van een

overstromingsgebied en volgens cijfers van IOM werden er in de provincies Nangarhar en Kunar in het

jaar van uw vertrek alleen al maar liefst 34.000 mensen getroffen door overstromingen en andere

natuurrampen. Specifiek blijkt dat uw eigen district onder meer in 2007 ook reeds werd getroffen door

overstromingen en dat ook het jaar 2010 een rampjaar was voor uw provincie Nangarhar en uw naburige

districten, zoals Behsud (cf. kopie administratieve dossier). Het feit dat u in dit verband verklaart dat de

overstroming van 3 of 4 jaar geleden de eerste keer was dat dergelijke overstroming had plaatsgevonden,

staat haaks op deze informatie. Bijgevolg wordt de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Kuz

Kunar verder ondermijnd. Daarnaast is het vreemd dat u een overstroming aanhaalt van 3 of 4 jaar

geleden, terwijl er in de periode net voor beweerde uw vertrek uit Afghanistan (u beweert namelijk

anderhalve maand onderweg te zijn geweest vanuit Afghanistan en u kwam aan in België op 21.09.2015,

wat zou betekenen dat u begin augustus 2015 uit Afghanistan zou zijn vertrokken, cf. infra), eveneens

zware overstromingen plaatsvonden in uw regio. Zo blijkt uit informatie ter beschikking van het CGVS (en

waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier) dat er in de periode voor 20 juli

2015 in uw buurdistrict, Kama, tien huizen, een schoolgebouw en honderden ares land werden getroffen.

Het is eerder vreemd dat u hiervan geen weet zou hebben, zeker omdat reeds uit uw verklaringen is

gebleken dat u Kama wel degelijk kent (CGVS, p. 8). Ten slotte, in tegenstelling tot uw bewering dat er

nooit oplossingen werden gezocht, blijkt uit deze informatie verder dat er wel degelijk oplossingen werden

gezocht om deze rampen te vermijden (cf. kopie administratieve dossier). Volgens informatie van IOM

werden overstromingsmuren gebouwd in de provincie Nangarhar, district Behsud, het district ten zuiden

van uw eigen district. Het feit dat u verklaart dat de door u aangehaalde overstroming de eerste was en

er geen oplossingen werden gezocht, doet grote twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van uw

recente herkomst uit uw district Kuz Kunar, provincie Nangarhar.

Ten vierde wordt de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit Kuz Kunar/Khewa verder aangetast

wanneer blijkt dat u niet op de hoogte bent van de correcte geografie van uw eigen district en omliggende

districten.

Vooreerst bent u er niet in geslaagd om de correcte weg van uw dorp Taran naar het districtscentrum in

Kuz Kunar/ Khewa te beschrijven. U verklaart hierover het volgende: ”Ik ging richting Tangi, ik passeerde

Dosaraka, Tangi, Abdel Khail, Shega, Zargaran, Yasin Baba. Ghondai. Dat zijn de dorpen” (CGVS, p. 7).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Dosaraka in het district Surkhrod bevindt, ten westen van Jalalabad,

terwijl het districtscentrum zich in Kuz Kunar bevindt, ten noorden van uw dorp Taran en ten noordoosten

van Jalalabad (cf. administratieve dossier). U zou uw reis verderzetten via Tangi, terwijl ook dit dorp ten

zuiden van uw eigen dorp ligt. Ook Zargaran ligt in het district Surkhrod, ten westen van Jalalabad (cf.

administratieve dossier). Het feit dat u reeds drie dorpen ten zuiden van uw eigen dorp opnoemt, terwijl u

eigenlijk noordwaarts moest gaan richting het districtscentrum van Kuz Kunar/Khewa, doet verder twijfelen

aan uw recente herkomst uit Kuz Kunar, Taran. Ten tweede blijkt u evenmin op de hoogte te zijn van de

omliggende dorpen ten zuiden van uw eigen dorp. Hoewel u er in geslaagd bent om de dorpen op te

noemen die de stroom volgen in de ene richting vanuit uw dorp (CGVS, p. 5), blijkt u niet op de hoogte

van de dorpen die de stroom in de andere richting volgen. U ging daar immers niet heen (CGVS, p. 5). Dit

is eerder bevreemdend daar u wel reeds in Jalalabad bent geweest (CGVS, p. 6) en u in

een landbouwgemeenschap woont, waar u zelf dieren bezat (CGVS, p. 11). Van iemand wiens

gemeenschap in sterke mate afhangt van de grote rivier Kunar, die evenwel niet stopt op de grens van

uw eigen district Kuz Kunar, is het vreemd dat u geen enkel dorp kan opnoemen in de omgekeerde

gevraagde richting van de stroom (CGVS, p. 5). Ten derde verklaart u dat de Tadzjieken in het noorden

van Afghanistan wonen (CGVS, p. 3). Dit strookt echter niet met de informatie ter beschikking van het

CGVS (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), waaruit blijkt dat de

Tadzjieken in Afghanistan niet enkel in het noorden, maar zich eveneens in het westen (rond Herat),

zuiden en oosten bevinden. Zelfs ten westen van Jalalabad zijn er Tadzjieken te vinden. Voor iemand die

beweert gedurende zijn ganse leven in Kuz Kunar, Nangarhar, te hebben gewoond, is het niet aannemelijk

dat hij dit niet zou weten. Bovenstaande vaststellingen doen bijgevolg verder twijfelen aan uw recente

herkomst uit Kuz Kunar, Nangarhar.

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

recent afkomstig te zijn uit het district Kuz Kunar gelegen in de provincie Nangarhar. Gelet op de

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

geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.



RvV X - Pagina 6

Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Kuz

Kunar heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan (meer bepaald de bedreiging van de taliban aan uw

adres).

De ongeloofwaardigheid van het door u opgehangen asielrelaas wordt bovendien versterkt door de

onderstaande vaststellingen.

Vooreerst legt u ter staving van de bedreiging door de taliban een originele dreigbrief neer (document 2).

Deze dreigbrief wordt echter gekenmerkt door een interne flagrante tegenstrijdigheid. Zo valt zowel het

islamitische jaartal 1438 als het Afghaanse jaartal 1386 te lezen. Hoewel het misschien niet ongebruikelijk

is om beide kalenders te gebruiken in een land als Afghanistan, is het bijzonder opvallend dat deze

jaartallen respectievelijk 2007 en 2017 betekenen na omzetting naar de Westerse kalender. Het feit dat

er twee verschillende jaartallen met maar liefst een verschil van 10 jaar (in de Westerse kalender) te lezen

zijn, draagt weinig bij aan de geloofwaardigheid van deze bedreiging. Bovendien zijn deze beide data

tegenstrijdig met het feit dat u in 2015 bent vertrokken uit Afghanistan en dat u deze brief kort daarvoor

zou gekregen hebben. Bovenstaande vaststellingen zorgen dat er nog maar weinig geloof kan gehecht

worden aan uw asielrelaas.

Deze vaststelling wordt bovendien bevestigd door het feit dat u zich tegenspreekt over het tijdstip van

het krijgen van deze dreigbrief. Enerzijds verklaarde u dat u deze brief twee weken voor uw vertrek heeft

gevonden (CGVS, p. 13), terwijl u anderzijds verklaart dat u twee à drie dagen na het krijgen van deze

brief het land heeft verlaten (CGVS, p. 20). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid zegt u dat u dat

niet heeft gezegd (CGVS, p. 20). Het louter ontkennen van uw eigen woorden is echter geen afdoende

verklaring voor dergelijke flagrante tegenstrijdigheid. Eens te meer wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas zwaar ondergraven.

Gelet op bovenstaande, bevestigt uw ongeloofwaardige asielrelaas enkel het frauduleuze karakter van

uw asielaanvraag. Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: uw originele

taskara, een originele dreigbrief van de taliban en een origineel verzendbewijs en enveloppe. De originele

taksara die u neerlegde heeft enkel betrekking op uw identiteit en duidt eventueel op een band die u met

Kuz Kunar zou hebben, maar weegt niet op tegen de vaststellingen gemaakt in het kader van

bovenstaande analyse. Het originele verzendbewijs en de enveloppe die u neerlegt, tonen enkel aan dat

u post heeft ontvangen uit Afghanistan, wat verder niets aan bovenstaande analyse wijzigt. De originele

dreigbrief werd hierboven reeds besproken (cf supra). Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Afghaanse nationaliteit

doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist.
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U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te

scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 17.03.2017 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

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

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

echter in het begin van het gehoor op gewezen dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van

uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst

naar België (CGVS, p. 2). Er werd voorts eveneens benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Kuz

Kunar/Khewa, Afghanistan, afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich

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

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

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke

omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en

geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde

nood aan bescherming aannemelijk maakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 52 en 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het

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

artikel 4, punt 3, van de Richtlijn 2004/83/EC betreffende de Minimumnormen voor de verlening van de

vluchtelingenstatus of van de subsidiairebeschermingsstatus, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de

zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht”.

Verzoeker gaat in op zijn leeftijd en op zijn recent verblijf in het dorp Taran in het disitrict Kuz Kunar van

de provincie Jalalabad.

Verzoeker stelt dat hij totaal ongeschoold is en geen data gebruikt. Hij kent zijn geboortedatum niet en

gaat af op wat zijn moeder hem heeft verteld. Hij heeft aanvankelijk verteld dat hij minderjarig was, maar

kwam daar later op terug. Hij vertelde tijdens het CGVS-interview dat hij tweeëntwintig jaar oud was.
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Hij ging zijn geboortedatum op zijn taskara na met zijn sociaal assistent. Hij citeert uit het CGVS-interview

en stelt dat het niet ernstig is om “uit het leugentje over de leeftijd (als dat al een leugen was, waar hij zich

van bewust was), dat verzoeker zelf heeft rechtgezet, te gaan afleiden dat verzoeker dan maar over alles

heeft gelogen.”

Inzake verzoekers recente herkomst uit Taran, ten eerste, wat verzoekers kennis betreft over de

aanwezigheid van de taliban en recente incidenten, herhaalt hij zijn verklaringen en benadrukt dat hij zei

dat er in recentere jaren geen grote aanvallen zijn geweest. Hij stelt dat uit de informatie van het

administratief dossier blijkt dat er dagelijkse gevechten waren, zoals verzoeker ook zei, maar dat er geen

grote aanvallen waren recentelijk. Verzoeker heeft ook verklaard dat zijn dorp al tien jaar onder controle

staat van de taliban, zoals tevens blijkt uit de informatie van het administratief dossier. Hij licht dit verder

toe als volgt: “Verzoeker kan ook namen noemen van talibanleden. Hij weet dat hun wapens uit Jalalabad

worden gebracht, dat ze bommen en machinegeweren hebben en dat de ouderen van het dorp zich tegen

hun controle verzetten. Hij weet niet wie hun leider is en hoe zij exact te werk gaan. Verwerende partij

stelt dat hieruit blijkt dat verzoekers kennis aantoont dat hij niet (recent) uit het dorp afkomstig is. De

verwerende partij denkt dat een echte dorpeling de interne structuur en werking van de Taliban moet

kunnen uiteenzetten en de namen van hun leiders moet kennen. Dit kan echter ernstig betwijfeld worden.

Het is niet logisch dat een organisatie die strafbaar is, en waar internationaal jacht op gemaakt wordt, haar

structuur met gewone dorpelingen deelt. Het is tevens niet logisch dat de leiders ervan aan alle jongeren

in het dorp bekend zouden zijn. Bovendien is de taliban een organisatie waar de plaatselijke bevolking

angst van heeft. De organisatie is wreedaardig en meedogenloos. Men zou er zich voor minder van

weerhouden zijn neus in hun zaken te steken of zich openlijk te informeren over hun structuur of leiders.

Dit kan zeer slecht aflopen. Er is ook geen enkel element in het administratief dossier waaruit men kan

afleiden dat de plaatselijke bevolking de structuur van de Taliban kent. De stelling van verwerende partij

is gelet op de context absurd. Tenzij zij hiervan bewijzen kan bijbrengen, dient ze dan ook afgewezen te

worden. Het is niet zo dat gewone dorpelingen de interne structuur van de taliban kennen en de namen

van hun (plaatselijke) leiders kunnen noemen. Dit gezegd zijnde, heeft verzoeker de namen van de

plaatselijke talibani wel spontaan genoemd. Hij kent niet de interne werkverdeling, maar dat mag niet

verbazen. Ook het feit dat deze mensen oorspronkelijk afkomstig zijn van een ander dorp, is normaal.

Verzoekers kennis is de kennis die een dorpeling die recent in het dorp Taran woonde, moet hebben.”

Ten tweede, over verzoekers kennis van de buitenlandse aanwezigheid en het bestaan van buitenlandse

projecten in zijn dorp of regio, herhaalt verzoeker dat hij op het eerste moment geen buitenlandse

projecten kon opnoemen. Later, wanneer er meer concrete vragen worden gesteld, blijkt hij toch

buitenlandse projecten te kennen. De bestreden beslissing verliest zich echter in een spelletje logica met

een ongeschoolde Afghaanse jongen. Dit geldt ook wanneer verzoeker wordt bevraagd over de

buitenlanders in zijn regio. Verzoeker weet eerst wel dat er buitenlanders waren in de regio, maar weet

niet welke nationaliteit ze hadden. Gevraagd of het Japanners waren, bevestigt verzoeker dit en kan hij

verder heel wat vertellen over hun aanwezigheid. Hij herhaalt zijn kennis over het project van de

Japanners in de regio, namelijk dat zij waterkanalen aanlegden die naar Gamberi gingen en dat dit acht

jaar geleden was. Hij vertelde dat het project National Solidarity Program heet, en dat er waterputten

werden geïnstalleerd. Verzoeker begrijpt niet dat de bestreden beslissing vindt dat hij te weinig informatie

geeft en tegenstrijdige verklaringen hierover aflegt. Hij heeft overigens verklaard dat hij zeer veel stress

heeft en daarom bepaalde dingen spontaan vergeet te vertellen. Wanneer een concrete vraag wordt

gesteld, komt het antwoord vaak wel, wat een normale reactie is. Hij gaat verder als volgt: “Verzoeker

weet dat er Japanners in de regio waren en kan in detail uitleggen welke projecten zij er hadden. Andere

projecten kent hij niet, maar er dient toch opgemerkt te worden dat geen van de artikels over internationale

projecten die verwerende partij in het administratief dossier voegt, slaan op projecten in het dorp van

verzoeker. Het kan niet verwacht worden van verzoeker dat hij projecten kent, die niet in zijn dorp hebben

plaatsgevonden. Als er projecten in het dorp hebben plaatsgevonden, is het aan de verwerende partij om

dit ook aan te tonen. Anders wordt het pure willekeur. Verwerende partij heeft een uitgebreide

studiedienst, die correcte informatie kan verschaffen. Er wordt niets bijgebracht over projecten in het dorp

van verzoeker, waaruit wij kunnen afleiden, dat de projecten (aardappelen, zaden etc.) op andere plaatsen

werden uitgevoerd. Over de muur van 325 m die in het dorp van verzoeker zou gebouwd zijn, quod non,

staat niets in het administratief dossier. De artikels gevoegd over muren die gebouwd zijn, gaan over het

district Beshud in Nangarhar. Verzoekers dorp ligt in het district Kuz Kunar. Verzoeker kan ook vertellen

dat er een Japanse ingenieur werd ontvoerd en vermoord. Verwerende partij vindt echter dat verzoeker

ook moet kunnen vertellen over de Japanse projecten in andere dorpen dan het zijne en in de ruimere

regio (of misschien wel in heel Afghanistan). Het kan echter niet aangenomen worden dat een Afghaanse

jongen, die koeienhoeder is, en die geen enkele scholing heeft genoten, zich voor de details van

buitenlandse projecten in de ruime regio zou moeten interesseren.
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Dat verzoeker alle informatie die hij gaf over het Japans project, kon geven, toont aan dat hij wel degelijk

recent afkomstig is van zijn dorp. Hoe zou verwerende partij al verzoekers kennis over zijn dorp, de

aardbeving, de overstroming, de incidenten etc. anders verklaren?”

Ten derde, bekritiseert verzoeker de motivering over zijn kennis van incidenten te wijten aan de natuur.

Hij stelt het volgende: “Ook daar zien we dat de redenering van verwerende partij kant noch wal raakt.

Verwerende partij beweert dat verzoeker niet veel kan vertellen over natuurrampen. Dat is onjuist.

Vervolgens stelt zij dat de informatie die verzoeker geeft, niet klopt met de informatie van het CGVS. Leest

men echter wat er in het administratief dossier wordt bijgebracht, dan vindt men geen enkele

tegenstrijdigheid. Ook hier worden artikels bijgebracht over het district Beshud, of over andere districten.

Niets gaat concreet over het dorp van verzoeker. Het is niet omdat de provincie vaak getroffen werd door

natuurrampen, dat dit in elk dorp op dezelfde manier zo is. Ook in België is dat zo. Een overstroming in

West-Vlaanderen is niet hetzelfde in Roeselare als in Brugge. In Afghanistan is er geen pers zoals in

België, waardoor iedereen weet wat er op andere plaatsen gebeurt. Over de vertrekdatum van verzoeker

is er niet echt duidelijkheid. Verzoeker zegt in de zomer vertrokken te zijn. Verder toont hij doorheen zijn

interview aan dat hij niet in staat is tijd in te schatten en dat hij ook geen kalender gebruikt. Het is veeleer

aannemelijk dat verzoeker begin juli al vertrokken is uit Afghanistan. Wat er ook van zij, het is niet omdat

men een dorp kent, dat men ook weet wat er gaande is. De informatieoverdracht in Afghanistan is niet

wat ze is in Europa. Verzoeker komt uit een afgelegen bergdorp, waar hij koeienhoeder was. Dit is een

nogal solitair bestaan. Het is niet correct te stellen dat verzoeker de natuurrampen in zijn regio, die zijn

eigen dorp niet raakten, moet kennen. Dat de overheid oplossingen gezocht heeft om rampen te

vermijden, is misschien wel zo, maar uit niets blijkt dat dat ook in het dorp van verzoeker zo is. Uit het

artikel over de overstroming dat verwerende partij bijbrengt, laat men een persoon aan het woord die zich

beklaagt over het uitblijven van de hulp van de overheid. Hoe zou verzoeker nu moeten weten dat er in

het district naast dat van hem overstromingsmuren werden gebouwd? Dit kan verzoeker, die zijn dorp

amper heeft verlaten, toch niet weten? Er wordt geen enkel artikel bijgebracht dat handelt over het dorp

van verzoeker. De beweringen van verwerende partij zijn dan ook blote beweringen. Zij 'gokt' dat er wel

meer natuurrampen geweest moeten zijn (verzoeker vertelde over overstromingen, hagel- en regenbuien

die het land (en vee) verwoestten, een landsliding en een aardbeving), maar kan hier geen bewijs van

geven. Zij 'neemt aan' dat een jonge ongeschoolde koeienhoeder uit een dorpje in Nangarhar weet moet

hebben van een overstromingsmuur in een ander district. De motivering van verwerende partij is niet

serieus en laat aan verzoeker geenszins toe te begrijpen waarom hij niet geloofd werd.” Verzoeker verwijst

tenslotte naar het CGVS-interview (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 5 en 15). Hij vertelt over een grote

overstroming van drie à vier jaar geleden en over een andere overstroming, maar zegt dat het door

overvloedige regen was. Daarop wordt niet ingegaan, zodat we niet weten wanneer dit was. Het klopt dus

niet dat verzoeker vertelde dat er maar één overstroming was. Hij vertelde over vele andere

natuurrampen, waarover niets is terug te vinden in het administratief dossier.

Ten vierde, over zijn kennis van de correcte geografie van zijn district en omliggende districten, betoogt

verzoeker als volgt: “Ten eerste dient opgemerkt te worden dat verzoeker slechts drie keer die richting is

uitgeweest. Één keer was hij zelf doodziek. Een andere keer was zijn moeder zeer ziek. Enkel de derde

keer, toen hij zijn taskara ging halen, kan hij mogelijks op de weg gelet hebben. Maar belangrijker dient

opgemerkt te worden dat de beweringen van verwerende partij alweer niet helemaal juist zijn. Het klopt

dat er ook een Dosaraka is in Surkhrod, maar tussen Taran en Tangi is er ook een dorpje met dezelfde

naam. Tangi is dan wel naar het zuid-oosten, de weg naar Kuz Kunar is het gemakkelijkste te bereiken

door eerst naar Tangi te gaan, van daar de rivier te volgen tot aan de weg, die verder gaat naar Kuz

Kunar. De andere dorpen zijn op de weg van Tangi naar het noorden, naar Kuz Kunar. De verwerende

partij gebruikt hier opnieuw een logisch truukje (je gaat toch niet naar het zuidoosten, als je eigenlijk in het

noordoosten moet zijn) om de gezegden van verzoeker in een verkeerd daglicht te stellen. Kijkt men op

de kaart, en houdt men rekening met de geografie, dan is de weg die verzoeker neemt, logisch. (zie stuk 3)

Dat verzoeker wel weet dat er Tadjieken zijn, maar dat hij niet correct kan zeggen waar ze in Afghanistan

wonen, is normaal gelet op het feit dat verzoeker nooit naar school ging.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker een kaart van de districten Dara-i-Nur en Kuz

Kunar van IMMAP / USAID van 2011 (verzoekschrift, stuk 3).

2.1.3. In een aanvullende nota van 4 december 2018 legt verzoeker volgende documenten neer:

- een brief van het districtshoofd van Kuz Kunar waaruit blijkt dat verzoekers vader in de gevangenis zit

(stuk 1);

- een brief van de dorpsoudsten ter bevestiging van verzoekers herkomst (stuk 2);
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- een aanwezigheidslijst van de madrassa (stuk 3);

- taskara van verzoekers vader (stuk 4).

2.1.4. In een aanvullende nota neergelegd ter terechtzitting voegt verzoeker negen verblijfskaarten van

personen met dezelfde familienaam als verzoeker. Hij verklaart dat hij deze mensen hier in België is

tegengekomen, dat zij allen afkomstig zijn van dezelfde regio in Afghanistan en dat zij een internationale

beschermingsstatus kregen in België. Daarnaast legt verzoeker nog een brief van V. Gyselinck, zijn

leerkracht Nederlands.

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

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

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, laat op zich niet toe om vast te

stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

gesteund.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, kan verzoeker niet ernstig verwijzen naar zijn “totaal”

ongeschoolde profiel, aangezien hij thans drie aanwezigheidslijsten bijbrengt van de madrassa in Koti

Taran van de zesde, zevende en achtste maand van het Afghaanse jaar 1393 (aanvullende nota

6 december 2018, stuk 3). Hieruit blijkt dat verzoeker nog voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanistan

een opleiding genoot en hieruit kan de Raad slechts afleiden dat verzoeker zich steunt op leugenachtige

verklaringen of op documenten waaraan geen enkele bewijskracht kan worden gegeven. Ook de taskara

van verzoekers vader bevat compleet tegengestelde informatie ten opzichte van verzoekers verklaring

dat zijn ouders beiden Pashtoun zijn (DVZ-verklaring, stuk 10, p. 4). De taskara van verzoekers vader

vermeldt immers een vrouwelijk geslacht en een moedertaal Dari (aanvullende nota 6 december 2018,

stuk 4). De brieven ter bevestiging van verzoekers problemen zijn slechts kopieën, zodat deze

gemakkelijk kunnen worden gefabriceerd, zodat hun bewijswaarde ernstig wordt geringschat. Zij hebben

bovendien niet alleen een gesolliciteerd karakter, maar gaan niet verder dan een loutere bevestiging van

verzoekers asielrelaas. Het is daarenboven opmerkelijk dat verzoeker die verklaarde dat hij de laatste zes

maanden geen contact meer kon leggen met zijn familie en enkel zijn moeder nog heeft in Afghanistan,

thans documenten zou kunnen voorleggen van het districtshoofd en diverse dorpshoofden (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 11).

In de aanvullende nota neergelegd ter terechtzitting, komt verzoeker voor het eerst met de mededeling

dat hij dorpsgenoten heeft leren in België. Zowel bij aanvang van de procedure, als tijdens het CGVS-

interview werd hiernaar gevraagd, maar heeft verzoeker dit altijd ontkend (DVZ-verklaring, stuk 10, p. 8;

CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 12). Gelet op de voorgehouden herkomst uit een klein bergdorp, hecht

de Raad geen geloof aan verzoekers verklaringen dat hij dit element niet eerder kon aanbrengen.

Bovendien moet elke zaak op de eigen merites worden beoordeeld en betreft verzoekers voorgehouden

herkomst uit Taran een uiterst belangrijk element in voorliggende zaak. De verklaring van zijn leerkracht

Nederlands, is niet zwaarwichtig genoeg om een ander licht te werpen op verzoekers beweerde “totaal”

ongeschoolde profiel. Het feit dat verzoeker niet zou kunnen lezen en schrijven wordt overigens ontkracht

door de handtekening die verzoeker meermaals plaatste onder de documenten bij aanvang van de

procedure (bijlage 26, stuk 11; Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 10; CGVS-vragenlijst, stuk 9).

Verzoeker die nog beweert dat hij geen data gebruikt, hanteerde bij aanvang van de procedure wel

referenties in dagen, weken, maanden of jaren om een tijdsaanduiding te geven (FICHE MINTEH, DVZ-

verklaring, stuk 10; CGVS-vragenlijst, stuk 9). Zo gaf hij aan in de fiche MINTEH dat zijn vader 45 jaar

oud was en sinds anderhalve maand in de gevangenis zat. Hij zei dat zijn moeder 35, zijn zussen 14 en

5, en zijn broer 10 jaar oud waren. Hij is anderhalve maand onderweg geweest van Afghanistan tot België,

waarvan 15 dagen in Iran, en 10 en 5 dagen nog ergens anders.
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In de DVZ-verklaring gaf verzoeker opnieuw te kennen dat hij anderhalve maand onderweg was van

Afghanistan tot België, waarvan 15 dagen in een huis in Iran en 20 dagen in een huis in Istanbul. In de

CGVS-vragenlijst meldde verzoeker dat hij een week na het incident in de zomer een dreigbrief ontving

van de taliban. Verzoeker kan daarom niet ernstig steunen op zijn verklaringen tijdens het CGVS-interview

dat hij wel weet dat hij tweeëntwintig jaar is en geboren is in de maand januari, maar niet weet in welk jaar

hij is geboren en ook de maand januari niet kent in de Afghaanse kalender. Bovendien klemt dit met

verzoekers verklaringen dat hij een idee heeft van de Afghaanse kalender, maanden, jaren en de

Afghaanse zomermaanden kan opnoemen (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 3).

Verzoeker brengt een asielrelaas dat het zijne niet is.

Verzoeker volhardt verkeerdelijk in het feit dat er geen grote aanvallen meer waren, aangezien hij

ontkende dat er buiten een aanslag op een jongensschool in Bodialay 5 of 6 jaar geleden nog iets

gebeurde. De bestreden beslissing merkt echter terecht op dat in Bodialay, in de periode voor verzoekers

verklaarde vertrek uit Afghanistan, nog een meisjesschool werd aangevallen. Uit de informatie van het

administratief dossier blijkt dat het gaat om artikel van pajhwok.com van 13 juli 2015. Het doet verslag

over een school waar 750 leerlingen naartoe gingen en waarvan alle klaslokalen en administratieve

lokalen volledig zijn vernield (Landeninformatie, stuk 13, nr. 4). De bestreden beslissing motiveert

daarover redelijkerwijs dat verzoeker stelt dat er dagelijkse gevechten waren, maar zijn kennis van de

recente aanvallen niet overeenstemt met de gegevens van het administratief dossier waaruit blijkt dat er

in zijn district tussen oktober 2014 en augustus 2015 alleen al minstens 40 à 69 incidenten met de taliban

plaatsvonden, zodat er van verzoeker meer doorleefde informatie kan worden verwacht. De motivering

van de bestreden beslissing wordt op dit punt overgenomen:

“Gevraagd of er ooit gevechten zijn geweest in uw buurt, antwoordt u dat er in Kuz Kunar/Khewa op

dagelijkse basis gevechten plaatsvinden. Gevraagd of er ooit grote aanvallen zijn geweest, haalt u een

aanval aan in Bodialay van ongeveer 5 of 6 jaar geleden. Toen werd de jongensschool in Bodialay

aangevallen en binnengedrongen door de taliban (CGVS, p. 8). Gevraagd of er in recentere jaren nog

grote aanvallen zijn geweest, zegt u van niet (CGVS, p. 8). Aangezien u eerder verklaarde dat er op

dagelijkse basis gevechten waren in uw district Kuz Kunar/Khewa, is deze verklaring eerder

bevreemdend. Bovendien werd in hetzelfde dorp van de eerder door u aangehaalde aanval, namelijk in

Bodialay, in de zomer van 2015 en dus in de periode van uw vertrek uit Afghanistan, een meisjesschool

in Bodialay aangevallen (cf. kopie administratieve dossier). Geconfronteerd met dit recente

veiligheidsincident, antwoordt u dat u dat niet weet (CGVS, p. 8). Het is bevreemdend dat u wel een

incident van 5 of 6 jaar geleden kan aanhalen, maar u over meer recente incidenten u niets heeft gehoord.

Uw bewering dat er de laatste jaren geen grote aanvallen meer hebben plaatsgevonden in uw district

wordt bovendien volledig onderuit gehaald door informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan

een kopie aan uw administratieve dossier werd toegevoegd) waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de

taliban in uw regio zeer groot is en er op regelmatige basis aanvallen en gevechten plaatsvinden. Zo

vonden er in uw district Kuz Kunar/Khewa tussen oktober 2014 en augustus 2015 (het jaar van uw vertrek

uit Afghanistan) alleen al minstens 40 à 69 incidenten met de taliban plaats. Bijgevolg doen uw

bovenstaande verklaringen minstens de wenkbrauwen fronsen. Van iemand die beweert vervolgd te

worden door de taliban en die gedurende zijn ganse leven in Kuz Kunar heeft gewoond, mag toch

verwacht worden dat hij gedetailleerde en correcte informatie zou hebben over recente

veiligheidsincidenten in zijn regio. Dit is in casu niet het geval. Bovenstaande vaststellingen doen bijgevolg

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Kuz Kunar, Nangarhar.”

Indien verzoeker de laatste tien jaar van zijn leven in Afghanistan onder talibanbewind heeft geleefd, wordt

verwacht dat hij de namen van hun leiders kan geven, hun structuur en aanwezigheid in het dorp kan

toelichten en minstens iets concreet kan vertellen hoe zij een impact hebben op het leven. Dit geldt des

te meer nu verzoeker omwille van problemen met deze organisatie beweert zijn regio en land te zijn

ontvlucht. Verzoekers kennis op dit punt is ontoereikend voor iemand die voorhoudt dat hij tot de zomer

van 2015 meer dan tien jaar onder de volledige controle van de taliban zou hebben geleefd in Taran, in

het district Kuz Kunar. De bestreden beslissing wordt wat dit aspect betreft bevestigd:

“Verder verklaart u dat uw dorp sinds 10 jaar volledig onder controle van de taliban staat (CGVS, p. 9-10).

U bent er echter niet in geslaagd om over hun aanwezigheid gedetailleerd en doorleefd te vertellen,

hoewel uw ganse jeugd door hun aanwezigheid werd gekenmerkt. Los van het feit dat u enkele namen

kan geven van talibanleden, bent u er niet in geslaagd om de leiders of belangrijke figuren te benoemen,

noch om uit te leggen hoe de taliban actief is in uw dorp (CGVS, p. 8). In dit verband verklaart u dat ze

vanuit Jalalabad met bommen naar uw dorp komen (CGVS, p. 8).
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U gevraagd naar het standpunt van de dorpsouderen tegenover de taliban, zegt u enkel dat ze vechten

tegen de ouderen en dat ze machinegeweren hebben (CGVS, p. 9). Van iemand die verklaart dat zijn

dorp reeds 10 jaar onder de volledige controle van de taliban staat (CGVS, p. 9-10), en die beweert er

gedurende zijn ganse leven te hebben gewoond (in uw geval dus uw volledige jeugd), kan echter verwacht

worden dat hij doorleefd en gedetailleerd zou kunnen vertellen over de structuur en de aanwezigheid van

de taliban in zijn eigen dorp. Uw verklaringen hierover blijven echter van een zeer algemene aard

waardoor de geloofwaardigheid van uw recente herkomst reeds wordt aangetast.”

Verzoeker kan verder niet worden gevolgd dat hij spontaan kan verhalen over de buitenlandse projecten

die in zijn district werden uitgevoerd. In een eerste reactie ontkent verzoeker immers het bestaan van

buitenlandse projecten, terwijl uit het administratief dossier blijkt dat USAID en RAMP programma’s

hebben opgezet om de lokale landbouwers te ondersteunen bij het telen van verschillende gewassen.

Verzoeker die verklaarde dat hij een landbouwer en herder was, leefde in een regio waar de meeste

mensen, volgens zijn verklaringen, ook aan landbouw doen. In het document van USAID/RAMP over

projecten in de provincie Nangarhar wordt ingegaan op het belang van irrigatie in de regio aan de Kunar,

waar in Kot-Taran/Kachara kanalen werden gebouwd, waarbij er wel degelijk sprake is van een 325 meter

lange constructie met een verdubbeling van het landbouwareaal tot gevolg (Landeninformatie, stuk 13,

nr. 1). De Raad bevestigt dat wordt verwacht dat verzoeker enige weet heeft van dergelijke projecten die

het landbouwlandschap er grondig hebben verbeterd. De Raad stelt eveneens vast dat het vreemd is dat

verzoeker eerst geen weet heeft van buitenlandse projecten. Verzoeker zegt dat er buitenlanders werken

in zijn regio maar dat hij hun nationaliteit niet kent, om dan – op het ogenblik dat hem de aanwezigheid

van Japanse werknemers wordt voorgesteld – over een project te praten van acht jaar geleden. Terwijl uit

de achtergrondinformatie blijkt dat deze Japanse aanwezigheid zich ook veel recenter manifesteerde in

verzoekers voorgehouden regio van herkomst. Het verweer dat verzoeker alle informatie gaf over een

Japans project van acht jaar geleden, toont in geen geval verzoekers recente herkomst uit Taran aan,

integendeel. De bestreden beslissing wordt op dit punt overgenomen:

“Ten tweede wordt deze geloofwaardigheid verder onderuit gehaald wanneer blijkt dat u evenmin op de

hoogte bent van de buitenlandse aanwezigheid en het bestaan van buitenlandse projecten in uw dorp en

regio.

Ondanks uw verklaringen dat er buitenlanders aanwezig waren in Kuz Kunar/Khewa (van wie u de

nationaliteit naar eigen zeggen niet kent), zegt u dat er geen buitenlandse projecten zijn geweest (CGVS,

p. 9). Deze verklaringen zijn echter tegenstrijdig met de informatie waarover het CGVS beschikt (en

waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), alsook met uw eigen verklaringen

die hierop volgen. Zo blijkt uit de informatie ter beschikking van het CGVS dat er wel degelijk verscheidene

projecten werden opgestart in uw regio. Zo werden er USAID en RAMP (Rebuilding Agricultural Markets

Program Afghanistan) programma’s opgezet om de lokale landbouwers te ondersteunen bij het telen van

aardappelen en andere gewassen. In 2005 werd door hen eveneens een muur van 325m afgewerkt

tussen Kot/Taran en Kachara. Deze projecten en de bouw van de muur de economische perspectieven

van de lokale landbouwers via kennis en een verbeterd irrigatiesysteem drastisch verbeterd. Hoewel u

nog vrij jong was toen deze projecten werden opgezet of beëindigd (uit uw verklaringen valt af te leiden

dat u in 2005 ongeveer 11 jaar oud was), kan men toch verwachten van iemand die gedurende zijn ganse

leven in een regio heeft gewoond waar de meeste mensen, volgens uw eigen verklaringen, aan landbouw

doen (CGVS, p. 4), enige weet zou hebben van deze projecten die het landbouwlandschap in zijn regio

grondig hebben verbeterd én dat dergelijke grote muur er gedurende zijn ganse jeugd heeft gestaan. Dit

is in casu niet het geval, waardoor de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Taran, Kuz

Kunar/Khewa verder wordt aangetast.

Verder spreekt u zich in uw latere verklaringen ook tegen over het feit dat u geen weet zou hebben van

buitenlandse projecten in uw regio of u niet bijster veel kan vertellen over de buitenlandse aanwezigheid.

Wanneer u gevraagd wordt of u ooit gehoord heeft over Japanners, antwoordt u van wel (CGVS, p. 9).

Het is eerder vreemd dat u wel weet heeft van Japanners, maar aanvankelijk verklaarde dat u niet wist

welke nationaliteit de buitenlanders in uw regio hadden (CGVS, p. 9). U verklaart dat ze waterkanalen

maakten die naar Gamberi gingen en dat dit 8 jaar geleden was (CGVS, p. 9). Gevraagd om meer te

vertellen over het project en die mensen, zegt u dat ze stromen bouwden in uw dorp, en haalt u het

National Solidarity Program aan, een programma waarbij waterputten werden geïnstalleerd (CGVS, p. 9).

Behalve de benaming van een programma en het aanhalen van waterkanalen, kan u hierover echter geen

extra informatie geven (CGVS, p. 9). Hoe dan ook, deze verklaringen staan haaks op uw eerdere

verklaringen dat u geen weet had van buitenlandse projecten in uw regio (cf supra), waardoor de

geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit uw regio verder wordt aangetast.
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Wanneer u gevraagd wordt of er ooit iets gebeurd is met de mensen die aan dat project werkten, antwoordt

u dat er een Japanse ingenieur was ontvoerd en vermoord (CGVS, p. 9). Hoewel u verklaart dat de

ouderen hierover spraken (CGVS, p. 10), kan u hierover geen extra informatie geven (CGVS, p. 9).

Bovendien dient bijkomend opgemerkt te worden dat er volgens informatie ter beschikking van het CGVS

(en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), er in uw regio na de start van

de bouw van deze kanalen en de dood van bovenvermelde Japanner nog wel degelijk een aantal Japanse

projecten in uw regio geïmplementeerd en zelfs opgestart werden (zoals bijvoorbeeld door het Japan

International Volunteer Center, Japan International Cooperation Agency, de Japanse overheid). Dat u zelf

bitter weinig spontaan weet te vertellen over buitenlandse projecten in uw dorp of regio is met andere

woorden zeer opmerkelijk en doet weinig goeds voor uw beweerde herkomst uit Nangarhar, district Kuz

Kunar/Khewa. Het feit dat u bovenstaande projecten en gebeurtenissen pas aanhaalt nadat u daartoe

uitvoerig wordt aangespoord, en deze bovendien tegenstrijdig zijn met uw eerdere verklaringen (cf. supra),

wijst met andere woorden niet op het soort kennis dat door eigen ervaringen werd opgedaan, maar eerder

zeer algemene informatie die werd ingestudeerd in het kader van uw asielaanvraag. Bijgevolg herstelt

dergelijke kennis dan ook niet het grote gebrek aan doorleefdheid en gedetailleerde informatie over uw

eigen dorp en regio waardoor de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit het district Kuz Kunar,

provincie Nangarhar, verder wordt ondermijnd.”

De motivering over de beperkte kennis van overstromingen behoudt de Raad niet, omdat deze

onvoldoende steun vindt in het administratief dossier.

Wat verzoekers uitleg over zijn gebrekkige geografische kennis betreft, kan hij worden gevolgd dat de

weg naar het districtscentrum Khewa of Kuz Kunar via Tangi loopt en dan naar het noorden, naar boven

de rivier volgt. Verzoekers opsomming van dorpen die hij dan passeerde klopt echter niet met de dorpen

die worden teruggevonden op de kaart (verzoekschrift, stuk 3). Het dorp Dosaraka staat niet op de kaart.

Zargaran ligt dan weer niet meer langs de rivier die verzoeker zou moeten volgen. Yasin Baba en Ghondai

worden evenmin teruggevonden op de kaart. Verzoeker heeft ook verklaard dat hij meerdere keren naar

Jalalabad is geweest: toen hij ziek was en toen zijn moeder ziek was (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 6).

Zijn vader zou een taxi hebben gehad en een inkomen verkregen hebben uit vervoer tussen Taran en

Jalalabad. Hij deed inkopen in Jalalabad om bijvoorbeeld kaas te kunnen maken en deze te verkopen

(CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 4, 11). De Raad verwacht bijgevolg dat verzoeker een meer doorleefde

beschrijving kan geven van de plaatsen die op deze route liggen (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 6). En

een gebrek aan scholing , los van het feit dat dit gegeven niet kan worden aanvaard in deze zaak, laat

echter niet toe om volstrekt onwetend te zijn van het feit dat er ook Tadzjieken ten westen van Jalalabad

wonen. Verzoekers betoog laat niet om de motivering van de bestreden beslissing in een ander daglicht

te stellen. De bestreden beslissing wordt bevestigd:

“Ten vierde wordt de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit Kuz Kunar/Khewa verder

aangetast wanneer blijkt dat u niet op de hoogte bent van de correcte geografie van uw eigen district en

omliggende districten.

Vooreerst bent u er niet in geslaagd om de correcte weg van uw dorp Taran naar het districtscentrum in

Kuz Kunar/ Khewa te beschrijven. U verklaart hierover het volgende: ”Ik ging richting Tangi, ik passeerde

Dosaraka, Tangi, Abdel Khail, Shega, Zargaran, Yasin Baba. Ghondai. Dat zijn de dorpen” (CGVS, p. 7).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Dosaraka in het district Surkhrod bevindt, ten westen van Jalalabad,

terwijl het districtscentrum zich in Kuz Kunar bevindt, ten noorden van uw dorp Taran en ten noordoosten

van Jalalabad (cf. administratieve dossier). U zou uw reis verderzetten via Tangi, terwijl ook dit dorp ten

zuiden van uw eigen dorp ligt. Ook Zargaran ligt in het district Surkhrod, ten westen van Jalalabad (cf.

administratieve dossier). Het feit dat u reeds drie dorpen ten zuiden van uw eigen dorp opnoemt, terwijl u

eigenlijk noordwaarts moest gaan richting het districtscentrum van Kuz Kunar/Khewa, doet verder twijfelen

aan uw recente herkomst uit Kuz Kunar, Taran. Ten tweede blijkt u evenmin op de hoogte te zijn van de

omliggende dorpen ten zuiden van uw eigen dorp. Hoewel u er in geslaagd bent om de dorpen op te

noemen die de stroom volgen in de ene richting vanuit uw dorp (CGVS, p. 5), blijkt u niet op de hoogte

van de dorpen die de stroom in de andere richting volgen. U ging daar immers niet heen (CGVS, p. 5). Dit

is eerder bevreemdend daar u wel reeds in Jalalabad bent geweest (CGVS, p. 6) en u in een

landbouwgemeenschap woont, waar u zelf dieren bezat (CGVS, p. 11). Van iemand wiens gemeenschap

in sterke mate afhangt van de grote rivier Kunar, die evenwel niet stopt op de grens van uw eigen district

Kuz Kunar, is het vreemd dat u geen enkel dorp kan opnoemen in de omgekeerde gevraagde richting van

de stroom (CGVS, p. 5). Ten derde verklaart u dat de Tadzjieken in het noorden van Afghanistan wonen

(CGVS, p. 3). Dit strookt echter niet met de informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier), waaruit blijkt dat de Tadzjieken in Afghanistan

niet enkel in het noorden, maar zich eveneens in het westen (rond Herat), zuiden en oosten bevinden.
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Zelfs ten westen van Jalalabad zijn er Tadzjieken te vinden. Voor iemand die beweert gedurende zijn

ganse leven in Kuz Kunar, Nangarhar, te hebben gewoond, is het niet aannemelijk dat hij dit niet zou

weten. Bovenstaande vaststellingen doen bijgevolg verder twijfelen aan uw recente herkomst uit Kuz

Kunar, Nangarhar.”

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

aannemelijk heeft gemaakt waar en onder welke omstandigheden hij heeft verbleven voor de komst naar

België.

De bestreden beslissing, die ongemoeid wordt gelaten wat de motivering betreffende de neergelegde

documenten betreft, wordt nog overgenomen als volgt:

“Vooreerst legt u ter staving van de bedreiging door de taliban een originele dreigbrief neer (document 2).

Deze dreigbrief wordt echter gekenmerkt door een interne flagrante tegenstrijdigheid. Zo valt zowel het

islamitische jaartal 1438 als het Afghaanse jaartal 1386 te lezen. Hoewel het misschien niet ongebruikelijk

is om beide kalenders te gebruiken in een land als Afghanistan, is het bijzonder opvallend dat deze

jaartallen respectievelijk 2007 en 2017 betekenen na omzetting naar de Westerse kalender. Het feit dat

er twee verschillende jaartallen met maar liefst een verschil van 10 jaar (in de Westerse kalender) te lezen

zijn, draagt weinig bij aan de geloofwaardigheid van deze bedreiging. Bovendien zijn deze beide data

tegenstrijdig met het feit dat u in 2015 bent vertrokken uit Afghanistan en dat u deze brief kort daarvoor

zou gekregen hebben. Bovenstaande vaststellingen zorgen dat er nog maar weinig geloof kan gehecht

worden aan uw asielrelaas.

Deze vaststelling wordt bovendien bevestigd door het feit dat u zich tegenspreekt over het tijdstip van het

krijgen van deze dreigbrief. Enerzijds verklaarde u dat u deze brief twee weken voor uw vertrek heeft

gevonden (CGVS, p. 13), terwijl u anderzijds verklaart dat u twee à drie dagen na het krijgen van deze

brief het land heeft verlaten (CGVS, p. 20). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid zegt u dat u dat

niet heeft gezegd (CGVS, p. 20). Het louter ontkennen van uw eigen woorden is echter geen afdoende

verklaring voor dergelijke flagrante tegenstrijdigheid. Eens te meer wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas zwaar ondergraven.”

De originele taskara die verzoeker neerlegde, weegt niet op tegen de bovenstaande vaststellingen dat

verzoeker zich steunt op leugenachtige verklaringen of op documenten waaraan geen enkele bewijskracht

kan worden gegeven. Tot slot wijst de Raad erop dat Afghaanse documenten in elk geval met de nodige

omzichtigheid moet worden bekeken, aangezien uit objectieve informatie blijkt dat zowat alle documenten

kunnen worden nagemaakt. Hierdoor kan geen enkel betrouwbaarheid worden gehecht aan Afghaanse

documenten (Landeninformatie, stuk 13, nr. 7). Het originele verzendbewijs en de enveloppe die

verzoeker neerlegt, tonen enkel aan dat hij post heeft ontvangen uit Afghanistan, wat verder niets aan

bovenstaande analyse wijzigt.

Zijn volharding in zijn relaas, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de regio van waaruit verzoeker zou zijn gevlucht door zijn problemen. Dit ondergraaft

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

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

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

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

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

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

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

Verzoeker verwijst naar de veiligheidssituatie in Afghanistan, doch gelet op het feit dat verzoeker de

beweerde herkomst uit Taran, in het district Kuz Kunar of Khewa, in de provincie Nangarhar in Afghanistan

niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van

de situatie aldaar.

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

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

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.
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Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de procedure zijn ware identiteit en herkomst

aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt. Het komt de

Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar België, noch over

het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer daar verzoeker

op dit punt uitdrukkelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijk onderhoud en dus de kans heeft

gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 2, 17).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

commissaris-generaal.

3. Kosten

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden

terugbetaald.

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.

Artikel 3

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden

terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


