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nr. 221 922 van 27 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. GIJSEN

Gentsesteenweg 30

9200 DENDERMONDE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2018

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

staatlozen van 20 december 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

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

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat L. ZLATEVA loco advocaat B. GIJSEN en van

attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

27 oktober 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 17 november 2015 om

internationale bescherming. Op 20 december 2017 beslist de commissaris-generaal voor de

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

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

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

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Tadzjiek van etnische origine te zijn. U bent het

soennitische geloof aanhangig. U bent afkomstig uit het dorp Ismailkhail, gelegen in het district Chak

van de provincie Wardak.

U woonde tot 2007 in Iran, waarna u met uw familie terugkeerde naar Afghanistan. In 2015, twee

maanden voor uw vertrek, hielden de taliban u en uw vader meermaals tegen en droegen ze u op om u

bij hen aan te sluiten. Uw vader werd bang en besloot om u het land uit te sturen. U kwam aan in België

op 27 oktober 2015 en u vroeg op 17 november 2015 asiel aan. Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u

te worden gedood door de taliban.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: foto’s van uw school in Iran,

Iraanse schooldocumenten, foto’s van u en uw vader in Pakistan en een doktersattest.

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 (CGVS I, p. 1-2), 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 verblijf in

Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu werd er vastgesteld dat uw verklaringen over het district waar u vandaan komt en de

omliggende districten en provincies niet overeenkomen met de informatie beschikbaar op het CGVS. Zo

stelt u verkeerdelijk dat Salikhel, het dorp dat volgens uw verklaringen vlak naast uw geboortedorp

Ismailkhel ligt (CGVS I, p. 9), tot het district Saydabad behoort, niet tot het district Chak. Echter,

wanneer u wordt gevraagd welke districten uw district begrenzen, kan u enkel Jaghatu en Day Mirdad

opnoemen. U beweert bovendien dat er geen enkel ander district uw district begrenst (CGVS I, p. 11).

Ook later tijdens het gehoor, wanneer u expliciet wordt gevraagd of uw dorp dichtbij een ander district

van Wardak ligt, afgezien van Day Mirdad en Jaghatu, antwoordt u opnieuw ontkennend (CGVS I,

p. 13). Het doet dan ook sterke twijfels rijzen over uw voorgehouden herkomst dat u het district

Saydabad niet eens vernoemt, dit terwijl uw dorp volgens de beschikbare kaarten tot Saydabad behoort

en heel dicht bij de grens met Chak ligt. Ook wanneer u wordt gevraagd om het aangrenzende district

Dai Mirdad te situeren, antwoordt u verkeerdelijk dat Day Mirdad in de richting van het provinciecentrum

Maidan Shahr ligt (CGVS I, p. 11). In werkelijkheid ligt Day Mirdad ten westen van uw dorp, en Maidan

Shahr ten noorden. Ook wanneer u gevraagd wordt of er nog andere provincies een grens hebben met

uw district, moet u het antwoord schuldig blijven. Echter, Saydabad heeft lange grenzen met zowel de
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provincie Logar als de provincie Ghazni. Dat u dit niet weet doet verdere twijfels rijzen over uw

voorgehouden herkomst.

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af over de plaatsen die u bezocht. Zo beweert u tijdens uw

eerste gehoor op het CGVS meermaals dat u gedurende de acht jaar dat u in Afghanistan verbleef nooit

buiten uw dorp ging (CGVS I, p. 12-13). Tijdens uw tweede gehoor op het CGVS past u plots uw

verklaringen aan en beweert u dat u appelen verkocht in de bazaar van Sheikhabad, dat nota bene op

vijf kilometer ten zuiden van uw dorp ligt, naast de hoofdweg. Wanneer u vervolgens wordt

geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen, ontkent u eerst dat u tijdens uw eerste gehoor op het

CGVS zei dat u nooit uit uw dorp ging, alvorens u wederom uw verklaringen aanpast en beweert dat de

bazaar waar u appelen verkocht niet in Sheikhabad ligt, maar in Salikhel, dichtbij uw geboortedorp

Ismailkhel (CGVS II, p. 6). Dat u dermate tegenstrijdige verklaringen aflegt en bovendien meermaals uw

verklaringen aanpast naargelang de vragen die worden gesteld, zet uw geloofwaardigheid ernstig op de

helling.

Bovendien vertoont uw kennis van de omliggende dorpen zeer opmerkelijke leemtes. Zo kent u enkel

het omliggende dorp Kharyan, dat volgens de beschikbare informatie op minder dan een kilometer ten

zuidwesten van uw dorp ligt (CGVS I, p. 13). Echter, wanneer u later wordt gevraagd waar Kharyan ligt,

situeert u het verkeerdelijk in de richting van het dorp Gerdab (CGVS I, p. 14). Zo ligt Gerdab op

ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van uw dorp, en dus in de tegenovergestelde richting.

Bovendien is het bevreemdend dat u wel kennis heeft van het dorp Gerdab, dat nota bene op vijf

kilometer van uw dorp ligt en waar u naar eigen zeggen nooit bent geweest, en dat u zelfs weet aan

welke kant van de rivier dat dorp ligt. Hiermee geconfronteerd, kan u enkel zeggen dat er mensen van

dat dorp naar uw vader kwamen en dat ze zeiden dat ze van Gerdab kwamen. U voegt toe dat er

mensen van elk dorp of provincie naar uw dorp kwamen (CGVS I, p. 14). Wat er ook van zij, wanneer u

wordt geconfronteerd met vier dorpen die in een straal van minder dan twee kilometer van uw eigen

dorp liggen, herkent u er geen enkele. Zo heeft u nog nooit gehoord van het dorp Aghar, desondanks

gelegen op ongeveer een kilometer ten zuiden van uw dorp (CGVS I, p. 13). Ook de dorpen

Zarinkhankhel en Zainkhankhel, op minder dan twee kilometer ten zuiden van uw dorp, zijn u totaal

onbekend (CGVS I, p. 15). Dit gebrek aan kennis is des te meer frappant gelet op het feit dat u tijdens

uw tweede gehoor op het CGVS aanvankelijk beweert dat u appelen verkocht op de bazaar van

Sheikhabad (CGVS II, p. 6). Immers, u zou deze drie dorpen onderweg moeten tegenkomen als u vanaf

uw dorp naar Sheikhabad zou gaan, dat op vijf kilometer ten zuiden van uw dorp ligt.

Ook over de lokale appelteelt vertoont uw kennis opvallende lacunes. Dit is des te meer frappant

aangezien u beweert appelen te hebben verkocht en uw vader volgens uw verklaringen in een

appelboomgaard werkte (CGVS II, p. 6, 8, 9 en 10). Zo kan u niet eens met zekerheid zeggen wanneer

appelen geplukt worden. Zo beweert u aanvankelijk dat ze geplukt worden in de maand jawza (mei/juni

volgens de gregoriaanse kalender) alvorens u moet toegeven dat u niet zeker bent of ze worden geplukt

in jawza of mizan (september/oktober volgens de gregoriaanse kalender). U verklaart verder dat u

“denkt” dat ze tijdens de zomer worden geplukt (CGVS II, p. 10). Het is evenwel zeer bevreemdend dat

u niet eens met zekerheid kan zeggen wanneer appelen worden geplukt, mede gelet op het feit dat uw

familie van de appelteelt leefde. U beweert ook verkeerdelijk dat appelen slechts één keer per jaar

worden geoogst (CGVS II, p. 10). Zo worden appels in Wardak volgens de beschikbare informatie op

twee tijdstippen geoogst, namelijk in de maand juli en in de maanden september en oktober. Het is dan

ook zeer bevreemdend dat u dit niet weet. Ook wanneer u wordt gevraagd om meer te vertellen over

H. S. (...), uw buur en tevens eigenaar van de appelboomgaard waar uw vader werkte, kan u enkel

zeggen dat hij openhartig was en zijn werknemers financieel hielp. U kan evenwel niets meer over hem

zeggen. U kan evenmin concrete voorbeelden geven van zijn openhartigheid (CGVS II, p. 8-9).

Daarnaast heeft u ook zeer weinig kennis van de lokale landbouw in het algemeen. Zo verklaart u

tijdens uw tweede gehoor op het CGVS dat er in uw buurt maïs en tarwe werden gecultiveerd. Echter,

wanneer u vervolgens wordt gevraagd wanneer maïs en tarwe worden gezaaid en geoogst, beweert u

verkeerdelijk dat beide gewassen tegelijk worden gezaaid in de maand hamal (maart/april volgens de

gregoriaanse kalender) en geoogst in de maand jawza (mei/juni volgens de gregoriaanse kalender)

(CGVS II, p. 11-12). Immers, tarwe wordt volgens de beschikbare info gezaaid op twee tijdstippen,

namelijk in de periode maart-april én in de maand september. Maïs wordt echter ná tarwe gezaaid, in de

periode april-mei. Tarwe wordt ook geoogst in de periode juni-juli terwijl maïs wordt geoogst in de

periode augustus-oktober.
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Verder moet worden opgemerkt dat uw kennis van de Afghaanse kalender bijzonder beperkt is. Zo heeft

u er geen idee wat het huidige jaar is volgens de Afghaanse kalender en ontwijkt u bovendien tot

tweemaal toe de vraag. U moet kort daarna ook toegeven dat u enkel de namen van alle maanden kan

opzeggen, en dat u geen idee heeft welke maanden tot welke seizoenen behoren (CGVS I, p. 8). Mede

gelet op het feit dat u volgens uw verklaringen de laatste acht jaar voor uw vertrek uit Afghanistan in

landbouwgebied woonde en uw familie bovendien van de appelteelt leefde, is dit gebrek aan kennis van

de Afghaanse kalender zeer frappant.

Vervolgens moet worden vastgesteld dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over de geboorteplaats van

uw vader. Zo beweert u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS dat uw vader werd geboren in de

provinciehoofdstad Maidan Shahr (CGVS I, p. 6). Echter, tijdens uw tweede gehoor op het CGVS past u

plots uw verklaringen aan en beweert u dat uw vader werd geboren in het district Chak. Echter, u weet

niet waar in Chak omdat u het hem “niet vroeg” (CGVS II, p. 12).

Ook uw kennis van lokale persoonlijkheden is bijzonder ondermaats. Zo kan u enkel het hoofd van de

taliban, genaamd mullah Salaam vernoemen wanneer u wordt gevraagd naar de belangrijkste mensen

uit uw district. U kent niemand anders (CGVS II, p. 13). Dit is opmerkelijk. U weet verder niets over hem

en kan enkel zeer algemeen vertellen dat hij regiohoofd is en dat iedereen naar hem moet luisteren. U

kent ook geen enkele andere talibanstrijder en u kan verder geen enkele andere belangrijke persoon uit

uw regio opnoemen (CGVS II, p. 13). Ook wanneer u vervolgens naar belangrijke mensen wordt

gevraagd uit uw eigen dorp, komt u evenmin verder dan opnieuw te verwijzen naar mullah Salaam

alvorens u nog een zekere mullah Mansour opnoemt. U weet echter niets meer over hem (CGVS II,

p. 13-14). Het is evenwel niet aannemelijk dat u geen enkele andere belangrijke persoon uit uw eigen

dorp kan benoemen naast talibancommandanten. Hiermee geconfronteerd, kan u enkel zeggen dat u

het zich “niet herinnert” en dat u zaken “vergeet”. Ook wanneer u expliciet naar dorpsoudsten wordt

gevraagd, antwoordt u zeer vaag dat de mullah “een oudere was” en dat er nog “mullahs en talibs zijn”.

Opnieuw gevraagd naar belangrijke mensen of dorpsoudsten, antwoordt u ontkennend en zegt u dat u

afstand hield (CGVS II, p. 14). Deze verklaring kan evenwel niet overtuigen. Ook wanneer u wordt

gevraagd naar belangrijke mensen op het provinciale niveau, kan u enkel zeggen dat u zich geen

namen herinnert (CGVS II, p. 14).

U bezit evenmin kennis over veiligheidsincidenten in uw district. Zo beweert u aanvankelijk dat er

“verschillende incidenten waren”, alvorens u zeer algemeen vertelt dat overheidsfunctionarissen

publiekelijk werden gedood. Gevraagd naar specifieke voorbeelden, antwoordt u aanvankelijk naast de

kwestie alvorens u niet verder komt dan te zeggen dat “ze thuiskwamen en dat de buren het ontdekten”.

Echter, gevraagd waar dat gebeurde, moet u het antwoord schuldig blijven. U weet evenmin over welke

overheidsfunctionarissen u het heeft en u weet niet wanneer dit ongeveer gebeurde (CGVS II, p. 14-15).

U kan zich verder ook geen enkel ander voorbeeld herinneren (CGVS II, p. 15).

Ten slotte moet worden opgemerkt dat ook uw kennis over natuurrampen in uw district bijzonder

ondermaats is. Zo kan u enkel zeggen dat er een aardbeving plaatsvond toen u nog in het land was en

dat er ook nog overstromingen voorkwamen. U kan zich evenwel niet eens ongeveer herinneren

wanneer dit gebeurde (CGVS II, p. 15). Ook wanneer u wordt gevraagd wat er exact gebeurde tijdens

die aardbeving, kan u enkel zeer algemeen vertellen dat de meeste huizen beschadigd raakten. Echter,

gevraagd om meer details te geven over waar er schade was en wat er bij wie exact gebeurde, komt u

niet verder dan te zeggen dat u “gezegd heeft wat u zich kan herinneren” (CGVS II, p. 15). Ook over de

overstromingen blijft u uiterst algemeen. Zo kan u enkel zeggen dat er niets gebeurde in uw dorp, enkel

“wat verder”. Echter, opnieuw gevraagd naar meer details, moet u het antwoord schuldig blijven. U kan

evenmin zeggen waar de overstroming vandaan kwam (CGVS II, p. 15). Ook dit brengt de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden herkomst in het gedrang.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat de bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uw

Iraanse schooldocumenten en foto’s uit Iran en Pakistan bevatten enkel informatie die in deze beslissing

niet meteen ter discussie staan.

Betreffende het medisch attest dat u voorlegde ter staving van uw voorgehouden psychische

problematiek dient vooreerst opgemerkt te worden dat dit slechts een doorverwijzing betreft naar

psychologische hulp, opgesteld door een huisarts. Nergens uit dit attest blijkt dat u niet in staat zou zijn

om op een normale wijze een gehoor af te leggen. Ook tijdens uw beide gehoren op het CGVS bleek u

steeds in staat om het gehoor op een normale wijze af te leggen. In het doorverwijzingsattest dat

opgesteld werd door dokter V. G. (...) wordt bovendien melding gemaakt van onder andere auditieve
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hallucinaties en posttraumatische psychische problemen maar er blijkt niet uit op welke wijze deze, toch

wel complexe, diagnose van een posttraumatische problematiek werd gesteld. Er dient ook te worden

opgemerkt dat een attest van een therapeut die een persoon behandelt voor problemen met zijn/haar

geestelijke gezondheid een weergave bevat van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en de

mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter

geen uitsluitsel over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld. Er blijkt evenmin uit dat jullie

psychische toestand van aard zou zijn bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan aanleiding te geven

tot een gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling.

Medische problemen op zich houden tevens geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van

het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4

inzake subsidiaire bescherming. U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag

voor een machtiging tot verblijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter

van de wet van 15 december 1980.

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

afkomstig te zijn uit het district Chak gelegen in de provincie Wardak. Gelet op de ongeloofwaardigheid

van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan

uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht

worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Chak heeft verbleven, kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.

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. 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. 25 juli 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 vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Afghaanse

nationaliteit en 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. Er werd voorts

benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit 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
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leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS I, p. 1-

2). U werd op het einde van het gehoor dd. 5 september 2017 uitdrukkelijk geconfronteerd met de

vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of

feitelijke herkomst uit Afghanistan (CGVS II, p. 20). Echter, u heeft ervoor gekozen vast te houden aan

uw initiële verklaringen (CGVS II, p. 20).

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. Het verzoekschrift

In wat zich aandient als een enig middel betwist verzoeker in eerste instantie dat hij de op hem rustende

medewerkingsplicht heeft geschonden. Hij betoogt dat hij getracht heeft het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) zo goed als mogelijk te informeren over zijn

achtergrond, afkomst en problemen en op elke vraag zo goed als mogelijk te antwoorden.

Verzoeker zet in dit verband het volgende uiteen:

“- Het CGVS is van oordeel dat er geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde herkomst van

verzoeker uit het district Chak in Afghanistan en zijn langdurig verblijf als vluchteling in Iran. Het CGVS

is van oordeel dat verzoeker zijn medewerkingsplicht geschonden heeft waardoor hij het niet

aannemelijk kan maken dat hij een reëel gevaar loopt, dan wel in aanmerking komt voor de subisdiaire

beschermingsstatus.

- Verzoeker benadrukt dat hij getracht heeft om aan verweerder een zo correct en volledig mogelijke kijk

te geven op zijn achtergrond, afkomst en problemen. Hij betreurt het dan ook ten zeerste dat hem een

schending van de medewerkingsplicht wordt verweten.

- Bij aanvang van het interview bij het CGVS wordt steeds gewezen op het feit dat de asielzoeker zo

eerlijk mogelijk dient te antwoorden en het van groot belang is dat daarbij niet wordt gelogen. Verzoeker

heeft dienvolgens geantwoord op alle vragen waarop hij het antwoord met zekerheid wist. Bij vragen

waarop hij niet met enige redelijke zekerheid een antwoord kon formuleren, heeft hij bewust en

consequent aangegeven dat hij daarvan niet op de hoogte was of het antwoord schuldig moest blijven.
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Verweerder leidt hieruit af dat de kennis van verzoeker niet voldoende is besluit daardoor dat verzoeker

geen zicht zou geven op zijn verblijfssituatie, zijn profiel, zijn werkzaamheden en de bezigheden van zijn

familie.

Het CGVS stelt enerzijds twijfels te hebben bij de regio van afkomst van verzoeker.

De asielzoeker dient echter zijn EIGEN asielrelaas, vanuit zijn EIGEN perceptie en zijn EIGEN

ervaringen op een zo volledig en eerlijk mogelijk wijze uiteen te zetten. Het is ook dit laatste dat

verzoeker getracht heeft om te doen.

- De redenering van het CGVS, waarbij wordt besloten dat het gebrek aan kennis omtrent de hierboven

genoemde details afbreuk doet aan de waarachtigheid van het asielrelaas van verzoeker, kan geenszins

worden bijgetreden en laat na afdoende te motiveren waarom het relaas van verzoeker dan wel

ongeloofwaardig is.

De asielaanvraag is voor verzoeker enorm belangrijk voor zijn verdere leven. Louter stellen dat

bepaalde elementen niet geloofwaardig zijn, zonder te argumenteren waarom, noch te verwijzen naar

enige literatuur, is geenszins afdoende om tot een negatieve beslissing te komen omtrent het verkrijgen

van de vluchtelingenstatus.

- Tot slot verwijst verzoeker naar de opeenstapeling van traumatische ervaringen die hij in zijn jonge

leven reeds mocht meemaken door onder meer de aanwezigheid van de Taliban. Ook hiermee dient

rekening te worden gehouden bij het beoordelen tot een schending van de medewerkingsplicht.

Dit wordt bovendien gestaafd door het doktersattest van Dr. G. (…) die melding maakt van onder andere

auditieve hallucinaties en posttratumatische psychische problemen. Dit attest werd door verzoeker

reeds naar voor gebracht bij het CGVS. Verweerder stelt louter in zijn beslissing op pag. 3 (stuk 1):

« In het doorverwijzingsattest dat opgesteld werd door dokter V. G. (…) wordt bovendien melding

gemaakt van onder andere auditieve hallucinaties en posttraumatische problemen maar er blijkt niet uit

op welke wijze deze, toch wel complexe, diagnose van een posttraumatische problematiek werd

gesteld. Er dient ook te worden opgemerkt dat een attest van een therapeut die een persoon behandelt

voor zijn problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid een weergave bevat van een bepaald

ziektebeeld dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak

ervan.»

Het CGVS lijkt er duidelijk aan voorbij te gaan dat een arts zich beroept op zijn medisch beroepsgeheim

en niet zomaar het volledig (psychisch) ziektebeeld zal omschrijven in een attest. Bovendien is het toch

geenszins logisch dat het CGVS stelt dat een attest de oorzaak moet bevatten van een probleem. Het is

toch meer dan logisch dat een geneesheer louter zijn vaststellingen omschrijft omtrent de problematiek

van de patiënt, doch geenszins uitleg geeft over de mogelijke oorzaak van het psychisch probleem, dan

wel hoe hij tot het besluit is gekomen van een bepaald ziektebeeld.

Het feit dat verzoeker kampt met onder andere auditieve hallucinaties en posttratumatische psychische

problemen, toont aan dat verzoeker kampt met heel wat psychische problemen, reden waarom er bij het

tweede gehoor voor het CGVS ook een vertrouwenspersoon aanwezig was. De aanwezigheid van de

vertrouwenspersoon, zijnde een steunfiguur via het Rode Kruis, toont des te meer aan dat de

psychische problemen van verzoeker ook in het asielcentrum duidelijk waarneembaar zijn, en niet uit de

lucht worden gegrepen.

Verzoeker dient dan ook met dit element rekening te houden bij de beoordeling van zijn asielrelaas.

Immers, is verzoeker nog wel in staat om bij eventuele terugkeer te functioneren in Afghanistan

aangezien zijn actuele problemen naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met zaken die daar

gebeurd zijn of die hij daar gezien heeft. Er mag ook niet aan voorbij gegaan worden dat verzoeker

mogelijks zaken die hij heeft meegemaakt, heeft verdrongen...

Verzoeker verwijst verder naar de vraag of een asielzoeker wel in staat is om in de korte tijdspanne van

de asielprocedure zijn volledig verhaal te vertellen alsook de aanleiding van zijn vlucht te verduidelijken.

Hier is bovendien reeds heel wat wetenschappelijk onderzoek naar verricht.1

Daarnaast kan ook verwezen worden naar de volgende rechtspraak van het Hof van Justitie :

« Concreet houdt deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de

verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,
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actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker

moet samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft

een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de

verzoeker.»2

Tot slot valt te stellen dat bij de beoordeling van de feitelijke kennis het er niet toe kan leiden dat

onwetendheid inzake gegevens binnen de onmiddelijke leefomgeving die de beoordeling het meest

bepalen, buiten beschouwing worden gelaten.

- Artikel 4.3,c van de Europese Kwalificatierichtlijn inzake asiel stelt dat er bij de beoordeling van een

asielaanvraag rekening moet worden gehouden met het individueel profiel van de asielzoeker. De

beoordeling van de feitelijke kennis moet in concreto gebeuren. Verzoeker verwijst hiervoor naar een

arrest van Uw Raad dd. 24.06.2010 (arrest nr. 45 395) en arrest dd. 19.05.2011 (arrest nr. 61832).

Zo stelt ook het UNHCR Report3 :

« The applicant's level of formal education may affect his or her understanding of the context of certain

events experienced. It may also affect the applicant's ability to respond to general knowledge questions

intended to probe te credibility of his or her statements. Less educated applicants may have limited

knowledge of the history, geography and social, political and economic conditions in their countries

and/or regions of origin. »

« The use of general knowledge questions is based on assumptions about what people should know

and be able to recall. Decision-makers must be careful to ensure that they do not have unreasonable

expectations of what applicants should ordinarily know or remember. »

« It is a legal requirement that applications for international protection are examined on an individual

basis. This means that both the questions put to applicants as well as the assessment of their responses

must fully take into account the individual and contextual circumstances of the applicant. In addition to

an understanding of human memory circumstances such as the applicant's age, gender, sexual

orientation and/or gender identity, mental and physical health, level of education, status, cultural, socio-

economic, religous and other background factors should be taken into account in determining what

questions an individual applicant should be asked, how these questions should be framed, and what

constitues reasonable knowledge. »

Verweerder stelt in de negatieve beslissing van het CGVS dat de kennis van verzoeker omtrent de

lokale landbouw, de Afghaanse kalender, de lokale persoonlijkheiden, de natuurrampen alsook de

veiligheidsincidenten uiterst beperkt is.

Verweerder leidt ook uit deze (soms) beperkte kennis af dat verzoeker de op hem rustende

medewerkingsplicht schendt. Verweerder gaat bij deze beoordeling voorbij aan de zéér lage

scholingsgraad van verzoeker alsook de leefomgeving waar hij is opgegroeid (op het veld in

Afghanistan). Zijn beperkte kennis is dan ook geenszins verwonderlijk.

Verzoeker werkte thuis op het land en kwam verder op geen andere plaatsen waardoor zijn kennis

uiterst beperkt is. De kennis waarover hij beschikt, is de kennis die hij vergaart heeft op het land via zijn

vader of via andere mensen die er passeerden om er bijvoorbeeld appelen te kopen. Dit heeft tot gevolg

dat verzoeker over sommige zaken slechts gedeeltelijk kan vertellen of naar de mening van verweerder

geen volledig correcte info verschaft. Zo zijn er verscheidene elementen waarover hij hoorde praten of

gebeurtenissen waar hij bepaalde informatie kon aankoppelen, én over die zaken kon hij tijdens het

interview dan wel 'iets' vertellen:

• Zoals aangegeven, bleef verzoeker altijd in het dorp, reden waarom zijn geografische kennis

beperkt is. Hij kent wel een dorp dat 5 km verder van zijn dorp ligt, met name Gerdab. Hij kent dit dorp

omdat er bij zijn vader mensen langskwamen uit dat dorp. Hij kon dit niet precies positioneren, doch

hoorde de bewoners van Gerdab wel praten over de rivier als ze naar het dorp van verzoeker kwamen,

reden waarom hij wist aan welke kant van de rivier het dorp gelegen is.

• Verzoeker zou volgens verweerster incoherente verklaringen hebben afgelegd over het gegeven of

hij zijn dorp in Afghanistan ooit verlaten heeft. Verzoeker gaf tijdens het eerste interview aan dat hij nooit

buiten zijn dorp kwam. Tijdens het tweede verhoor gaf verzoeker aan dat hij soms appelen verkocht aan

een bazaar in een nabij gelegen dorp. Verzoeker benadrukt echter dat hij niet in die andere dorpen

kwam in zijn vrije tijd of om mensen te bezoeken, doch louter de weg wist naar de bazaar waar hij

appelen moest verkopen. Hij kan, buiten de aanwezigheid van de bazaar én de weg van zijn dorp naar
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de bazaar, geen verdere info verschaffen over deze dorpen. Hij heeft dan ook geen andere dorpen

bezocht zodat hij hieromtrent geenszins incoherente verklaringen heeft afgelegd.

• Verzoeker kon verder enkel algemene informatie, correcte, informatie verschaffen omtrent de

veiligheidssituatie alsook over de lokale persoonlijkheden. Dit heeft opnieuw te maken met het feit dat hij

enkel de info kan geven over zaken waarover hij op het land bij zijn vader of eventueel als hij appels

verkocht, hoorde vertellen. Zo hoorde hij zeer vaak vertellen over de talibanleider 'mullah Salaam' en

hoorde hij de mensen vertellen over de moord in het publiek op de overheidsfunctionarissen die door

hun buren werden gevonden.

• Dat verzoeker zijn algemene kennis uiterst beperkt is, blijkt verder uit het gegeven dat hij geenszins

op de hoogte is van de Afghaanse kalender en niet kan zeggen in welk jaar we leven. Verweerder moet

ook hiermee rekening houden bij de beroordeling van het asielrelaas van verzoeker. Als wordt gepeild

naar de natuurrampen in de omgeving, kan verzoeker vertellen over de aardbeving en over

overstromingen, doch kan hij niet zeggen in welk jaar deze natuurfenomenen plaatsvonden. Het CGVS

stelt dat dit de geloofwaardigheid van het relaas van verzoeker in het gedrang brengt. Echter, kan hij

hier gewoon geen antwoord op geven aangezien hij de telling van de Afghaanse kalender niet goed

onder de knie heeft.

• Tot slot is het CGVS de mening toegedaan dat de kennis van verzoeker omtrent de landbouw uiterst

beperkt is. Zo geeft verzoeker aan dat hij onzeker is omtrent het tijdsstip wanneer appelen geplukt

worden, doch dat hij denkt dat dit in jawza (mei/juni) of mizan (september/oktober is). Hij geeft daarbij

aan dat het sowiezo in de zomer is. Ook hieruit leidt het CGVS een te beperkte kennis af. Verzoeker kan

echter aangeven in welk seizoen appelen geplukt worden. Het feit dat hij niet zeker is omtrent de

correcte maand is opnieuw te wijten aan zijn beperkte kennis van de Afghaanse kalender. Daarnaast

verwijst het CGVS in de beslissing geenszins naar de elementen omtrent de appelteelt waarover

verzoeker wel kan vertellen. Zo kan verzoeker alle soorten appelen opsommen die hij verkocht, alsook

de hoeveelheid die hij dagelijks verkocht en de prijs.

Het CGVS benadrukt de zaken waaromtrent verzoeker volgens hen een te beperkte kennis heeft, doch

houdt geen rekening met de elementen waarover verzoeker wel informatie kan verschaffen. Het CGVS

houdt evenmin rekening met de leefwereld en achtergrond van verzoeker bij de beoordeling van de door

hem gegeven antwoorden. Daarnaast gaat het CGVS ook voorbij aan de achterliggende reden waarom

verzoeker op bepaalde vragen een welbepaald antwoord geeft.

In die zin schendt het CGVS duidelijk de op hen rustende motiveringsverplichting.

Zoals hierboven reeds aangegeven, heeft verzoeker getracht om het CGVS zo goed als mogelijk te

informeren omtrent zijn achtergrond en heeft hij werkelijk getracht om op elke vraag zo goed als

mogelijk te antwoorden.

Gelet op bovenstaande gegevens, heeft verzoeker dan ook geenszins zijn medewerkingsplicht

geschonden en heeft hij getracht om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van zijn asielrelaas ten

aanzien van verweerder.”

Vervolgens stelt verzoeker dat zijn herkomst uit het district Chak van de provincie Wardak niet kan

worden betwist en zet hij uiteen waarom de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst aanleiding

vormt tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Verzoeker besluit als volgt:

“Uit het voorgaande en bijhorende stukken blijkt onomstotelijk vast te staan dat verzoeker een reëel

risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker wordt verkeerdelijk verweten dat hij over onvoldoende details beschikt omtrent zijn

asielmotieven en er wordt getwijfeld aan de waarachtigheid van het relaas. Dit terwijl verzoeker op een

zo correct mogelijke wijze zijn asielrelaas heeft trachten te staven. Er moet bij de beoordeling van de

kennis van verzoeker echter zeer duidelijk rekening worden gehouden met zijn lage scholingsgraad

alsook met zijn medische problematiek met onder meer een posttraumatische problematiek.
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Daarnaast dient erop gewezen te worden dat de bewijslast bij asielaanvragen beoordeeld moet worden

met een welbepaalde soepelheid. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de zogenoemde

«foutieve» interpretaties of vertalingen tijdens het interview op het CGVS tussen verzoeker, de tolk en

de interviewer.

Verwerende partij gaat daarnaast compleet voorbij aan de actuele situatie in de provincie Wardak met

sterke aanwezigheid van de Taliban.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 8 april 2019 brengt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij waarbij hij de volgende nieuwe stavingstukken voegt:

- zijn origineel identiteitsdocument met beëdigde vertaling (stuk 3);

- een fotokopie van het identiteitsdocument van zijn moeder (stuk 4);

- foto’s van de garage van zijn broer daterend van voor en na de aanslag op deze garage (stuk 5);

- schooldocumenten (stuk 6);

- de enveloppe waarin bovenstaande stukken werden opgestuurd (stuk 7);

- het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan: Security Situation – Update” van

30 mei 2018, p. 148-152 (stuk 8).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal

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

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

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

2.3.2. De bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,
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eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Ismailkhail,

gelegen in het district Chak van de provincie Wardak. Hij verklaart van zijn kindertijd tot 2007 in Iran te

hebben gewoond en daarna met zijn familie te zijn teruggekeerd naar zijn regio van herkomst in

Afghanistan, die hij opnieuw verlaten zou hebben in 2015. Verzoeker stelt te vrezen dat hij bij terugkeer

naar zijn land en regio van herkomst zal worden gedood door de taliban. Volgens verzoeker werden hij

en zijn vader er meermaals benaderd door de taliban, die erop aandrongen dat hij en zijn broer hen

zouden vervoegen. Verzoekers vader zou hierover erg bezorgd zijn geweest en zich gedwongen

gevoeld hebben om verzoeker en zijn broer het land uit te sturen.

In casu motiveert de commissaris-generaal dat verzoeker niet aannemelijk maakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het district Chak van de provincie Wardak.

De Raad beklemtoont dat het essentieel is dat de verzoeker om internationale bescherming zijn

werkelijke regio van herkomst aannemelijk maakt, nu het de werkelijke streek van herkomst is in functie

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

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

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te leggen, zal hij
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desgevallend zijn nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst moeten aantonen louter op basis

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

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

verblijfplaats.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen te zetten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien de verzoeker om internationale bescherming verklaringen aflegt waaruit moet worden

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

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

correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk.

In casu legde verzoeker tijdens de administratieve procedure de volgende stukken neer ter staving van

zijn relaas: foto’s van zijn school in Iran, Iraanse schooldocumenten, foto’s van hem en zijn vader in

Pakistan en een doktersattest. Middels een aanvullende nota die door hem werd neergelegd op

8 april 2019 brengt verzoeker tevens de volgende stukken bij: zijn identiteitsdocument (met vertaling),

een fotokopie van het identiteitsdocument van zijn moeder, foto’s van de garage van zijn broer voor en

na een aanslag, schooldocumenten uit Iran en de enveloppe waarin deze stukken werden opgestuurd.

De schoolattesten dienen aan te tonen dat verzoeker school gelopen heeft in Iran en daar met zijn

familie tot 2007 heeft verbleven. De Raad benadrukt dat in casu niet verzoekers voorgehouden verblijf in

Iran ter discussie staat, noch zijn verblijf in Pakistan dat daaraan voorafging, doch wel verzoekers

herkomst uit en verblijf in de Afghaanse provincie Wardak. Om die reden zijn de schoolattesten, alsook

de foto’s van verzoekers school in Iran en deze met betrekking tot zijn verblijf in Pakistan niet dienstig.

Waar verzoeker in een aanvullende nota stelt dat zijn afkomst uit het district Chak van de provincie

Wardak blijkt uit zijn origineel identiteitsdocument (taskara), merkt de Raad vooreerst op dat aan de

authenticiteit van het voorgelegde document afbreuk wordt gedaan door de vaststelling dat verzoeker bij

de Dienst Vreemdelingenzaken heeft verklaard dat hij zijn taskara onderweg naar België verloren is

(administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 16, verklaring DVZ, nr. 25) en op het CGVS heeft

verklaard dat zijn taskara in het water viel (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag 25 juli 2017, p. 4). Verder

blijkt uit de gevoegde vertaling van dit document dat het werd uitgegeven op 11 juni 2009. Dit document

kan aldus niet aantonen dat verzoeker van 2007 tot zijn voorgehouden vertrek uit Afghanistan in 2015 in

het district Chak van de provincie Wardak heeft verbleven.
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Waar uit de fotokopie van het identiteitsdocument van verzoekers moeder zou moeten blijken dat

verzoekers moeder in Afghanistan geboren is en de Afghaanse nationaliteit bezit, wijst de Raad erop dat

in casu niet wordt betwist dat verzoeker de Afghaanse nationaliteit heeft en dat zijn nood aan

internationale bescherming ten aanzien van Afghanistan dient te worden beoordeeld. Dit document

heeft bovendien geen betrekking op de persoon van verzoeker en onthult niets omtrent zijn herkomst of

verblijfssituatie voorafgaand aan zijn komst naar België.

De foto’s van de garage van verzoekers broer worden neergelegd ter staving van een nieuw element,

met name een aanslag die op deze garage zou zijn gepleegd in de periode na verzoekers aankomst in

België. Op zich bevatten deze foto’s echter geen objectieve aanwijzingen met betrekking tot de plaats

waar of het tijdstip waarop zij werden genomen. De foto’s kunnen bijgevolg niet dienen ter staving van

verzoekers herkomst uit het district Chak van de provincie Wardak.

De enveloppe kan aantonen dat verzoeker documenten kreeg opgestuurd vanuit Kaboel, maar heeft

geen betrekking op zijn relaas of herkomst. Het doktersattest ten slotte houdt evenmin verband met

verzoekers verklaarde regio van herkomst.

Omdat de voorgelegde stukken niet dienstig zijn, dan wel omwille van de relatieve bewijswaarde ervan,

volstaan zij op zich niet om in deze stand van zaken de relevante elementen van het vluchtrelaas van

verzoeker geloofwaardig te bevinden en zijn verzoek om internationale bescherming te beoordelen.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent, precies,

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

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Aangezien verzoeker verklaart afkomstig te zijn uit het district Chak van de provincie Wardak en daar

van 2007 tot aan zijn vlucht uit zijn land van herkomst in 2015 te hebben gewoond, kan van hem

redelijkerwijze worden verwacht dat hij informatie kan aanreiken waaruit kan blijken dat hij aldaar

daadwerkelijk heeft verbleven gedurende de jaren voorafgaand aan zijn komst naar België. Ook al wordt

van verzoeker niet verwacht dat hij over alle maatschappelijke en (socio-)politieke aspecten van

Afghanistan, en meer in het bijzonder van zijn beweerde regio van herkomst, een gedetailleerde kennis

bezit, zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat verzoeker zijn herinneringen aan zijn

persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan toelichten. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker ruim de mogelijkheid werd geboden zijn herkomst toe te lichten. Er werden

zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoeker konden toelaten zijn kennis van zijn streek van

herkomst en van de maatschappelijke en (socio-)politieke omgeving aldaar aan te tonen. Zijn kennis is

echter ontoereikend.

Vooreerst blijkt verzoeker een zeer gebrekkige kennis te hebben van de geografie van zijn onmiddellijke

leefomgeving. Zo verklaart hij verkeerdelijk dat Salikhel, het dorp dat volgens zijn verklaringen vlak

naast zijn geboortedorp Ismailkhel ligt, tot het district Chak behoort (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag

25 juli 2017, p. 9). Uit de kaarten aanwezig in het administratief dossier blijkt echter dat Salikhel tot het

aangrenzende district Saydabad behoort (adm. doss., stuk 19, map met ‘Landeninformatie’, kaarten

OCHA en AIMS). Gevraagd welke districten zijn district begrenzen, kan verzoeker enkel Jaghatu en Day

Mirdad opnoemen en beweert hij dat er geen enkel ander district zijn district begrenst (adm. doss., stuk

8, gehoorverslag 25 juli 2017, p. 11). Ook later tijdens zijn gehoor, wanneer hem expliciet gevraagd

wordt of zijn dorp dichtbij een ander district van Wardak ligt, afgezien van Day Mirdad en Jaghatu,

antwoordt verzoeker ontkennend (ibid., p. 13). Dat verzoeker nalaat het district Saydabad te vernoemen,

terwijl het dorp Ambo Khak, dat volgens hem vlakbij Ismailkhel ligt, blijkens de kaart van AIMS aanwezig

in het administratief dossier tot Saydabad behoort en heel dicht bij de grens met Chak ligt, doet in sterke

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn herkomst uit Chak. Wanneer verzoeker wordt gevraagd

om het aangrenzende district Day Mirdad te situeren, antwoordt hij dat Day Mirdad in de richting van het

provinciecentrum Maidan Shahr ligt (ibid., p. 11), terwijl uit de kaarten aanwezig in het administratief

dossier blijkt dat Day Mirdad ten westen van zijn dorp ligt, en Maidan Shahr ten noorden ervan. Ook

verzoekers kennis van de omliggende dorpen vertoont opvallende leemtes. Zo kent verzoeker enkel het

omliggende dorp Kharyan, dat volgens voormelde kaarten ongeveer drie kilometer ten zuidwesten van

zijn dorp ligt (ibid., p. 13), doch gevraagd waar dit dorp ligt, situeert hij het verkeerdelijk in de richting van

het dorp Gerdab, dat op ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van zijn dorp ligt (ibid., p. 14). Het mag

bovendien verbazen dat verzoeker kennis heeft van het dorp Gerdab, waar hij naar eigen zeggen nooit

is geweest, en zelfs weet aan welke kant van de rivier dit dorp ligt. Hiermee geconfronteerd, geeft

verzoeker aan dat er mensen van dat dorp naar zijn vader kwamen, net zoals er mensen van elk dorp of

provincie naar zijn dorp kwamen (ibid., p. 14). Wat er ook van zij, wanneer verzoeker geconfronteerd
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wordt met de namen van vier dorpen die in een straal van maximum vijf kilometer van zijn eigen dorp

liggen, herkent hij geen enkele naam. Het vlakbij gelegen dorp Arabshakhel doet bij verzoeker geen

belletje rinkelen. Verzoeker heeft evenmin al gehoord van het dorp Aghar en de dorpen Zarinkhankhel

en Zainkhankhel (ibid., p. 13-15). Dit gebrek aan kennis is des te meer frappant gelet op zijn verklaring

tijdens zijn tweede gehoor op het CGVS dat hij appelen verkocht op de bazaar van Sheikhabad (adm.

doss., stuk 4, gehoorverslag 5 september 2017, p. 6) en uit de kaarten in het administratief dossier blijkt

dat de laatste drie dorpen gelegen zijn langs de weg naar Sheikhabad.

Waar verzoeker ter verklaring van zijn gebrekkige geografische kennis aanvoert dat hij altijd in zijn dorp

bleef en niet op andere plaatsen kwam, wordt er op gewezen dat hij hierover doorheen de procedure

tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. In de bestreden beslissing wordt hierover op goede gronden

het volgende vastgesteld:

“Zo beweert u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS meermaals dat u gedurende de acht jaar dat u in

Afghanistan verbleef nooit buiten uw dorp ging (CGVS I, p. 12-13). Tijdens uw tweede gehoor op het

CGVS past u plots uw verklaringen aan en beweert u dat u appelen verkocht in de bazaar van

Sheikhabad, dat nota bene op vijf kilometer ten zuiden van uw dorp ligt, naast de hoofdweg. Wanneer u

vervolgens wordt geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen, ontkent u eerst dat u tijdens uw

eerste gehoor op het CGVS zei dat u nooit uit uw dorp ging, alvorens u wederom uw verklaringen

aanpast en beweert dat de bazaar waar u appelen verkocht niet in Sheikhabad ligt, maar in Salikhel,

dichtbij uw geboortedorp Ismailkhel (CGVS II, p. 6). Dat u dermate tegenstrijdige verklaringen aflegt en

bovendien meermaals uw verklaringen aanpast naargelang de vragen die worden gesteld, zet uw

geloofwaardigheid ernstig op de helling.”

In zijn verzoekschrift benadrukt verzoeker dat hij niet in andere dorpen kwam in zijn vrije tijd of om

mensen te bezoeken, maar louter de weg wist naar de bazaar waar hij appelen moest verkopen. Hij stelt

dat hij buiten de aanwezigheid van de bazaar en de weg van zijn dorp er naartoe geen verdere

informatie kan verschaffen over de dorpen langs deze weg. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker

thans opnieuw suggereert dat de bazaar waar hij appelen verkocht in Sheikhabad ligt en niet in Salikhel,

zoals zijn laatste verklaring nochtans luidde. De vaststelling dat verzoeker steeds wisselende

verklaringen aflegt over de locatie van deze bazaar schaadt zijn geloofwaardigheid in ernstige mate.

Verder kan het geenszins overtuigen dat verzoeker de weg van en naar de bazaar van Sheikhabad

meermaals zou hebben afgelegd maar niet op de hoogte is van het bestaan van de dorpen gelegen

langs deze weg. Zelfs indien wordt aangenomen dat verzoeker deze dorpen nooit heeft bezocht, blijft de

vaststelling dat hij verklaart wel in Sheikhabad te zijn geweest, wat wel degelijk in strijd is met zijn initiële

verklaring nooit buiten zijn dorp te zijn geweest.

Verder dient samen met de commissaris-generaal te worden vastgesteld dat verzoeker een bijzonder

beperkte kennis heeft van de Afghaanse kalender. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt

toegelicht:

“Zo heeft u er geen idee wat het huidige jaar is volgens de Afghaanse kalender en ontwijkt u bovendien

tot tweemaal toe de vraag. U moet kort daarna ook toegeven dat u enkel de namen van alle maanden

kan opzeggen, en dat u geen idee heeft welke maanden tot welke seizoenen behoren (CGVS I, p. 8).

Mede gelet op het feit dat u volgens uw verklaringen de laatste acht jaar voor uw vertrek uit Afghanistan

in landbouwgebied woonde en uw familie bovendien van de appelteelt leefde, is dit gebrek aan kennis

van de Afghaanse kalender zeer frappant.”

Verzoeker erkent in het verzoekschrift dat hij geen kennis heeft van de Afghaanse kalender en vraagt

hiermee rekening te houden. Verzoeker verklaart echter niet hoe het mogelijk is dat iemand die verklaart

geboren te zijn in Afghanistan en er gedurende acht jaar te hebben verbleven niet vertrouwd is met de

Afghaanse kalender. Deze vaststelling is een ernstige aanwijzing dat verzoeker niet uit Afghanistan

afkomstig is, minstens dat hij er niet verbleven heeft gedurende de laatste acht jaar voorafgaand aan

zijn komst naar België, zoals hij voorhoudt.

Tot slot dient te worden gewezen op de volgende pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing:

“Ook uw kennis van lokale persoonlijkheden is bijzonder ondermaats. Zo kan u enkel het hoofd van de

taliban, genaamd mullah Salaam vernoemen wanneer u wordt gevraagd naar de belangrijkste mensen

uit uw district. U kent niemand anders (CGVS II, p. 13). Dit is opmerkelijk. U weet verder niets over hem

en kan enkel zeer algemeen vertellen dat hij regiohoofd is en dat iedereen naar hem moet luisteren. U

kent ook geen enkele andere talibanstrijder en u kan verder geen enkele andere belangrijke persoon uit

uw regio opnoemen (CGVS II, p. 13). Ook wanneer u vervolgens naar belangrijke mensen wordt

gevraagd uit uw eigen dorp, komt u evenmin verder dan opnieuw te verwijzen naar mullah Salaam
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alvorens u nog een zekere mullah Mansour opnoemt. U weet echter niets meer over hem (CGVS II,

p. 13-14). Het is evenwel niet aannemelijk dat u geen enkele andere belangrijke persoon uit uw eigen

dorp kan benoemen naast talibancommandanten. Hiermee geconfronteerd, kan u enkel zeggen dat u

het zich “niet herinnert” en dat u zaken “vergeet”. Ook wanneer u expliciet naar dorpsoudsten wordt

gevraagd, antwoordt u zeer vaag dat de mullah “een oudere was” en dat er nog “mullahs en talibs zijn”.

Opnieuw gevraagd naar belangrijke mensen of dorpsoudsten, antwoordt u ontkennend en zegt u dat u

afstand hield (CGVS II, p. 14). Deze verklaring kan evenwel niet overtuigen. Ook wanneer u wordt

gevraagd naar belangrijke mensen op het provinciale niveau, kan u enkel zeggen dat u zich geen

namen herinnert (CGVS II, p. 14).

U bezit evenmin kennis over veiligheidsincidenten in uw district. Zo beweert u aanvankelijk dat er

“verschillende incidenten waren”, alvorens u zeer algemeen vertelt dat overheidsfunctionarissen

publiekelijk werden gedood. Gevraagd naar specifieke voorbeelden, antwoordt u aanvankelijk naast de

kwestie alvorens u niet verder komt dan te zeggen dat “ze thuiskwamen en dat de buren het ontdekten”.

Echter, gevraagd waar dat gebeurde, moet u het antwoord schuldig blijven. U weet evenmin over welke

overheidsfunctionarissen u het heeft en u weet niet wanneer dit ongeveer gebeurde (CGVS II, p. 14-15).

U kan zich verder ook geen enkel ander voorbeeld herinneren (CGVS II, p. 15).

Ten slotte moet worden opgemerkt dat ook uw kennis over natuurrampen in uw district bijzonder

ondermaats is. Zo kan u enkel zeggen dat er een aardbeving plaatsvond toen u nog in het land was en

dat er ook nog overstromingen voorkwamen. U kan zich evenwel niet eens ongeveer herinneren

wanneer dit gebeurde (CGVS II, p. 15). Ook wanneer u wordt gevraagd wat er exact gebeurde tijdens

die aardbeving, kan u enkel zeer algemeen vertellen dat de meeste huizen beschadigd raakten. Echter,

gevraagd om meer details te geven over waar er schade was en wat er bij wie exact gebeurde, komt u

niet verder dan te zeggen dat u “gezegd heeft wat u zich kan herinneren” (CGVS II, p. 15). Ook over de

overstromingen blijft u uiterst algemeen. Zo kan u enkel zeggen dat er niets gebeurde in uw dorp, enkel

“wat verder”. Echter, opnieuw gevraagd naar meer details, moet u het antwoord schuldig blijven. U kan

evenmin zeggen waar de overstroming vandaan kwam (CGVS II, p. 15). Ook dit brengt de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden herkomst in het gedrang.”

Wat betreft de veiligheidssituatie en lokale persoonlijkheden geeft verzoeker aan enkel die informatie te

hebben die hem ter ore kwam op het land van zijn vader of bij de verkoop van appels. Hij geeft aan zeer

vaak te hebben horen vertellen over talibanleider ‘mullah Salaam’ en dat hij mensen hoorde vertellen

over de moord in het openbaar op overheidsfunctionarissen die door hun buren werden gevonden. Dat

verzoeker desondanks nauwelijks concrete informatie kan verstrekken over de incidenten of personen

waarover in zijn dorp gesproken werd, acht de Raad niet aannemelijk. Aldus slaagt verzoeker er niet in

de hierboven aangehaalde vaststellingen, die steun vinden in het administratief dossier, deugdelijk en

terecht zijn, te weerleggen of te ontkrachten. Deze motieven worden bijgevolg door de Raad

overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op het geheel van bovenstaande motieven kan de Raad in navolging van de commissaris-

generaal geen geloof hechten aan verzoekers herkomst uit het district Chak van de provincie Wardak.

Waar verzoeker aanvoert dat geen rekening werd gehouden met die elementen waaromtrent hij wél

voldoende informatie kon verschaffen, blijft hij in gebreke in concreto toe te lichten welke elementen van

aard zijn een ander licht te werpen op het geheel van de hierboven weergegeven pertinente

vaststellingen waaruit een fundamenteel gebrek aan kennis in zijn hoofde blijkt.

Ter verklaring van zijn beperkte kennis wijst verzoeker nog op zijn zeer lage scholingsgraad en de

leefomgeving waarin hij is opgegroeid. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoeker niet dermate

laaggeschoold blijkt dat hierin een afdoende verschoning of verklaring zou kunnen worden gevonden

voor het vastgestelde gebrek aan kennis van de Afghaanse kalender, de geografie en de

veiligheidssituatie in zijn voorgehouden regio van herkomst. Verzoeker verklaart in Iran tot de vierde

graad naar school te zijn geweest en in Afghanistan niet naar school te zijn geweest (adm. doss., stuk 8,

gehoorverslag 25 juli 2017, p. 6 en 9). Zelfs van een laaggeschoold persoon kan echter redelijkerwijze

worden verwacht dat hij kan antwoorden op een aantal elementaire kennisvragen in verband met zijn

beweerde regio van afkomst. Het gegeven dat verzoeker niet in de gelegenheid was om schoolse

kennis op te doen in Afghanistan, kan zijn gebrekkige kennis met betrekking tot zijn directe en

persoonlijke leefwereld niet toedekken. Verzoeker toont bovendien niet aan dat laaggeschooldheid de

verstandelijke vermogens aantast en dat hij hierdoor niet in staat is zijn eigen leefwereld in tijd en ruimte

te situeren. Van verzoeker kan dan ook verwacht worden dat hij bekend is met de Afghaanse kalender –

kennis die noodzakelijk is om in de Afghaanse samenleving te functioneren – en dat hij correct en

concreet kan antwoorden op eenvoudige vragen over de geografische, politieke en veiligheidssituatie in

zijn voorgehouden regio van herkomst – zijnde zijn onmiddellijke leefwereld –, wat zoals hierboven werd
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uiteengezet niet het geval bleek te zijn. Om deze vragen correct te kunnen beantwoorden is geen

verregaande politieke of geografische kennis vereist. Ze gaan immers over de dagdagelijkse realiteit

van elke inwoner uit die streek. Verder dient te worden gewezen op het feit dat hoger reeds is

uiteengezet waarom verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij in Afghanistan nooit zijn geboortedorp

heeft verlaten. Waar verzoeker aangeeft dat hij in Afghanistan thuis op het land werkte, blijkt dit niet uit

de stukken van het administratief dossier. Uit het gehoorverslag van 5 september 2017 blijkt dat

verzoeker op het CGVS verklaarde dat hij dertien jaar was toen hij begon te werken als appelverkoper

en dat hij dit gedurende een jaar of misschien langer deed. Hij zou appels hebben gekocht van zijn buur

H. S. en deze vervolgens hebben doorverkocht. Na zijn periode als appelverkoper zou verzoeker

werkloos zijn geweest en soms zijn grootmoeder hebben geholpen. Verzoeker gaf verder aan dat zijn

vader in de tuin van H. S. werkte en er appels plukte. Uit verzoekers verklaringen blijkt niet dat hij zelf in

deze tuin werkte of anderszins actief is geweest als landbouwer (adm. doss., stuk 4, gehoorverslag

5 september 2017, p. 5-10). Verzoeker maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat de kennis die van

hem werd verwacht met betrekking tot zijn voorgehouden regio van herkomst voor hem te hoog

gegrepen was of dat de vragen die hem daarover werden gesteld niet aangepast waren aan zijn profiel

of opleidingsniveau.

De Raad volgt verzoeker evenmin in zoverre hij voorhoudt dat een opeenstapeling van traumatische

ervaringen die hij in zijn jonge leven heeft meegemaakt de vastgestelde vaagheden en lacunes kan

verklaren. Verzoeker verklaarde tijdens het tweede gehoor op het CGVS dat hij zich tijdens het eerste

gehoor niet kon concentreren omdat hij echo’s in zijn oor had (adm. doss., stuk 4, gehoorverslag

5 september 2017, p. 2). Hij heeft tijdens het eerste gehoor op het CGVS echter op geen enkel moment

aangegeven dat hij de dossierbehandelaar of de tolk niet begreep, hoewel hij er aan het begin van zijn

gehoor op gewezen werd dat hij om verduidelijking diende te vragen indien hij iets niet begreep (adm.

doss., stuk 8, gehoorverslag 25 juli 2017, p. 1). Bovendien bevestigde verzoeker aan het einde van dit

gehoor dat hij de tolk goed begrepen had (ibid., p. 17). Hiermee geconfronteerd tijdens zijn tweede

gehoor, beweerde verzoeker dat hij last had van duizeligheid, de vragen niet volgde en gewoon ‘out of

the blue’ sprak (adm. doss., stuk 4, gehoorverslag 5 september 2017, p. 4). Dit is echter geen verklaring

waarom verzoeker tijdens zijn eerste gehoor geen melding had gemaakt van de duizeligheid en de

concentratieproblemen. Verzoeker werd er bij aanvang van zijn tweede gehoor op het CGVS op

gewezen dat hij, indien er redenen zijn die verhinderen dat hij het gehoor op normale wijze kan

afleggen, daarvan medische attesten moet voorleggen (ibid., p. 1). Het door verzoeker voorgelegde

doktersattest maakt melding van onder andere auditieve hallucinaties en posttraumatische psychische

problemen, maar hieruit blijkt niet dat verzoekers oordeelsvermogen ten gevolge van een opgelopen

trauma dermate is aangetast dat hij niet in staat zou zijn om correcte en volledige verklaringen af te

leggen in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Daarenboven heeft verzoeker noch

zijn advocaat tijdens de gehoren gewezen op een dermate psychische problematiek dat hij niet in staat

zou zijn om naar behoren te antwoorden op eenvoudige vragen waarmee gepeild wordt naar zijn

herkomst. Verzoeker laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het

beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze

dit van invloed zou zijn geweest op de motivering en de conclusie van de bestreden beslissing. De Raad

merkt in dit verband nog op dat elk gehoorgesprek stress en emoties met zich meebrengt, maar dat dit

geen afbreuk doet aan de plicht om het vluchtrelaas zo correct en volledig mogelijk te vertellen (RvS

5 januari 2007, nr. 166.377).

Door zich in het verzoekschrift de vraag te stellen of een asielzoeker wel in staat is om in de korte

tijdspanne van de asielprocedure zijn volledig verhaal te vertellen alsook de aanleiding van zijn vlucht te

verduidelijken, toont verzoeker niet in concreto aan dat hij niet de tijd zou hebben gehad om zijn

voorgehouden herkomst uit het district Chak van de provincie Wardak aannemelijk te maken. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS twee maal werd gehoord. Tijdens deze

interviews kreeg hij de gelegenheid om zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij

te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn

advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De Raad stel verder vast dat

verzoeker tijdens de interviews uitgebreid werd bevraagd over zijn voorgehouden herkomst en tevens

uitdrukkelijk werd gewezen op het belang van het afleggen van waarachtige verklaringen daarover.

Waar verzoeker in het verzoekschrift nog zonder meer aanvoert dat rekening moet worden gehouden

met zogenoemde “foutieve” interpretaties of vertalingen tijdens het gehoor op het CGVS tussen hemzelf,

de tolk en de interviewer, laat hij na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze vermeende

foutieve interpretaties of vertalingen de hoger weergegeven vaststellingen zouden hebben beïnvloed.
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De Raad kan, in navolging van de commissaris-generaal, geen geloof hechten aan de herkomst van

verzoeker uit het district Chak van de provincie Wardak. De vaststelling dat geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers voorgehouden herkomst uit deze regio leidt ertoe dat evenmin geloof kan

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

verblijfsplaats verbonden zijn.

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

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

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

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

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

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

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

De melding in de door verzoeker overgemaakte aanvullende nota dat hij in de loop van zijn

asielprocedure vernomen heeft dat er een gerichte aanslag werd gepleegd op de garage van zijn broer

in het kader van een familievete kan in het licht van de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn

voorgehouden herkomst niet overtuigen. Uit de gevoegde foto’s kan overigens niet blijken dat het hier

daadwerkelijk de garage van verzoekers broer betreft, noch dat de zichtbare schade het gevolg is van

een gerichte aanslag. De Raad merkt nog op dat van dit incident niets werd vermeld in het op

16 januari 2018 ingediende verzoekschrift. Nochtans wordt in de aanvullende nota, die dateert van

5 april 2019, aangegeven dat de aanslag een tweetal jaar geleden plaatsvond en dient derhalve te

worden aangenomen dat verzoeker hiervan reeds op de hoogte was in 2017. Dat verzoeker zo lang

heeft gewacht om hiervan melding te maken, relativeert in elk geval de ernst van de dreiging die volgens

verzoeker voortvloeit uit deze gebeurtenis.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.4.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij niet heeft

aannemelijk gemaakt afkomstig te zijn uit het district Chak van de provincie Wardak, en er bijgevolg

geen geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

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

bestreden beslissing blijkt dat aan de Afghaanse nationaliteit van verzoeker niet wordt getwijfeld. Zoals

hoger werd vastgesteld, maakt verzoeker echter niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit het district Chak

van de provincie Wardak of uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de

subsidiaire bescherming kan worden toegekend of waar, al naar het individuele geval, toepassing kan

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

verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de

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

verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar België of over de vraag of verzoeker afkomstig is uit

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

Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in zijn werkelijke regio van

herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar

deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade. Aldus brengt verzoeker geen elementen aan

waaruit zou moeten blijken dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen in de zin van artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.
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2.3.4.4. 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 zijn land (en regio) van herkomst een reëel

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

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende 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. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


