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nr. 221 833 van 27 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

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 29 december 2017

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

van 6 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 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 1 september 2016 België is binnengekomen, diende op

12 september 2016 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden

genomen op 27 en 29 april 2015 in Hongarije (Eurodac).

1.2. Op 6 december 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 6 december 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 12/09/2016

Overdracht CGVS: 11/10/2016
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In het kader van een onderzoek van uw asielaanvraag organiseerde het Commissariaat-generaal op 15

september 2017 van 13.55 uur tot 18.06 uur een gehoor (CGVS I). Uw advocaat Mter Vandermeersch

(loco Micholt) was hierbij aanwezig. Op 27 november 2017 werd u van 9.30 uur tot 11.45 uur nogmaals

gehoord (CGVS II). Deze keer woonde Mter Misseghers (loco Micholt) het gehoor bij. Telkens werd u

bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten maar in Peshawar (Pakistan) geboren te zijn. U bent

van Pashtoense origine. Uw ouders zijn oorspronkelijk van het district Shigal (provincie Kunar) afkomstig.

U heeft uw ganse leven in Pakistan gewoond. U deed koranstudies en werd qari. Nadat u enkele keren in

de madrassa door onbekenden werd aangemaand om mee te doen aan de heilige strijd (jihad) besliste u

Pakistan te verlaten. U kon niet terugkeren naar Afghanistan: u kent het land niet, bent er nooit geweest

en heeft er niemand. Daarom kwam u naar Europa. U reisde via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Hongarije

en Oostenrijk naar Duitsland. U verbleef daar ongeveer anderhalf jaar in een opvangcentrum voor

minderjarigen in Beieren. Door een samenloop van omstandigheden kwam u uiteindelijk in België terecht.

Op 12 september 2016 ging u zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingzaken (DVZ) en vroeg u asiel

aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een kopie van vluchtelingenkaarten

en een kopie van een document van een hospitaal in Peshawar.

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.

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, blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u de Afghaanse

nationaliteit bezit. 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 identiteit en

nationaliteit kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke nationaliteit is van essentieel belang voor

het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is het land waarvan de asielzoeker de

nationaliteit heeft ten opzichte waarvan onderzocht zal worden of hij of zij een werkelijke nood aan

internationale bescherming heeft. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn werkelijke identiteit, dient te worden besloten dat

de asielmotieven niet aangetoond worden.

In casu werd vastgesteld dat u geenszins aannemelijk maakt werkelijk de Afghaanse nationaliteit te

bezitten.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u doelbewust getracht heeft het CGVS te misleiden middels

het neerleggen van frauduleuze stukken. Volgens een schrijven van Mter Micholt d.d. 22 september 2017

moesten deze documenten uw Afghaanse origine bewijzen, evenals het feit dat u als vluchteling in

Pakistan woonde. Het CGVS heeft op 19 september 2017 en op 28 september 2017 contact opgenomen

met het UNHCR in Pakistan. Uit de antwoorden van het UNHCR is gebleken dat de “family ID” die op uw

documenten wordt vermeld die van een andere familie is.

Het nummer van de Proof of Registration (PoR) Card van uw vader blijkt bovendien vals (zie informatie in

het administratief dossier). U werd tijdens een bijkomend gehoor geconfronteerd met deze bevindingen.
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Nadat u aanvankelijk halsstarrig volhield dat het de PoR kaarten van u en uw familieleden betreft (CGVS

II, p.6), heeft u uiteindelijk toegegeven dat dit inderdaad valse documenten zijn en dat u tijdens uw verblijf

in Pakistan nooit dergelijk document in bezit had (CGVS II, p.12). U argumenteert nog dat u deze

stukken liet aanmaken omdat de asielinstanties nu eenmaal bewijs vragen (CGVS II, p.12). Dit is uiteraard

geen ernstig argument. Dat u valse documenten voorlegt om uw identiteit en herkomst te staven, is een

zeer belangrijke vaststelling. Dat u uw Afghaanse nationaliteit voor het overige niet met een geloofwaardig

document kan aantonen, is merkwaardig.

Wat meer is, als het CGVS u tijdens het bijkomend gehoor vraagt of na contactopname met de

Pakistaanse autoriteiten en na vergelijking van vingerafdrukken niet zou kunnen blijken dat u integendeel

houder was van een Pakistaanse identiteitskaart, geeft u toe dat u inderdaad dergelijk document had. U

zegt dat u dit nodig had omdat u anders voortdurend werd lastiggevallen door de Pakistaanse politie

(CGVS II, p.15). Ook dit is een belangrijke vaststelling en de verklaring die ervoor geeft kan opnieuw niet

kan overtuigen, te meer u doorheen uw eerdere verklaringen nooit iets zei over het bezit van een

Pakistaans identiteitsdocument. Verder gevraagd of u dit document aan het CGVS kan tonen, zegt u dat

u dit document bij het overschrijden van de grens heeft achtergelaten (CGVS II, p.16). Het is niet

geloofwaardig dat u uw reis zou aanvatten met dergelijk document om het dan al meteen achter te laten.

Het CGVS vermoedt dan ook dat u dit stuk achterhoudt en ervoor kiest geen zicht te bieden op uw

werkelijke nationaliteit en identiteit.

Wat dat betreft, kan overigens nog worden opgemerkt dat u uw identiteitsgegevens geregeld lijkt te

wijzigen. U zegt dat uw naam Abbas is maar gebruikt op Facebook de naam Arman (CGVS I, p.5). In

Hongarije zei u dan weer dat uw naam Bashiri is. U verklaarde daar ook dat u in 1999 geboren bent. In

België wordt dat evenwel 8 april 1998, waarna u tijdens het eerste gehoor voor het CGVS aangaf dat u

mogelijks op 8 mei 1998 geboren bent, al sloot u niet uit dat dit ook 5 augustus 1998 kon zijn (CGVS I,

p.7). In Duitsland, waar u eerder anderhalf jaar verbleef, zou op uw documenten genoteerd staan dat u in

2000 geboren bent. Dat u keer op keer uw identiteitsgegevens verandert, bevestigt dat u geen zicht wilt

geven op wie u werkelijk bent.

Verder dient te worden opgemerkt dat de tolk volgens u enkele keren problemen had om u goed te

begrijpen. De tolk maakte op een gegeven moment inderdaad de opmerking dat uw Pashtou “anders” is

(CGVS II, p.11), waarna u iets later opmerkt dat u uw taal en accent niet kan veranderen (CGVS II, p.16).

Het gegeven dat uw Pashtou veeleer Pakistaans aandoet, is evenwel opmerkelijk te noemen, te meer u

aanvankelijk in een Afghaans vluchtelingenkamp zou zijn opgegroeid en later toch steeds een illegale

Afghaan zou zijn geweest, waarbij mag worden verondersteld dat iemand in dergelijke situatie veeleer

terugvalt op mensen van de eigen gemeenschap. Bovendien gaf u eerder tijdens het gehoor aan dat u

Afghaans Pashtou sprak met de Afghanen en een ander Pashtou bezigde tijdens uw contacten met de

Pakistaanse bevolking (CGVS II, p.2). Dat u de Afghaanse variant machtig bent, blijkt echter niet tijdens

dit gehoor.

Nog andere vaststellingen tonen aan dat u veeleer de Pakistaanse dan de Afghaanse nationaliteit bezit.

Zo stelt u dat uw familie Kunar 42 jaar geleden verliet, maar kan u niet verduidelijken waarom zij moesten

vertrekken. U zegt dat het oorlog was, maar u heeft geen idee om welke oorlog het ging (CGVS II, p.3).

Bovendien toont de bij het administratief dossier gevoegde informatie aan dat er in 1975 nog geen sprake

was van een oorlogssituatie in Afghanistan. U zegt verder niet veel te weten over die zaken (CGVS II,

p.3), wat opmerkelijk is. Dat een Afghaans vluchteling niet zou weten waarom zijn ouders Afghanistan ooit

verlieten, is weinig aannemelijk.

Over de banden die u en uw familie nog zouden hebben met mensen in Afghanistan, legt u verder

bijzonder onduidelijke verklaringen af. U zegt dat daar een broer van uw vader is maar weet niet waar in

Afghanistan deze Haji Nasir zou wonen (CGVS II, p.7). Gevraagd of u dan geen andere familie heeft in

Afghanistan, zegt u dat er misschien veel familieleden wonen maar dat u die mensen niet kent (CGVS II,

p.7). Op de vraag of uw moeder daar dan geen familie heeft, antwoordt u eerst “misschien wel”, waarna

u meent dat haar broer Naim naar Afghanistan terugkeerde, al kan u opnieuw niet preciseren waar de

man zou verblijven (CGVS II, p.7, 8). Uw verklaringen zijn niet alleen vaag, ze lijken bovendien niet in lijn

met wat u eerder heeft beweerd. Eerder had u het slechts over een neef van uw vader die in Afghanistan

zou wonen. Dat uw oom Naim naar Afghanistan terugging, bleek ook al niet uit uw eerdere relaas: u zei

dat andere broers van uw moeder “misschien” in Afghanistan waren (CGVS I, p.14).

Niet alleen over de eventuele familiebanden met personen in Afghanistan bent u onduidelijk.
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Ook als het CGVS informeert naar een chronologisch overzicht van de plaatsen in Pakistan waar u zou

hebben gewoond, kan worden vastgesteld dat uw verklaringen afwijken van wat u daar eerder over

gezegd heeft. Tijdens het gehoor voor de DVZ beweerde u nog dat u in Namak Mandai (Peshawar)

geboren bent en dat u daar altijd heeft gewoond (verklaring DVZ, 14 september 2016, vraag 10). Op 15

september 2017 klinkt dat plots helemaal anders. U zegt dan dat u geboren bent in het vluchtelingenkamp

van Shamshatoo en dat u daarna achtereenvolgens woonde in Faqir Qala, in de stad Peshawar zelf, in

Afghan Colony, in Lali Bagh, in Guldara Chawk en vervolgens in Namak Mandai (CGVS I, p.9). Het is

opmerkelijk dat u uw geboorte- en verblijfplaatsen wijzigt. Nog opmerkelijker is dat u zich daar bij een

volgend gehoor weinig van lijkt te herinneren. Als het CGVS u nog eens vraagt een overzicht te geven,

zegt u dat jullie eerst in Shamshatoo Camp waren en daarna steeds in Namak Mandai (CGVS II, p.13).

Vervolgens wijzigt u dat en stelt u dat jullie in Shamshatoo waren en vervolgens in Afghan Colony, Shah

Kabul (dat u eerder niet vermeldde) en Namak Mandai (CGVS II, p.14). Gevraagd wanneer jullie dan in

Faqir Qala waren, zegt u nu dat dit veel te ver is en dat jullie daar nooit woonden (CGVS II, p.14). Gevraagd

wanneer u dan in Lali Bagh was, doet u er in eerste instantie het zwijgen toe, waarna u meent dat u eerst

in Lali Bagh was en vervolgens in Namak Mandai ging wonen (CGVS II, p.14). Als het CGVS voorts

opmerkt dat u deze keer ook Guldara Chawk onvermeld laat, beweert u dat Lali Bagh en Guldara Chawk

een en dezelfde plaats zijn (CGVS II, p.14, 15), wat allerminst kan overtuigen. Uw warrige en tegenstrijdige

relaas doet veeleer vermoeden dat u tijdens een eerder gehoor lukraak wat plaatsen noemde waar

inderdaad heel wat Afghaanse vluchtelingen woonachtig zijn of waren.

Voorts is gebleken dat u nauwelijks enige kennis heeft over Afghanistan, wat zeer opmerkelijk is voor

iemand uit de Afghaanse diaspora. U beweert bijvoorbeeld dat uw ouders uit een dorp in Shigal afkomstig

zijn maar kan daar niets over zeggen (CGVS II, p.5). Uw vader noch uw moeder zouden u ooit iets over

hun dorp en regio van origine hebben verteld (CGVS II, p.5), wat weinig aannemelijk lijkt. Over Kunar of

Shigal zegt u ook “niets” te weten (CGVS II, p.5). Het is niet geloofwaardig dat een Afghaans vluchteling

met roots in Kunar de situatie aldaar op geen enkele manier zou opvolgen. Verder kan nog worden

opgemerkt dat het zeer merkwaardig is dat een Afghaanse Pashtoen die ooit in Shamshatoo zou hebben

gewoond Gulbuddin Hekmatyar (CGVS II, p.5, 6) en zijn beweging Hezb-i Islami (CGVS II, p.15) niet of

nauwelijks lijkt te kennen. Nochtans toont de informatie aan dat deze leider van de mujahedin en diens

beweging het vluchtelingenkamp van Shamshatoo controleerden. U bent daar geenszins van op de

hoogte. Ahmad Shah Massoud noemt u voorts geheel onterecht de leider van de Afghaanse Taliban

(CGVS II, p.6). Uit de informatie blijkt integendeel dat deze Tadzjiek hevig verzet bood tegen de Taliban.

Verder kent u slechts vijf andere Afghaanse provincies bij naam (CGVS II, p.5), meent u dat

Panshiri’s aanhangers zijn van de sjiitische geloofsovertuiging (CGVS II, p.9) en denkt u dat de Farsiban

en Farsi etnische groepen in Afghanistan zijn (CGVS II, p.9), terwijl dit geenszins het geval is. Dergelijke

zaken wijzen niet op enige affiniteit met Afghanistan of met de Afghaanse bevolking. Ook dit is zeer

merkwaardig.

Uit bovenstaande argumentatie blijkt dat u valse documenten neerlegt om uw beweerde Afghaanse

nationaliteit te staven, dat u integendeel in het bezit was van een Pakistaanse identiteitskaart, dat u niet

kan verduidelijken waarom uw familie ooit Afghanistan zou hebben verlaten, dat uw taalgebruik niet dat is

van een Afghaanse Pashtoen, dat uw verklaringen in verband met uw verblijf in Pakistan als zogezegd

Afghaans vluchteling bijzonder vaag en tegenstrijdig zijn gebleken en dat uw kennis over Afghanistan

nagenoeg onbestaande is. Niets lijkt er op te wijzen dat u een Afghaan bent.

Ook uw relaas is geheel ongeloofwaardig gebleken. U zegt dat u werd benaderd door personen die u

wilden rekruteren voor de jihad. Gevraagd wat er dan bedoeld werd met jihad, blijft dit geheel onduidelijk.

U heeft het over buitenlanders en sjiieten doden, jezelf opblazen en bommen laten ontploffen, wat weinig

concreet is (CGVS II, p.10). Of u werd gerekruteerd voor de jihad in Afghanistan of in Pakistan, weet u

niet (CGVS II, p.10). Welke groepering zou hebben getracht u in te lijven, kan u ook niet zeggen (CGVS

II, p.11). Als het CGVS u vraagt of het eventueel over de Pakistaanse of Afghaanse Taliban ging, kan u

ook daarop geen duidelijk antwoord formuleren (CGVS II, p.11). Tot slot blijkt uit uw relaas dat er sinds

uw vertrek uit Pakistan, nu toch al meer dan drie jaar geleden, geen problemen voor uw familie zijn

geweest met de personen die u zouden hebben geviseerd (CGVS I, p.20).

Gezien al deze vaststellingen moet besloten worden dat aan uw beweerde vrees en uw voorgehouden

Afghaanse origine geen geloof kan worden gehecht en u aan de hand van uw verklaringen uw nood aan

bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.
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Het is immers de taak van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van

het land waarvan hij de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of

de betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht mag worden dat

hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn

aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw

relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, paragraaf

205). U heeft het de Commissaris-generaal, door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige

verklaringen omtrent uw identiteit, nationaliteit en de hieraan verbonden levenssituatie in de jaren voor uw

komst naar België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen kernaspecten van uw asielrelaas

en vluchtmotieven. Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle

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

asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

Het medisch attest kan de argumentatie van het CGVS niet weerleggen. Dit toont hoogstens aan dat u

ooit medische zorgen kreeg in Peshawar maar zegt niets over uw beweerde Afghaanse nationaliteit.

Verder blijkt dit overduidelijk een document dat op bestelling werd aangemaakt, meer bepaald vier dagen

na het eerste gehoor voor het CGVS. De vaststelling dat dit schrijven samen met de frauduleuze

vluchtelingenkaarten werd aangeleverd, doet bovendien vragen rijzen bij de authenticiteit van dit attest.

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 drie middelen een schending aan van de volgende bepalingen:

- artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de Vreemdelingenwet;

- artikel 1, A, van het Vluchtelingenverdrag;

- de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot het toetsen van de materiële motivering.

Hij vat de middelen samen als volgt:

“Verzoeker verkeert in de absolute onmogelijkheid om terug te keren naar Afghanistan. Immers is

verzoeker gedurende zijn hele leven nooit in Afghanistan geweest en kan hij bij niemand terecht.

Verweerster trekt aldus in bestreden beslissing voorbarige conclusies.”

“Verzoeker bezit een risicoprofiel als jongeman, aangezien hij tot de ‘fighting age’ behoort. Verzoeker

loopt een groot risico om gedwongen gerekruteerd te worden door de Taliban.”

“Verweerster hecht geen geloof aan de afkomst van verzoeker. Verzoeker heeft zijn roots in de de

provincie Kunar te Afghanistan waar de veiligheidssituatie nog steeds precair is. Daarnaast heeft hij zijn

gehele leven doorgebracht in Peshawar te Pakistan. Wat betreft beide landen werd er door verweerster

geen onderzoek gedaan naar de nood aan bescherming van verzoeker. Bijgevolg schendt verweerster

haar onderzoeksplicht”.

- In een eerste onderdeel stelt verzoeker een gegronde vrees voor vervolging te hebben.

Wat zijn Pakistaanse identiteitskaart betreft, benadrukt verzoeker dat hij geen enkel idee heeft waar dit

document zich zou kunnen bevinden. Hij heeft Pakistan 5 jaar geleden verlaten en leefde gedurende een

periode van 1 jaar en 9 maanden in Duitsland. Verder heeft hij geen weet van het bestaan van enig

Pakistaans identiteitsdocument. De reden waarom hij de valse PoR-kaarten voorlegde, is dat hij vreesde

dat als hij deze documenten niet zou voorleggen, hij zijn vluchtrelaas niet zou kunnen aantonen.

Bovendien werden deze documenten hem opgestuurd door zijn familie, waardoor hij geen andere uitweg

zag dan deze voor te leggen. In dit kader kan het beginsel “fraus omnia corrumpit” niet weerhouden

worden en hij verwijst naar een beslissing van de Vaste beroepscommissie voor Vluchtelingen.
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Bovendien komt het vaak voor dat verzoekers om internationale bescherming geen volledige openheid

kunnen verschaffen met betrekking tot bijvoorbeeld hun identiteit, hun reisroute, of met betrekking tot

eerder gedane verzoeken om internationale bescherming. De redenen hiervoor kunnen legio zijn en soms

zelfs zeer begrijpelijk: bijvoorbeeld psychologische gevolgen van ondergane vervolging; het gebrek aan

goede voorlichting voor het verloop van een asielprocedure of het gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten

(G. WESTERVEEN, “Fraus Omnia Corrumpit? Over list, leugen en bedrog.”, Tijdschrift voor

Vreemdelingenrecht, nr. 4, 2008, 266-272). Verzoeker had die angst om door de Belgische autoriteiten

teruggestuurd te worden. Verzoeker opteerde de PoR-kaarten voor te leggen vanuit de onzekerheid en

de beïnvloedbaarheid die elke verzoeker typeert die een vreemd land binnenkomt. Het gebruik van listen,

leugens en bedrog zal diens algemene geloofwaardigheid aantasten. Echter, UNHCR is altijd van mening

geweest dat “untrue statements by themselves are not a reason for refusal of refugee status and it is the

examiner’s responsibility to evaluate such statements in the light of all the circumstances of the case”

(UNHCR, “Handbook on Procedures and Criteria”, § 199).

Over verzoekers naam, preciseert verzoeker dat hij in Hongarije werd gedwongen om internationale

bescherming aan te vragen bij de plaatselijke autoriteiten. Verzoeker wijst echter op de onmenselijke

omstandigheden voor verzoekers om internationale bescherming in Hongarije. Hij wou deze erbarmelijke

levensomstandigheden vermijden, wat absoluut niet als vreemd mag worden beschouwd. Het is werkelijk

ongepast en naast de kwestie dat hierop de volledige geloofwaardigheid van de cliënt in vraag wordt

getrokken. Aangezien verzoeker geen internationale bescherming wenste te vragen in Hongarije, besloot

hij bijgevolg zijn aanvraag in te dienen onder een andere naam, namelijk “B.”. Wat zijn naam op facebook

betreft, koos verzoeker bewust voor de naam “A.”, omdat hij deze mooier vindt dan zijn eigen naam.

Verzoeker benadrukt eveneens dat zijn werkelijke geboortedatum 8 april 1998 is. De bestreden beslissing

hield onvoldoende rekening met zijn verklaringen over het gebruik van de namen “B.” en “A.”.

Wat de taal en het accent van verzoeker betreft, stelt verzoeker dat het accent van Pashtou dat hij

beheerst inderdaad anders is dan het Pashtou dat gebruikt wordt in Afghanistan. Dit zou ook niet

bevreemdend mogen zijn aangezien verzoeker zijn gehele leven heeft doorgebracht in Pakistan.

Bovendien was verzoeker erg jong toen hij Pakistan verliet. Hierdoor is verzoeker nooit op consistente

wijze omringd door mensen die Pashtou spraken met een Afghaans accent. Om deze reden is het dan

ook niet meer dan normaal dat verzoeker geen Pashtou spreekt met een Afghaans accent. Daarenboven

heeft verzoeker zijn accent hem nooit verhinderd om te communiceren met andere Afghanen. Zo

communiceert verzoeker probleemloos met andere Afghanen in het centrum waar hij op heden verblijft te

Belgrade. De bestreden beslissing vermeldt meermaals de opmerkingen die werden gemaakt door de tolk

dat het Pashtou “anders” is. Deze opmerking van de tolk gedurende het persoonlijk onderhoud, houdt een

onmiskenbare schending in van de deontologische code voor het tolkwerk op het Commissariaat-generaal

in: “De tolk onthoudt zich van iedere commentaar, tenzij deze om tolktechnische redenen. Zo kan hij

desgevallend tussenkomen (verwijzend naar zichzelf als zijnde ‘de tolk’) om: • verduidelijking te vragen

over iets wat hij zelf niet heeft begrepen; • om aan te geven dat één van de partijen iets niet of verkeerd

heeft begrepen; • om aan te geven dat zijn functioneren in het gedrang komt door bijvoorbeeld

vermoeidheid, ziekte, te lange formuleringen, … Bij wijze van uitzondering kan de tolk de CGVS-

medewerker wel advies verschaffen wat betreft de brontaal of het brondialect van de asielzoeker, op

voorwaarde dat de tolk hierover een competent oordeel kan vellen, er zelf mee akkoord gaat dit te doen

en de CGVS-medewerker er expliciet om vraagt. Ook cultuurgebonden termen, begrippen en/of

omgangsvormen, kunnen, uitzonderlijk bij wijze van verduidelijking, worden weergegeven indien alle

partijen daarmee instemmen.” (verzoekschrift, stuk 10). Uit het administratief dossier volgt duidelijk dat

deze restrictieve voorwaarden niet werden gerespecteerd. De tolk is gedurende het persoonlijk onderhoud

duidelijk zijn boekje te buiten gegaan. Toch negeert de commissaris-generaal deze flagrante schending

en gebruikt ze de verklaringen van de tolk om de bestreden beslissing te beargumenteren en te

onderbouwen. De bestreden beslissing houdt vast aan een redenering die niet langer stand kan houden.

Verzoeker ondervond nooit enige problemen om te communiceren met andere Afghanen. Bovendien werd

verzoeker nooit omringd door een stabiele omgeving waardoor hij de taal kon leren op een grondige wijze.

Over zijn familie stelt verzoeker daarentegen dat de broer van zijn vader, de heer H. N., in de provincie

Kunar te Afghanistan woont. Hetgeen wijst op het feit dat verzoeker wel op de hoogte is van waar zijn

familie in Afghanistan verblijft. De bestreden beslissing verliest bovendien volledig uit het oog dat

verzoeker tijdens zijn jeugd zeer geïsoleerd leefde. Verzoeker had zeer weinig contact met de

buitenwereld.

Dit wordt grotendeels verklaard door het feit dat verzoeker les volgde op een islamschool waar hij

eveneens woonde. Bijgevolg is het voor verzoeker erg moeilijk om locaties en data te situeren. Ook het

contact met familie is daardoor zeer beperkt.



RvV X - Pagina 7

Wat zijn problemen in Pakistan betreft, betoogt verzoeker dat hij gerekruteerd werd door de Pakistaanse

taliban. Verder vonden zijn problemen plaats in Madrassa te Pakistan. Verzoeker heeft tijdens het

persoonlijk onderhoud uitvoerig toelichting gegeven over zijn problemen (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5,

p. 10). Verzoeker was dus niet onvoldoende precies over zijn bedreigingen.

- In een tweede onderdeel gaat verzoeker in op zijn risicoprofiel van jongeman van ‘fighting age’.

Op heden heeft verzoeker nog steeds een jeugdige leeftijd. Het is opvallend dat de bestreden beslissing

volledig voorbij gaat aan de UNHCR “Guidelines” en de hierin uitvoerig uitgewerkte ‘Potential Risk

Profiles’. Rechtstreeks bezit verzoeker een risicoprofiel als jongeman “of fighting age”, ook in de meest

recente “Guidelines” van april dit jaar werd duidelijk opgenomen dat een persoon als verzoeker, zelfs los

van zijn persoonlijk vluchtrelaas, een groot risico loopt gedwongen te worden gerekruteerd door de taliban

(verzoekschrift, stuk 3). Over het risico dat verzoeker loopt om ook door pro-regeringstroepen te worden

ingelijfd wordt zelfs op geen enkele manier gemotiveerd.

- In een derde onderdeel gaat verzoeker in op de volatiele veiligheidssituatie in zowel Afghanistan als

Pakistan, die actueel moet worden beoordeeld.

Verzoeker is geboren in Peshawar te Pakistan en heeft daar zijn gehele leven doorgebracht. Niettemin

benadrukt verzoeker dat Pakistan in geen geval als veilig derde land kan beschouwd worden. Uit de door

verzoeker geciteerde informatie volgt dat Pakistan, en Peshawar in het bijzonder, allerminst als veilig kan

beschouwd worden (verzoekschrift, stukken 7-9). Bijgevolg is de huidige veiligheidssituatie in Peshawar

allesbehalve positief. Grote aantallen burgers vormen het slachtoffer van het geweld dat zich dagelijks

afspeelt in Peshawar. Om deze redenen is het voor verzoeker onmogelijk om terug te keren naar

Peshawar.

De bestreden beslissing twijfelt aan de streek van oorsprong van de familie van verzoeker, maar hij is wel

degelijk afkomstig uit Afghanistan en meer bepaald uit de provincie Kunar. Deze provincie kan allerminst

als veilig beschouwd worden. De provincie Kunar wordt nog steeds geteisterd door extreem veel

willekeurig geweld en dit wordt door objectieve nieuwsbronnen bevestigd. Verzoeker is afkomstig uit één

van de meest gewelddadige provincies uit Afghanistan (verzoekschrift, stukken 4-5).

In ondergeschikte orde, indien de Raad van oordeel is dat de recente afkomst van verzoeker niet kan

worden vastgesteld, moet op zijn minst rekening gehouden worden met de Afghaanse nationaliteit van

verzoeker. Hierover is evenwel geen enkele motivering terug te vinden in de bestreden beslissing. Of een

persoon het slachtoffer dreigt te worden als het gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

gewapend conflict of het risico heeft om aan onmenselijke behandelingen te worden blootgesteld, dient

telkens aan de hand van de meest actuele situatie beoordeeld te worden. Dit werd recent nog door de

rechtspraak van de Raad bevestigd, om aangaande volatiele situaties de veiligheidstoestand actueel te

beoordelen. Verzoeker verwijst in eerste instantie dan ook naar het rapport UNHCR “Guidelines” van 19

april 2016. Verzoeker haalt aan dat het voor terugkeerders naar Afghanistan allerminst gemakkelijk is.

Ook uit het rapport “General Security Situatation in Afghanistan and Events in Kabul”, laatst geüpdatet op

21 december 2017, blijkt een stijging van het geweld in Afghanistan (verzoekschrift, stuk 6). Ook de

objectieve berichtgeving over de huidige toestand in Afghanistan is allesbehalve positief, de rode draad

in het verhaal is dat burgers constant ten prooi vallen aan het geweld dat zich dag in dag uit afspeelt in

Afghanistan.

Naast het reële risico dat de gewone burger het slachtoffer wordt van het algemeen gewapende conflict

in geheel Afghanistan overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet is tevens het risico

op mensonwaardige behandelingen in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet hoog. De

broodnodige humanitaire hulp blijft immers heel beperkt. De vrees dat de terugtrekking van de

buitenlandse troepen en het recent opduiken van Islamitische Staat zal omslaan in een burgeroorlog, vindt

steun in de huidige veiligheidssituatie, die allerminst stabiel te noemen is.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten:

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

Afghanistan” van 19 april 2016 (stuk 3);

- EASO-rapport “Afghanistan: Security Situation” van december 2017 (stuk 4);

- artikel “3000 people suffered casualties in May attacks”, van Pajhwok Afghan News van 5 juni 2017

(stuk 5);
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- informatie “General Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul” van ecoi.net van 21 december

2017 (stuk 6);

- Reisadvies “Afghanistan” van FOD Buitenlandse Zaken van 29 december 2017 (stuk 7);

- artikel “Pakistan attack: Gunmen storm Peshawar training college” van BBC News van 1 december 2017

(stuk 8);

- EASO-rapport “Pakistan, Security Situation” van augustus 2017 (stuk 9);

- Informatie “Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk”, van Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen op cgvs.be van 2009 (stuk 10).

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, kan verzoeker niet worden bijgetreden dat verzoeker zijn

Pakistaanse identiteitskaart niet heeft proberen achterhouden. Verzoeker gaf immers toe dat hij dergelijk

document had en dit blijkt ook uit informatie opgevraagd bij de Pakistaanse autoriteiten en

vingerafdrukkenonderzoek. Het verweer in het verzoekschrift dat hij niet zou weten waar dit stuk zich zou

bevinden, alsook dat hij geen weet heeft van enig Pakistaans identiteitsdocument, klemt met zijn eerder

afgelegde verklaringen. De bestreden beslissing wordt slechts versterkt door verzoekers standpunt dat hij

inderdaad valse documenten heeft voorgelegd. De Raad stelt dan ook samen met de commissaris-

generaal vast dat verzoeker het bestaan van zijn Pakistaanse identiteitskaart verzwijgt en waarschijnlijk,

te kwader trouw, zich van dit document heeft ontdaan. Een verwijzing naar een beslissing van de Vast

Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, werpt evenmin een ander licht op de motieven van de

bestreden beslissing. Er is bij aanvang van de procedure steeds en herhaaldelijk de nadruk gelegd op het

afleggen van eerlijke en nauwkeurige verklaringen, die waar mogelijk worden gestaafd door documenten.

Het is bijgevolg niet ernstig dat verzoeker volhoudt dat hij nooit bewust de intentie had om de Belgische

autoriteiten iets voor te liegen.

Ook verzoekers argument dat hij een valse naam opgaf in Hongarije, omdat hij er werd gedwongen om

een verzoek om internationale bescherming in te dienen, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat

verzoeker verschillende namen en geboortedata heeft gebruikt. Verzoekers betoog gaat overigens voorbij

aan het feit dat verzoekers om internationale bescherming niet enkel op basis van hun naam worden

geïdentificeerd, maar wel op basis van vingerafdrukkenonderzoek (Eurodac), waarover verzoeker moet

zijn geïnformeerd (artikelen 4 en 34 van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement

en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)).

Het vasthouden aan een naam en een geboortedatum, doet geen afbreuk aan de eerder afgelegde

tegenstrijdige verklaringen hiermee. Waar verzoeker stelt dat hij koos voor de naam A. op facebook,

omdat hij deze mooier vindt, merkt de Raad op dat dit element los staat van de overige vaststellingen en

bijgevolg onvoldoende zwaarwichtig is om het gebruik van valse namen en geboortedata te verklaren.

Verzoeker kan niet worden gevolgd dat hij nooit op consistente wijze werd omringd door mensen die

Pashtou spreken met een Afghaans accent, aangezien de bestreden beslissing terecht vermeldt dat

verzoeker aanvankelijk in een Afghaans vluchtelingenkamp zou zijn opgegroeid en later steeds een

illegale Afghaan zou zijn geweest, waarbij mag worden veronderstelt dat hij in een dergelijke situatie meer

terugvalt op mensen van de eigen gemeenschap. Verzoeker gaf daarbij zelfs te kennen dat hij een ander

Pashtou sprak met de Afghanen en een ander Pashtou bezigde in contact met de Pakistaanse bevolking.

De opmerking van de tolk kwam er naar aanleiding van een passage die hij zelf niet had begrepen, zodat

dit in lijn lijkt met de regels van de deontologie, waarnaar verzoeker verwijst.

Ook uit het verdere verloop van het CGVS-interview kan de Raad geen onregelmatigheden vaststellen

(CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5).

Verzoeker laat het motief ongemoeid dat hij niet op de hoogte is van de reden waarom zijn familie uit

Afghanistan moest vertrekken.
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De motivering dat verzoeker geen duidelijke verklaringen kan afleggen over de banden die hij en zijn

familie nog zouden hebben met mensen in Afghanistan, worden niet weerlegd door de grieven in het

verzoekschrift. Verzoeker kon immers niet antwoorden waar zijn oom, de broer van zijn vader, woonde in

Afghanistan (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 7). Ook uit de overige antwoorden die verzoeker gaf blijkt

immers dat zijn verklaringen niet alleen vaag, maar ook niet in lijn liggen met wat hij eerder heeft beweerd

(Ibid., p. 7-8; CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10, p. 13-14). Verzoeker kan zich niet verschuilen achter zijn

geïsoleerde leven, met weinig contact met de buitenwereld, aangezien zijn verklaringen een onvoldoende

geloofwaardige basis kunnen vormen. Dit blijkt eens te meer wanneer verzoeker wordt gevraagd om een

chronologisch overzicht te geven van de plaatsen in Pakistan waar bij zou hebben gewoond. Indien

verzoeker inderdaad gedurende jaren op een islamschool zou hebben gewoond, dan zou dit ook moeten

blijken uit zijn verklaringen over de plaatsen waar hij woonde, quod non.

De motivering van de bestreden beslissing over zijn quasi onbestaande kennis over Afghanistan wordt

niet betwist.

Een loutere volharding in zijn verklaringen over de problemen die hij zou hebben gekend door de

rekrutering van de Pakistaanse taliban, ondermijnt de motivering van de bestreden beslissing niet.

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

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

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

die op uw schouders rust, blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u de Afghaanse

nationaliteit bezit. 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 identiteit en

nationaliteit kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke nationaliteit is van essentieel belang voor

het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is het land waarvan de asielzoeker de

nationaliteit heeft ten opzichte waarvan onderzocht zal worden of hij of zij een werkelijke nood aan

internationale bescherming heeft. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn werkelijke identiteit, dient te worden besloten dat

de asielmotieven niet aangetoond worden.

In casu werd vastgesteld dat u geenszins aannemelijk maakt werkelijk de Afghaanse nationaliteit te

bezitten.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u doelbewust getracht heeft het CGVS te misleiden middels het

neerleggen van frauduleuze stukken. Volgens een schrijven van Mter Micholt d.d. 22 september 2017

moesten deze documenten uw Afghaanse origine bewijzen, evenals het feit dat u als vluchteling in

Pakistan woonde. Het CGVS heeft op 19 september 2017 en op 28 september 2017 contact opgenomen

met het UNHCR in Pakistan. Uit de antwoorden van het UNHCR is gebleken dat de “family ID” die op uw

documenten wordt vermeld die van een andere familie is. Het nummer van de Proof of Registration (PoR)

Card van uw vader blijkt bovendien vals (zie informatie in het administratief dossier). U werd tijdens een

bijkomend gehoor geconfronteerd met deze bevindingen. Nadat u aanvankelijk halsstarrig volhield dat het

de PoR kaarten van u en uw familieleden betreft (CGVS II, p.6), heeft u uiteindelijk toegegeven dat dit

inderdaad valse documenten zijn en dat u tijdens uw verblijf in Pakistan nooit dergelijk document in bezit

had (CGVS II, p.12). U argumenteert nog dat u deze stukken liet aanmaken omdat de asielinstanties nu

eenmaal bewijs vragen (CGVS II, p.12). Dit is uiteraard geen ernstig argument. Dat u valse documenten

voorlegt om uw identiteit en herkomst te staven, is een zeer belangrijke vaststelling. Dat u uw Afghaanse

nationaliteit voor het overige niet met een geloofwaardig document kan aantonen, is merkwaardig.

Wat meer is, als het CGVS u tijdens het bijkomend gehoor vraagt of na contactopname met de

Pakistaanse autoriteiten en na vergelijking van vingerafdrukken niet zou kunnen blijken dat u integendeel

houder was van een Pakistaanse identiteitskaart, geeft u toe dat u inderdaad dergelijk document had. U

zegt dat u dit nodig had omdat u anders voortdurend werd lastiggevallen door de Pakistaanse politie

(CGVS II, p.15). Ook dit is een belangrijke vaststelling en de verklaring die ervoor geeft kan opnieuw niet

kan overtuigen, te meer u doorheen uw eerdere verklaringen nooit iets zei over het bezit van een

Pakistaans identiteitsdocument.



RvV X - Pagina 10

Verder gevraagd of u dit document aan het CGVS kan tonen, zegt u dat u dit document bij het

overschrijden van de grens heeft achtergelaten (CGVS II, p.16). Het is niet geloofwaardig dat u uw reis

zou aanvatten met dergelijk document om het dan al meteen achter te laten. Het CGVS vermoedt dan

ook dat u dit stuk achterhoudt en ervoor kiest geen zicht te bieden op uw werkelijke nationaliteit en

identiteit.

Wat dat betreft, kan overigens nog worden opgemerkt dat u uw identiteitsgegevens geregeld lijkt te

wijzigen. U zegt dat uw naam Abbas is maar gebruikt op Facebook de naam Arman (CGVS I, p.5). In

Hongarije zei u dan weer dat uw naam Bashiri is. U verklaarde daar ook dat u in 1999 geboren bent. In

België wordt dat evenwel 8 april 1998, waarna u tijdens het eerste gehoor voor het CGVS aangaf dat u

mogelijks op 8 mei 1998 geboren bent, al sloot u niet uit dat dit ook 5 augustus 1998 kon zijn (CGVS I,

p.7). In Duitsland, waar u eerder anderhalf jaar verbleef, zou op uw documenten genoteerd staan dat u in

2000 geboren bent. Dat u keer op keer uw identiteitsgegevens verandert, bevestigt dat u geen zicht wilt

geven op wie u werkelijk bent.

Verder dient te worden opgemerkt dat de tolk volgens u enkele keren problemen had om u goed te

begrijpen. De tolk maakte op een gegeven moment inderdaad de opmerking dat uw Pashtou “anders” is

(CGVS II, p.11), waarna u iets later opmerkt dat u uw taal en accent niet kan veranderen (CGVS II, p.16).

Het gegeven dat uw Pashtou veeleer Pakistaans aandoet, is evenwel opmerkelijk te noemen, te meer u

aanvankelijk in een Afghaans vluchtelingenkamp zou zijn opgegroeid en later toch steeds een illegale

Afghaan zou zijn geweest, waarbij mag worden verondersteld dat iemand in dergelijke situatie veeleer

terugvalt op mensen van de eigen gemeenschap. Bovendien gaf u eerder tijdens het gehoor aan dat u

Afghaans Pashtou sprak met de Afghanen en een ander Pashtou bezigde tijdens uw contacten met de

Pakistaanse bevolking (CGVS II, p.2). Dat u de Afghaanse variant machtig bent, blijkt echter niet tijdens

dit gehoor.

Nog andere vaststellingen tonen aan dat u veeleer de Pakistaanse dan de Afghaanse nationaliteit bezit.

Zo stelt u dat uw familie Kunar 42 jaar geleden verliet, maar kan u niet verduidelijken waarom zij moesten

vertrekken. U zegt dat het oorlog was, maar u heeft geen idee om welke oorlog het ging (CGVS II, p.3).

Bovendien toont de bij het administratief dossier gevoegde informatie aan dat er in 1975 nog geen sprake

was van een oorlogssituatie in Afghanistan. U zegt verder niet veel te weten over die zaken (CGVS II,

p.3), wat opmerkelijk is. Dat een Afghaans vluchteling niet zou weten waarom zijn ouders Afghanistan ooit

verlieten, is weinig aannemelijk.

Over de banden die u en uw familie nog zouden hebben met mensen in Afghanistan, legt u verder

bijzonder onduidelijke verklaringen af. U zegt dat daar een broer van uw vader is maar weet niet waar in

Afghanistan deze Haji Nasir zou wonen (CGVS II, p.7). Gevraagd of u dan geen andere familie heeft in

Afghanistan, zegt u dat er misschien veel familieleden wonen maar dat u die mensen niet kent (CGVS II,

p.7). Op de vraag of uw moeder daar dan geen familie heeft, antwoordt u eerst “misschien wel”, waarna

u meent dat haar broer Naim naar Afghanistan terugkeerde, al kan u opnieuw niet preciseren waar de

man zou verblijven (CGVS II, p.7, 8). Uw verklaringen zijn niet alleen vaag, ze lijken bovendien niet in lijn

met wat u eerder heeft beweerd. Eerder had u het slechts over een neef van uw vader die in Afghanistan

zou wonen. Dat uw oom Naim naar Afghanistan terugging, bleek ook al niet uit uw eerdere relaas: u zei

dat andere broers van uw moeder “misschien” in Afghanistan waren (CGVS I, p.14).

Niet alleen over de eventuele familiebanden met personen in Afghanistan bent u onduidelijk. Ook als het

CGVS informeert naar een chronologisch overzicht van de plaatsen in Pakistan waar u zou hebben

gewoond, kan worden vastgesteld dat uw verklaringen afwijken van wat u daar eerder over gezegd heeft.

Tijdens het gehoor voor de DVZ beweerde u nog dat u in Namak Mandai (Peshawar) geboren bent en dat

u daar altijd heeft gewoond (verklaring DVZ, 14 september 2016, vraag 10). Op 15 september 2017 klinkt

dat plots helemaal anders. U zegt dan dat u geboren bent in het vluchtelingenkamp van Shamshatoo en

dat u daarna achtereenvolgens woonde in Faqir Qala, in de stad Peshawar zelf, in Afghan Colony, in Lali

Bagh, in Guldara Chawk en vervolgens in Namak Mandai (CGVS I, p.9). Het is opmerkelijk dat u uw

geboorte- en verblijfplaatsen wijzigt. Nog opmerkelijker is dat u zich daar bij een volgend gehoor weinig

van lijkt te herinneren.

Als het CGVS u nog eens vraagt een overzicht te geven, zegt u dat jullie eerst in Shamshatoo Camp

waren en daarna steeds in Namak Mandai (CGVS II, p.13). Vervolgens wijzigt u dat en stelt u dat jullie in

Shamshatoo waren en vervolgens in Afghan Colony, Shah Kabul (dat u eerder niet vermeldde) en Namak

Mandai (CGVS II, p.14). Gevraagd wanneer jullie dan in Faqir Qala waren, zegt u nu dat dit veel te ver is

en dat jullie daar nooit woonden (CGVS II, p.14).
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Gevraagd wanneer u dan in Lali Bagh was, doet u er in eerste instantie het zwijgen toe, waarna u meent

dat u eerst in Lali Bagh was en vervolgens in Namak Mandai ging wonen (CGVS II, p.14). Als het CGVS

voorts opmerkt dat u deze keer ook Guldara Chawk onvermeld laat, beweert u dat Lali Bagh en Guldara

Chawk een en dezelfde plaats zijn (CGVS II, p.14, 15), wat allerminst kan overtuigen. Uw warrige en

tegenstrijdige relaas doet veeleer vermoeden dat u tijdens een eerder gehoor lukraak wat plaatsen

noemde waar inderdaad heel wat Afghaanse vluchtelingen woonachtig zijn of waren.

Voorts is gebleken dat u nauwelijks enige kennis heeft over Afghanistan, wat zeer opmerkelijk is voor

iemand uit de Afghaanse diaspora. U beweert bijvoorbeeld dat uw ouders uit een dorp in Shigal afkomstig

zijn maar kan daar niets over zeggen (CGVS II, p.5). Uw vader noch uw moeder zouden u ooit iets over

hun dorp en regio van origine hebben verteld (CGVS II, p.5), wat weinig aannemelijk lijkt. Over Kunar of

Shigal zegt u ook “niets” te weten (CGVS II, p.5). Het is niet geloofwaardig dat een Afghaans vluchteling

met roots in Kunar de situatie aldaar op geen enkele manier zou opvolgen. Verder kan nog worden

opgemerkt dat het zeer merkwaardig is dat een Afghaanse Pashtoen die ooit in Shamshatoo zou hebben

gewoond Gulbuddin Hekmatyar (CGVS II, p.5, 6) en zijn beweging Hezb-i Islami (CGVS II, p.15) niet of

nauwelijks lijkt te kennen. Nochtans toont de informatie aan dat deze leider van de mujahedin en diens

beweging het vluchtelingenkamp van Shamshatoo controleerden. U bent daar geenszins van op de

hoogte. Ahmad Shah Massoud noemt u voorts geheel onterecht de leider van de Afghaanse Taliban

(CGVS II, p.6). Uit de informatie blijkt integendeel dat deze Tadzjiek hevig verzet bood tegen de Taliban.

Verder kent u slechts vijf andere Afghaanse provincies bij naam (CGVS II, p.5), meent u dat Panshiri’s

aanhangers zijn van de sjiitische geloofsovertuiging (CGVS II, p.9) en denkt u dat de Farsiban en Farsi

etnische groepen in Afghanistan zijn (CGVS II, p.9), terwijl dit geenszins het geval is. Dergelijke zaken

wijzen niet op enige affiniteit met Afghanistan of met de Afghaanse bevolking. Ook dit is zeer merkwaardig.

Uit bovenstaande argumentatie blijkt dat u valse documenten neerlegt om uw beweerde Afghaanse

nationaliteit te staven, dat u integendeel in het bezit was van een Pakistaanse identiteitskaart, dat u niet

kan verduidelijken waarom uw familie ooit Afghanistan zou hebben verlaten, dat uw taalgebruik niet dat is

van een Afghaanse Pashtoen, dat uw verklaringen in verband met uw verblijf in Pakistan als zogezegd

Afghaans vluchteling bijzonder vaag en tegenstrijdig zijn gebleken en dat uw kennis over Afghanistan

nagenoeg onbestaande is. Niets lijkt er op te wijzen dat u een Afghaan bent.

Ook uw relaas is geheel ongeloofwaardig gebleken. U zegt dat u werd benaderd door personen die u

wilden rekruteren voor de jihad. Gevraagd wat er dan bedoeld werd met jihad, blijft dit geheel onduidelijk.

U heeft het over buitenlanders en sjiieten doden, jezelf opblazen en bommen laten ontploffen, wat weinig

concreet is (CGVS II, p.10). Of u werd gerekruteerd voor de jihad in Afghanistan of in Pakistan, weet u

niet (CGVS II, p.10). Welke groepering zou hebben getracht u in te lijven, kan u ook niet zeggen (CGVS

II, p.11). Als het CGVS u vraagt of het eventueel over de Pakistaanse of Afghaanse Taliban ging, kan u

ook daarop geen duidelijk antwoord formuleren (CGVS II, p.11). Tot slot blijkt uit uw relaas dat er sinds

uw vertrek uit Pakistan, nu toch al meer dan drie jaar geleden, geen problemen voor uw familie zijn

geweest met de personen die u zouden hebben geviseerd (CGVS I, p.20).

Gezien al deze vaststellingen moet besloten worden dat aan uw beweerde vrees en uw voorgehouden

Afghaanse origine geen geloof kan worden gehecht en u aan de hand van uw verklaringen uw nood aan

bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Het is immers de taak van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van

het land waarvan hij de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of

de betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht mag worden dat

hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn

aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw

relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, paragraaf

205).

U heeft het de Commissaris-generaal, door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige

verklaringen omtrent uw identiteit, nationaliteit en de hieraan verbonden levenssituatie in de jaren voor uw

komst naar België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen kernaspecten van uw asielrelaas

en vluchtmotieven. Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de
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asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus niet worden toegekend.

Het medisch attest kan de argumentatie van het CGVS niet weerleggen. Dit toont hoogstens aan dat u

ooit medische zorgen kreeg in Peshawar maar zegt niets over uw beweerde Afghaanse nationaliteit.

Verder blijkt dit overduidelijk een document dat op bestelling werd aangemaakt, meer bepaald vier dagen

na het eerste gehoor voor het CGVS. De vaststelling dat dit schrijven samen met de frauduleuze

vluchtelingenkaarten werd aangeleverd, doet bovendien vragen rijzen bij de authenticiteit van dit attest.”

De door verzoeker toegevoegde algemene landeninformatie over rekrutering van jongemannen en de

veiligheidssituatie in Afghanistan kan niet dienstig in rekening worden gebracht, nu verzoeker in gebreke

blijft zijn Afghaanse nationaliteit aannemelijk te maken en deze aldus aan de algemene informatie te

verbinden.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

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. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Zijn vraag naar een beoordeling ten opzichte van Peshawar in Pakistan of Kunar in Afghanistan is niet

ernstig, omdat verzoeker uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij niet in Afghanistan of Pakistan was

(CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 17).

Gelet op het voormelde toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


