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nr. 222 973 van 20 juni 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. LAUWERS

Waversesteenweg 214

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 december 2017

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

staatlozen van 10 november 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LAUWERS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 20 november 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) gehoord op 28

februari 2017, 5 oktober 2017 en 19 oktober 2017.

1.2. Op 10 november 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Miasaheb, gelegen in

het district Hesarak in de provincie Nangarhar. U bent Pashtoun van origine. U bent ongeschoold en 21

jaar bij uw asielaanvraag.

Toen u zestien jaar oud was, bent u voor het eerst naar Europa gekomen. Uw vader organiseerde uw

reis omwille van de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan en de problemen met de taliban. U

verbleef enkele dagen in Calais en bent vervolgens doorgereisd naar Londen, waar u asiel aanvroeg.

Toen u achttien jaar oud was bent u gedwongen teruggevlogen naar Kabul. U reisde terug naar uw

geboortedorp in Hesarak, waar u ondertussen trouwde en vader werd van een zoon. Uw vader was op

dat moment aan het werk als politieman voor de Arbaki in Hesarak. Twee maanden voor uw vertrek uit

Afghanistan werd de werkplaats van uw vader aangevallen door de taliban en kwam uw vader om het

leven. Twee maanden na de dood van uw vader ontving u via de imam een eerste brief van de taliban

om u te melden. Vijftien dagen na uw eerste brief ontving u een tweede brief van de taliban met de

vraag waarom u niet bent gekomen. Vijftien dagen nadat u de tweede brief heeft ontvangen, besloot u

het land opnieuw te ontvluchten.

U kwam aan in België op 31 oktober 2015 en u vroeg asiel aan op 20 november 2015. Uw echtgenote

en uw kind verblijven in uw dorp.

Bij uw terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legt u tijdens het gehoor uw Afghaans identiteits-

document (taskara) neer, twee dreigbrieven van de taliban en een briefomslag.

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 (zie gehoorverslag CGVS I, dd. 28 februari 2017, p. 2 & gehoorverslag CGVS III, dd. 19

oktober 2017, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde

stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

Hesarak na uw terugkeer uit Londen twee jaar eerder (CGVS I, p. 8). Uw bewering dat u vanuit Londen

met het vliegtuig gerepatrieerd bent naar de luchthaven in Kabul (CGVS I, p. 4-5) volstaat niet om uw

terugkeer naar Hesarak aan te tonen. 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

recente herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen voor uw komst naar België kan niet genoeg benadrukt

worden. De werkelijke verblijfplaats 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 voor zijn komst naar België, 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 recent 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.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat een anomalie in de door u geschetste levenswandel de

indruk geeft dat u geen zicht wenst te bieden op uw daadwerkelijke verblijfplaatsen voor uw komst
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naar België. U beweert de achtste dag na Eid al-Adha (CGVS I, p. 9) te zijn vertrokken vanuit

Afghanistan naar België. Deze feestdag vond volgens de informatie, die is toegevoegd aan het

administratief dossier, in het jaar 2015 plaats op 23 september 2015. Ongeveer een maand later kwam

u aan in België (verklaring DVZ, dd. 1 maart 2016, vraag 31), waarna u asiel aanvroeg op 21-jarige

leeftijd (CGVS I, p. 3). Ook beweert u dat u ongeveer 16 jaar oud was op het moment dat u de eerste

keer naar Europa bent gekomen (CGVS I, p. 3) en dat u op uw 18 jaar bent gedeporteerd vanuit Londen

naar Kabul (CGVS I, p. 4). Op basis van die verklaringen zou u in 2010 aangekomen moeten zijn in

Londen. Echter haalt u ook aan dat u voor uw aankomst in België slechts een kleine twee jaar in Londen

heeft verbleven (CGVS I, p. 3) en nadien ongeveer anderhalf tot twee jaar (verklaring DVZ, vraag 22;

CGVS I, p. 8) in Hesarak heeft gewoond. Op basis van die verklaringen zou u dan weer pas in

2011 aangekomen moeten zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat er wordt

vastgesteld via Eurodac dat er reeds in 2009 voor het eerst vingerafdrukken van u werden genomen in

het Verenigd Koninkrijk en er vervolgens op 15 februari 2011 voor een tweede keer vingerafdrukken

werden genomen. Uw beweerde verblijf van anderhalf tot twee jaar in Afghanistan blijkt dan ook niet te

stroken met de werkelijkheid op basis van de door u aangereikte tijdsindicaties en de data die werden

verkregen via Eurodac. In werkelijkheid gaapt er namelijk een gat van vier jaar tussen uw repatriëring

naar Afghanistan en uw vertrek terug uit Afghanistan, en geen anderhalf tot twee jaar zoals eerder

beschreven.

Vervolgens moet er vastgesteld worden dat u uiterst oppervlakkig en niet doorleefd kunt vertellen over

uw terugkeer naar uw familie in Hesarak, na uw repatriëring uit het Verenigd Koninkrijk. Zo slaagt u er

niet in om doorleefde verklaringen af te leggen over uw thuiskomst in Hesarak. Verwacht mag worden

dat u, indien u effectief na twee jaar onverwachts opnieuw in uw dorp aankomt, u toch iets kunt vertellen

over deze terugkeer, hetgeen hier overduidelijk niet aan de orde is. Uw familie wist namelijk niet dat u

zou terugkeren (CGVS I, p. 5). U raakt niet verder dan te zeggen dat u droevig was, dat iedereen

droevig was (CGVS I, p. 5) en dat u verder niets deed (CGVS I, p. 6). Opmerkelijk is ook dat u tijdens

het eerste gehoor beweert dat uw vader pas ’s nachts opnieuw naar huis kwam (CGVS I, p. 6), terwijl u

tijdens het derde gehoor vertelt dat hij een uur tot anderhalf uur na uw thuiskomst ook naar huis is

gekomen (CGVS III, p. 7). Aangezien u beweert om acht uur ’s ochtends uit Surobi vertrokken te zijn

voor een tocht van twee uur tot uw geboortedorp, wil dit zeggen dat uw vader rond de middag thuis

moet gekomen zijn (CGVS III, p. 6-7). Ook al is tijd niet belangrijk voor u (CGS III, p. 7), dan mag alsnog

verwacht worden dat uw thuiskomst na uw deportatie toch wel enige indruk op u heeft nagelaten en u

bijgevolg ook coherente verklaringen over dit moment weet af te leggen, zoals over de ontmoeting met

uw vader na uw jarenlange afwezigheid. Dit is hier duidelijk niet aan de orde. Wanneer u vervolgens

nogmaals wordt uitgenodigd uitgebreid over de eerste dagen van uw terugkeer te praten, blokt u de

vraag kortweg af. U zegt letterlijk niets te hebben gedaan, u in het dorp buiten was en niets deed (CGVS

I, p. 6), wat weinig aannemelijk is. Er mag aangenomen worden dat wanneer iemand na een verblijf in

het buitenland, ondanks zijn repatriëring, zijn eerste dagen bij zijn familie anders beleefd en meer kan

vertellen dan dat iedereen droevig was.

Over uw dagelijkse bezigheden in de periode dat u bent teruggekeerd naar Hesarak slaagt u er ook niet

in consistente verklaringen af te leggen. U beweert enerzijds dat u niets anders deed dan buiten

zitten, aangezien er van u niet verwacht werd dat u geld zou verdienen omdat uw vader nog in leven

was (CGVS I, p. 6), terwijl u enkele vragen later beweert enkel voor een koe te hebben gezorgd (CGVS

I, p. 7) om te eindigen met de bewering dat u toch meehielp op jullie eigen land (CGVS I, p. 8). Toen uw

vader als arbaki begon te werken, nam u zelfs de landbouwtaken op zich (CGVS I, p. 18). U beweert

ook dat jullie over eigen velden beschikten, welke een oppervlakte hebben van vier jerib (CGVS I, p.

11). Vreemd, aangezien u bij het invullen van de vragenlijst bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op

1 maart 2016 verklaarde dat uw job in Afghanistan inhield dat u land voor andere mensen bewerkte,

aangezien u zelf geen land bezat (verklaring DVZ, vraag 12). Hiermee geconfronteerd zegt u dat u dit

nooit heeft gezegd (CGVS I, p. 11), maar dat u inderdaad op uw eigen land werkte, en dat u ook wel

meehielp op de velden van andere mensen, hetgeen duidelijk een aanpassing van uw verklaringen

is naargelang de vraagstelling maar tevens ook een andere invulling van uw dagen is dan het louter

niets doen, zoals aanvankelijk beweerd. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, wijt u deze

tegenstrijdigheden aan een gebrek aan opleiding, een reden waar geen rekening mee kan gehouden

worden (CGVS I, p. 12). Van iemand die ongeschoold is mag worden verwacht dat die toch wel

coherente verklaringen aflegt over zijn dagelijkse activiteiten en eigendommen de laatste jaren.

Helemaal ongeloofwaardig wordt het wanneer u tijdens het derde gehoor op het CGVS alweer beweert

nooit gezegd te hebben dat u ook op anderen hun veld heeft gewerkt, en u de tegenstrijdige

verklaringen met de vragenlijst van de DVZ plots wijt aan de tolk die u niet goed begrepen had (CGVS

III, p. 8). Ook beweert u dat u opium teelde op jullie velden voor eigen gebruik, namelijk om ‘stoned’ te
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worden (CGVS I, p.10). Wanneer u vervolgens nogmaals de vraag wordt gesteld of u de gewassen die

werden gekweekt op het veld verkocht, antwoordt u opnieuw ontkennend (CGVS I, p. 18). Het is

bijgevolg zeer vreemd dat u vervolgens beweert uw tweede vlucht naar Europa voor een deel

gefinancierd te hebben met de verkoop van marihuana en opium (CGVS I, p. 19). Gevraagd waarom u

dit niet eerder had vermeld, antwoordt u dat u dit niet heeft gedaan aangezien er u niet specifiek werd

gevraagd naar opium maar naar mais, hetgeen hier, zoals reeds vermeld, totaal onwaar blijkt (CGVS I,

p. 19). Er werd u namelijk uitdrukkelijk gevraagd wat u deed met de oogst van de opium (CGVS I, p. 10).

Het feit dat u er niet in slaagt consistente verklaringen af te leggen over uw dagelijks leven in Hesarak

doet vermoeden dat u geen eerlijke verklaringen wil afleggen over uw leven en verblijfplaats na uw

eventuele terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk.

Uiterst frappant is ook dat u foutieve en uiterst vage verklaringen aflegt over het cultiveren van de door u

aangehaalde landbouwgewassen. Ondanks uw bewering dat u zowel voor uw eerste vertrek naar

Europa als na uw terugkeer in Afghanistan op de gronden werkte en onder meer maïs teelde van zaadje

tot grondstof voor de koe en het maïsbrood, verklaart u op de vraag om meer uitleg te geven over de

teelt van maïs kortweg dat u geen professionele landbouwer was (CGVS I, p. 8). Van iemand die dit

gewas teelde, mag vanzelfsprekend verwacht worden dat die uitgebreid en doorleefd kan vertellen over

hoe hij zorgde dat het zaadje uitgroeide tot het lekkerste eten voor zijn dieren. Ook merkwaardig is dat u

eraan toevoegt wel te kunnen zeggen welke gewassen er allemaal worden geteeld, wat uw kennis over

uw landbouwactiviteiten een ingestudeerd karakter geeft. Ook geeft u te kennen dat u de maanden niet

kunt geven inzake wanneer welk gewas wordt geoogst of gezaaid, wat aannemelijk kan zijn voor

iemand die niet gestudeerd heeft, maar het is des te opmerkelijk dat u geen coherente

verklaringen aflegt over wanneer welk gewas op uw velden stond. Zo beweert u tot tweemaal toe dat

opium en maïs samen geteeld worden (CGVS I, p. 8 & 10), waarna u vervolgens zegt dat opium samen

met tarwe wordt geteeld (CGVS I, p. 10 & 19). Hiermee geconfronteerd beweert u dat u eigenlijk

bedoelde dat maïs en hasj samen worden geteeld (CGVS I, p. 10). Gevraagd hoe lang het precies duurt

vooraleer tarwe klaar is om geoogst te worden, beweert u dat dit twee tot drie maanden is (CGVS I, p.

19), hetgeen tegenstrijdig is met de objectieve informatie in het dossier, waaruit blijkt dat het zes

maanden duurt alvorens graan geoogst kan worden. Vervolgens is het vreemd dat u verklaart

vertrokken te zijn uit Afghanistan na de oogst van tarwe en het zaaien van marihuana (CGVS I, p. 9),

waarvan u zelf beweert dat tarwe in de maand jawza (CGVS I, p. 19) wordt geoogst, Afghaanse

kalender (AK), juni Gregoriaanse kalender (GK), maar ook zegt dat u welgeteld de achtste dag na de

Eid al-Adha (CGVS I, p. 9) bent vertrokken. Zoals eerder aangehaald viel deze feestdag in 2015 op 23

september. Hieruit blijkt dat u er niet in slaagt uw vertrek uit Afghanistan correct te situeren in de tijd, en

al zeker niet tegen de achtergrond van uw activiteiten uit uw dagelijks leven. Wanneer u nogmaals wordt

gevraagd om te vertellen wat er op het veld was op het moment dat u Hesarak heeft verlaten, antwoordt

u opnieuw tarwe, maar beweert u ook niet meer te weten wat een week geleden gebeurd is (CGVS I, p.

20), hetgeen uiteraard niet als argument kan worden gebruikt om uw gebrekkige en incoherente

verklaringen over uw dagelijks leven in de jaren die u bent teruggekeerd te staven.

Daarnaast weet ook uw kennis over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in uw district in

de jaren dat u zou teruggekeerd zijn, niet te overtuigen.

Wanneer u gevraagd wordt wat u weet over de luchtaanvallen die hebben plaatsgevonden een maand

voor uw vertrek uit Afghanistan in 2015, blijkt uw kennis hierover erg summier te zijn. U beweert dat het

hier over een aanval op een checkpost ging (CGVS III, p. 13), die de hele nacht werd aangevallen, en er

ook een aanval op een basis was. Gevraagd of u nog iets meer kunt vertellen hierover, zegt u dat u

alles heeft verteld wat u wist over de zaken die zijn gebeurd. Uit de informatie die is toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt echter dat er in augustus 2015, een maand voor uw vertrek, in Hesarak,

Sherzad en Khogyani een grote militaire operatie heeft plaatsgevonden, die de hele maand augustus

heeft geduurd, en waarbij minstens 150 opstandelingen zijn gedood. Indien u werkelijk op dat moment

aanwezig was in Hesarak, dan is het onmogelijk dat deze operatie u zou ontgaan zijn, ook al stond u er

niet met uw eigen ogen naar te kijken (CGVS III, p. 13), of dat u er toch op zijn minst meer over zou te

vertellen hebben. Deze vaststelling wordt nog versterkt door het feit dat u beweert er zeker van te zijn

dat er nooit een weg werd afgesloten in Hesarak (CGVS III, p. 12). Eén van de verwezenlijkingen van

deze grootschalige operatie in augustus was immers dat de hoofdweg die door Sherzad en Hesarak

loopt, en die drie jaar lang door de opstandelingen afgesloten is geweest, opnieuw heropend werd. Het

feit dat u niet op de hoogte bent dat één van de hoofdwegen in Hesarak de volledige periode van uw

verblijf afgesloten is geweest, zulke zaken gebeuren volgens u immers niet in Hesarak (CGVS III, p. 13),

is alweer een significant teken dat u in die periode niet in Hesarak bent geweest. Bijgevolg zegt ook de

naam van deze operatie, namelijk Musalase- Ahaneen, u duidelijk niets (CGVS III, p. 12).
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Daarnaast is het opmerkelijk dat de protesten die in Hesarak hebben plaatsgevonden in 2014, tegen de

taliban als steun voor de Afghaanse veiligheidsdiensten, u eveneens volledig zijn ontgaan (CGVS III, p.

12). U heeft geen weet dat deze hebben plaatsgevonden (CGVS III, p. 12). Indien u daadwerkelijk in

Hesarak zou geweest zijn in die periode, kan ervan uitgegaan worden dat u toch iets zou hebben

opgevangen over deze gebeurtenissen. Ook blijkt uw kennis over de verkiezingen die hebben

plaatsgevonden in Hesarak in 2014 ondermaats. Uw kennis blijft immers beperkt tot verkiezingsboxen

die u heeft gezien, hetgeen u wijt aan het feit dat er enkel in het districtscentrum kon gestemd worden

(CGVS III, p. 12). Gevraagd echter naar wie de winnaar was in uw district en hoeveel stemrondes er

precies nodig waren, blijkt u ook op deze vragen geen antwoord te kunnen bieden (CGVS III, p. 12).

Zelfs indien u niet bent gaan stemmen tijdens de voorbije presidentsverkiezingen in Afghanistan, dan

kan er toch verwacht worden dat, indien u daadwerkelijk in uw district aanwezig was, u op zijn minst

zou weten dat Ashraf Ghani twee stemrondes nodig had om verkozen te worden als president van

Afghanistan. Deze informatie is u echter duidelijk ontgaan.

Daarnaast is het opmerkelijk dat u wel degelijk op de hoogte bent dat Abdul Khaliq, de districtschef van

Hesarak, gewond is geraakt toen zijn auto werd aangevallen door de taliban (CGVS III, p. 14), maar u

deze gebeurtenis niet weet te plaatsen in uw eigen leven. Wanneer u immers de vraag gesteld wordt of

u reeds aanwezig was in Afghanistan toen dit incident plaatsvond, antwoordt u bevestigend (CGVS

III, p. 14). Volgens de informatie die is toegevoegd aan het administratief dossier, vond dit incident

echter plaats in juli 2012, gezien uw vertrek de achtste dag na Eid al-Adha (CGVS I, p. 9), 23 september

2015, meer dan drie jaar eerder dus. Dit is opmerkelijk, aangezien u aanhaalt slechts anderhalf tot twee

jaar teruggekeerd te zijn naar Afghanistan (verklaring DVZ, vraag 22; CGVS I, p. 8), waardoor u in 2012

dus nog niet ter plaatste was. Het feit dat u er niet in slaagt om belangrijke gebeurtenissen uit uw district

te kaderen binnen uw eigen leven, toont aan dat de kennis die u heeft over uw regio ingestudeerd is, en

niet stoelt op persoonlijke herinneringen over de periode dat u bent teruggekeerd naar uw

geboortedorp.

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt sinds wanneer de Afghan Local Police, of de arbaki’s,

aanwezig zijn in Hesarak, antwoordt u dit eigenlijk niet precies te weten (CGVS III, p. 13). Gevraagd of

de arbaki’s reeds aanwezig waren op het moment dat u bent teruggekeerd, antwoordt u bevestigend,

maar voegt u er onmiddellijk aan toe dat dit eigenlijk niet belangrijk is om te weten of het arbaki’s zijn of

nationale politie, hetgeen een vreemde opmerking is voor iemand die beweert een zoon te zijn van een

arbaqi (CGVS III, p. 14). Bovendien werd de ALP in Hesarak pas sinds begin 2014 ontplooid, wat dus

na uw aankomst moet zijn gebeurd. Bij uw aankomst waren er met andere woorden nog geen arbaki’s in

de dorpen van Hesarak actief. Het feit dat deze maatschappelijke omwenteling u zou ontgaan zijn, toont

alweer aan dat u in die periode niet in uw dorp woonachtig was.

Ten slotte is het opmerkelijk dat u nog nooit heeft gehoord van Mohammad Ayoub, de genoemde

taliban schaduwgouverneur van Hesarak, die tijdens uw zogenoemd verblijf in uw regio werd

aangehouden. Ook zegt de andere naam waaronder hij gekend is, namelijk Ansari, u niets (CGVS III, p.

13).

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

terug te zijn gekeerd naar Hesarak nadat u zou zijn gerepatrieerd uit het Verenigd Koninkrijk. Gelet op

de ongeloofwaardigheid van uw terugkeer 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 u voor uw komst naar België in Hesarak, Nangarhar 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
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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. 28 februari 2017 en CGVS dd. 19 oktober 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 op het einde van beide gehoren uitdrukkelijk geconfronteerd met

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

recente herkomst uit Afghanistan (CGVS I, p. 30, CGVS III, p. 16). U ging niet in op de confrontatie en

vertelde alles te hebben gezegd, niets te hebben gestudeerd en niets te kunnen herinneren (CGVS I, p.

30). U voegde er op het einde van uw laatste gehoor aan toe dat u niets meer weet te vertellen en dat u

nergens anders heeft verbleven dan in Hesarak (CGVS III, p. 16).

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 .

De door u voorgelegde documenten kunnen aan deze conclusie niets wijzigen. Uw taskara werd

uitgegeven op 6 hamal 1388 Afghaanse kalender, 26 maart 2009 Gregoriaanse kalender, nog voor uw

vertrek naar het Verenigd Koninkrijk. Deze taskara zegt dan ook niets over uw recente verblijfplaatsen.

De twee dreigbrieven van de taliban kunnen uw relaas enkel ondersteunen bij geloofwaardige

verklaringen, hetgeen, zoals hierboven reeds aangetoond, duidelijk niet het geval is. Ook blijkt uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, dat de betrouwbaarheid van Afghaanse

documenten in het algemeen erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele

documenten en attesten (zie informatie in het administratief dossier). De briefomslag toont enkel dat de

documenten u per post uit Afghanistan werden opgestuurd, zonder dat dit iets zegt over uw recente

verblijfplaats.
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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

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikelen 48/3, 48/4, 48/6 en 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 3 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en van de motiveringsplicht in samenhang met het

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker meent ook dat er een schending is van de appreciatiebevoegdheid.

Wat betreft de weigering van de vluchtelingenstatus, zet verzoeker uiteen:

“(…)

Het is overduidelijk dat er in casu een probleem is met het door verzoeker geschetste tijdskader.

Verzoeker onderstreept hierbij dat het slechts gaat om een 'geschetst' tijdskader daar hij niet altijd over

exacte data beschikt, hij heeft er immers geen dagboek op na gehouden.

Het betreft een periode van enkele jaren waarin verzoeker bepaalde gebeurtenissen dient te plaatsen,

die zich hebben voorgedaan 'enkele dagen nadien of ongeveer twee jaar; etc.'

Dit zijn geen exacte data die verzoeker weergeeft, maar het CGVS maakt er wel exacte data van en dit

ten nadele van verzoeker.

Het CGVS heeft bij de beoordeling van een asielaanvraag weliswaar een grote appreciatiebevoegdheid,

zij het dat er toch bepaalde grenzen zijn aan die bevoegdheid. In casu zijn deze duidelijk overschreden.

Het CGVS dient de waarheidsgetrouwheid van verzoeker te evalueren teneinde aile objectieve en

subjectieve criteria, die aan de basis liggen van zijn individueel geval, bloot te leggen. Deze criteria

vergelijken en toetsen aan de Conventie van 1951 en aan art 48/3 van de wet van 1980 en teneinde tôt

een correcte conclusie te komen aangaande de voorliggende asielaanvraag. Het is duidelijk dat het

CGVS zelf een fout maakt door zich te verliezen in het door verzoeker geschetste tijdskader dat niet zou

overeenkomen met bepaalde gebeurtenissen waarvan het CGVS wel een exacte datum van heeft.

Bovendien vergeet het CGVS hierbij rekening te houden met het profiel van verzoeker (een erg jonge en

weinig geschoolde man) die aile gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in zijn leven dient te

kaderen.

Verzoeker verwijst hierbij naar de publicatie van de UNHCR 'Beyond Proof, Credibility Assessment in

EU Asylum Systems' van mei 2013.

Op Pg- 37 leest men dat 'assessing the credibility of a claim is not about making negative credibility

findings and focusing on refusai It is an objective assessment of the material facts that go to the core of

the claim [...]. It should be a neutral assessment of the material facts [...] in wich subjectivity should be

kept to a mimimum.\

Op pg. 39 leest men dat 'the credibility assessment should be based on the available relevant evidence

and not on the decisionmaker's intuition or gutfeeling’.

Bovendien wordt met de term "vluchteling", overeenkomstig het verdrag van Genève de persoon

bedoeld wordt die "met rede vreest vervolgt te worden". Dat het element van "vrees" - hetgeen op zich

reeds een subjectief element is, en een geestesgesteldheid - verder wordt uitgewerkt in de woorden-

"met rede". Dat het samenbrengen van de twee termen tot uiting brengt dat het niet enkel de

geestesgesteldheid van de geïnteresseerde is die maakt dat hij al dan niet vluchteling is, maar dat deze

geestesgesteldheid gestoeld moet zijn op een objectieve situatie waarin die geestesgesteldheid haar

oorsprong kan vinden. Dat de woorden "met rede vrezen" dus tegelijkertijd slaan op een objectief en een

subjectief element, en dat om te besluiten tôt het al dan niet bestaan van een redelijke vrees, de twee

elementen in ogenschouw dienen te worden genomen. Dat deze zowel objectieve als subjectieve

elementen een meer dan duidelijke aanwijzing geven omtrent het gegrond zijn van de redelijke vrees

voor vervolging in hoofde van verzoeker. Dat deze elementen niet toelaten om te besluiten dat er in

hoofde van verzoeker, geen ernstige aanwijzingen zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Conventie van Genève.

Verzoeker heeft in het verleden kleinere problemen kunnen overkomen, maar daar gaat het helemaal

niet om. Het gaat erom dat verzoeker asiel aanvraagt om grotere problemen in de toekomst te

vermijden. Verzoeker komt zich niet beklagen over geleden schade uit het verleden, maar hij spreekt
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een vrees uit naar de toekomst toe. Zo brengt verzoeker twee dreigbrieven mee van de Taliban die het

CGVS geeneens heeft geanalyseerd in het kader van de bestreden beslissing omdat het CGVS volledig

opgaat in het door verzoeker slechts geschetste tijdskader. Het CGVS gaat hierdoor voorbij aan de kern

van verzoekers asielrelaas.

Bijgevolg is er in voorliggend geval een is schending van de motiveringsplicht en appreciatiebevoegd-

heid, en er is derhalve een schending van de conventie, de artikels 48/3, 48/6, in die zin dat het

onmogelijk is dat de weigeringsbeslissing op een correcte manier alle redenen van verzoeker, die ertoe

hebben geleid dat hij zijn land diende te verlaten, weerlegd.”

Wat betreft de weigering van de subsidiaire bescherming, licht verzoeker toe:

“Los van het feit of verzoekers relaas geloofwaardig wordt bevonden of niet, staat het vast dat verzoeker

zijn land heeft onvlucht, niet enkel omwille van zijn verklaarde persoonlijke problemen, maar tevens

omwille van de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan die steeds slechter wordt.

Verzoeker is afkomstig uit de provincie Nangarhar.

Volgens de COI van 09.11.2016 (p 112 e.v.) wordt de provincie Nangarhar, met Hesarak district op kop,

beschouwd als een van de onveiligste gebieden in Afghanistan.

Verzoeker heeft tijdens het gehoor eveneens gewezen op de vele (veiligheids-)problemen in zijn regio

en in Afghanistan in het algemeen.

Echter, meent het CGVS dat verzoeker niet aannemelijk zou hebben gemaakt wanneer hij juist waar

zou hebben verbleven in Afghanistan, zodat het CGVS van oordeel is dat verzoeker niet aannemelijk

zou maken dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade.

Conclusie is dan ook dat het CGVS verzoeker onverwijld naar oorlogsgebied wil terugsturen. Immers,

indien verzoeker zou terugkeren naar Afghanistan (hetgeen hoogstwaarschijnlijk via Kaboel zal zijn)

komt hij in een zeer volatile situatie terecht.

(zie o.a. COI van 23 juni 2017 p. 39 e.v. ; Amnesty International, Afghanistan Kabul bombing is horrifie

act of deliberate violence, 31.05.2017, www.amnestv.org: Human Rights Watch, Another day, another

bomb in Kabul, 31.05.2017, www.hrw.org ; UN assistance Mission in Afghanistan, Afghanistan Annual

report 2016, protection of civilians in armed conflict, febr. 2017 en quarterly report, april 2017 :

"Geographically, Kabul province had the highest number of civilian casualties due to suicide and

complex attacks in Kabul city, followed by Helmand, Kandahar, Nangarhar_and Uruzgan provinces." )

En hoogstwaarschijnlijk zal hij een van de vele 'internally dispaced persons' (IDP's) worden. (zie o.a.

COI van 23 juni 2017 p 43 e.v.)

Talloze verslagen en rapporten van Internationale Humanitaire organisaties wijzen op de schrijnende

toestand waarin teruggekeerde vluchtelingen en IDP's leven door gebrek aan water, voedsel, vestiging,

werk, medische zorg, etc. Gelet op de psychologische problemen waarvoor verzoeker in behandeling is,

lijkt het onverstandig verzoeker naar dergelijke situatie terug te sturen.

(zie o.a. Amnesty International, Afghanistan number of people internally displaced by conflict doubled to

1.2 million in just three years, 31.05.2016 : "Even after fleeing their homes to seek safety, increasing

numbers of Afghans are languishing in appalling conditions in their own country, and fighting for their

survival with no end in sight. [...]

Amnesty International's research found that despite the promises made by successive Afghan

governments, internally displaced people (IDPs) in Afghanistan continue to lack adequate shelter, food,

water, health care, and opportunities to pursue éducation and employaient. [...]

Their situation has dramatically worsened over the past years, with less aid and essentials like food

available. A new National IDP Policy launched in 2014 could be a lifeline to those displaced but has

hardly been implemented at ail - stymied by alleged corruption, lack of capacity in the Afghan

government and fading international interest. [...]

Since being forced to leave their homes, IDP children's education has been interrupted and adults have

been reduced to chronic unemployment")

Een terugkeer naar dergelijke schrijnende toestand is mensonwaardig en maakt dat verzoeker minstens

het statuut van subsidiaire beschering zou dienen te verkrijgen.”

Verzoeker legt geen stukken voor ter ondersteuning van zijn verzoekschrift.

2.3. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle
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feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek

voert op basis van het rechtsplegingsdossier. 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 2005-2006, 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 de verzoeker daarop. Hij

dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescher-

ming hierna bij voorrang onderzocht 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.

De Raad dient daarbij een gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker

om internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en

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 en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen dienen te

worden gelezen.

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, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, 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 opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus 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, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden gehou-

den 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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.”

2.4. Onderzoek van de vluchtelingenstatus

2.4.1. Juridische basis

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

2.4.2. Beoordeling

2.4.2.1. Verzoekers vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat. Verzoeker heeft de Afghaanse

nationaliteit en is een Pashtoun. Hij verklaart afkomstig te zijn uit dorp Miasaheb, gelegen in het district

Hesarak in de provincie Nangarhar. Toen hij zestien jaar oud was, is verzoeker voor het eerst naar

Europa gekomen. Hij vroeg asiel aan in Londen. Eens verzoeker achttien jaar oud was, is hij

gedwongen teruggekeerd naar Kabul. Verzoeker verklaart dat hij doorreisde naar zijn geboortedorp in

het district Hesarak, waar hij huwde en vader werd van een zoon. Zijn vader was werkzaam als

politieman voor de arbaki. Op een gegeven moment werd de werkplaats van zijn vader aangevallen

door de taliban en kwam zijn vader om het leven. Twee maanden na de dood van zijn vader, ontving

verzoeker via de imam een brief van de taliban om zich te melden. Vijftien dagen later ontving hij een

tweede brief. Nog eens vijftien dagen later, vluchtte verzoeker uit Afghanistan. Verzoeker vreest bij

terugkeer te worden gedood door de taliban.

2.4.2.2. In casu oordeelt de verwerende partij dat verzoeker niet aannemelijk maakt daadwerkelijk te zijn

teruggekeerd naar het district Hesarak, in de provincie Nangarhar, nadat hij gedwongen werd

gerepatrieerd uit het Verenigd Koninkrijk. De verwerende partij hecht geen geloof aan verzoekers

beweerde verblijf in het district Hesarak na zijn terugkeer uit Londen.

2.4.2.3. De medewerkingsplicht in hoofde van verzoeker, die zijn oorsprong vindt in artikel 13 van

voormelde richtlijn 2013/32/EU “verplichtingen van verzoeker”, houdt in dat hij samenwerkt met de

bevoegde autoriteiten om de elementen ter staving van zijn verzoek zoals vermeld in artikel 48/6, § 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet vast te stellen. Dit laatste artikel vormt dan weer de omzetting van

artikel 4.2 van de richtlijn 2011/95/EU. Op grond van artikel 4.2 van de richtlijn 2011/95/EU, zoals

omgezet in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, mag de commissaris-generaal

verlangen dat een verzoeker verklaringen en documentatie ter staving van zijn nationaliteit en identiteit,

inclusief zijn geboorteplaats en “land(en) en plaats(en) van eerder verblijf”, voorlegt.
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Verzoeker dient bijgevolg duidelijkheid te scheppen over zijn geboorteplaats en zijn verschillende

verblijfplaatsen in Afghanistan, zowel de eerdere als laatste verblijfplaatsen, zodat de werkelijke regio

van herkomst kan worden bepaald. Het bepalen van de werkelijke herkomst is des te meer van belang

wanneer deze streek de plaats is waar verzoeker zijn bron van zijn vrees situeert. Het is dan immers de

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

schade zullen worden onderzocht.

Hierbij merkt de Raad op dat de geboorteplaats en eerdere verblijfplaatsen in Afghanistan, enerzijds,

niet steeds noodzakelijk de werkelijke regio van herkomst vormen, maar anderzijds wel indicatief

kunnen zijn bij het bepalen van de regio ten aanzien waarvan het risico dient te worden beoordeeld

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

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om sluitend bewijs voor te leggen, zal de verzoeker,

wiens Afghaanse nationaliteit niet wordt betwist, zijn werkelijke streek van herkomst moeten aantonen

louter op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van

zijn herkomst vormen.

Het komt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad van oordeel zijn dat

dit niet het geval is en dat het onderzoek van het verzoek ten aanzien van een ander land dan wel een

andere regio moet gebeuren, komt het hen toe dit land/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 voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad van oordeel zijn dat dit

land/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. 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 voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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 van feitelijke gegevens die behoren tot diens persoonlijk leven en 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

uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake

feitelijke gegevens binnen het persoonlijk leven en de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het

meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

Indien de verzoeker 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.

2.4.2.4. Verzoeker heeft ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming volgende

documenten voorgelegd: zijn taskara, twee dreigbrieven en een briefomslag (AD CGVS, stuk 22, map

met ‘documenten).

Verzoekers taskara werd uitgegeven nog voor zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk, met name op 6

hamal 1388 Afghaanse kalender, dit is 26 maart 2009 Gregoriaanse kalender. Deze taskara zegt

bijgevolg niets over verzoekers recente verblijfplaatsen in Afghanistan na zijn terugkeer uit het Verenigd

Koninkrijk.

Wat betreft de twee dreigbrieven van de taliban, blijkt uit de objectieve informatie aanwezig in het

administratief dossier dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle
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documenten (kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die uitgaan van de overheid

als voor documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat (AD CGVS, stuk 23,

map met ‘landeninformatie, COI Focus Afghanistan: Corruptie en valse documenten van 27 juni 2013).

De bewijswaarde van de voorgelegde dreigbrieven is dan ook zeer relatief.

De briefomslag toont enkel aan dat voormelde documenten per post uit Afghanistan naar verzoeker

werden opgestuurd, zonder dat dit iets zegt over verzoekers recente verblijfplaats.

Omwille van de relatieve bewijswaarde en gelet op hun inhoud, volstaan voormelde documenten op zich

niet om in deze stand van zaken de relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te

bevinden, in het bijzonder zijn beweerde verblijf in het district Hesarak na zijn gedwongen terugkeer uit

het Verenigd Koninkrijk, en zijn verzoek om internationale bescherming te beoordelen. Bijgevolg moet

worden nagegaan of verzoekers verklaringen voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn

opdat de relevante elementen van zijn verzoek, in samenhang met de voorgelegde documenten,

geloofwaardig kunnen worden geacht.

2.4.2.5. Na lezing van het administratief dossier, oordeelt de Raad, in navolging van de verwerende

partij, dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen dat hij in het district Hesarak

heeft verbleven na zijn terugkeer uit Londen.

De Raad baseert zich voor dit oordeel op volgende vaststellingen:

Aangezien verzoeker verklaart na zijn gedwongen terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk te zijn

doorgereisd naar het district Hesarak, kan van hem redelijkerwijze worden verwacht dat hij doorleefd

kan vertellen over zijn terugkeer naar zijn geboortedorp nadat hij minstens twee jaar uit Afghanistan is

weggeweest. Evenwel stelt de Raad vast dat verzoeker uiterst oppervlakkig en niet doorleefd kan

vertellen over zijn terugkeer naar zijn familie in het district Hesarak na zijn repatriëring uit het Verenigd

Koninkrijk, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing, die door de

Raad worden overgenomen:

“Zo slaagt u er niet in om doorleefde verklaringen af te leggen over uw thuiskomst in Hesarak. Verwacht

mag worden dat u, indien u effectief na twee jaar onverwachts opnieuw in uw dorp aankomt, u toch iets

kunt vertellen over deze terugkeer, hetgeen hier overduidelijk niet aan de orde is. Uw familie wist

namelijk niet dat u zou terugkeren (CGVS I, p. 5). U raakt niet verder dan te zeggen dat u droevig was,

dat iedereen droevig was (CGVS I, p. 5) en dat u verder niets deed (CGVS I, p. 6). Opmerkelijk is ook

dat u tijdens het eerste gehoor beweert dat uw vader pas ’s nachts opnieuw naar huis kwam (CGVS I, p.

6), terwijl u tijdens het derde gehoor vertelt dat hij een uur tot anderhalf uur na uw thuiskomst ook naar

huis is gekomen (CGVS III, p. 7). Aangezien u beweert om acht uur ’s ochtends uit Surobi vertrokken te

zijn voor een tocht van twee uur tot uw geboortedorp, wil dit zeggen dat uw vader rond de middag thuis

moet gekomen zijn (CGVS III, p. 6-7). Ook al is tijd niet belangrijk voor u (CGS III, p. 7), dan mag alsnog

verwacht worden dat uw thuiskomst na uw deportatie toch wel enige indruk op u heeft nagelaten en u

bijgevolg ook coherente verklaringen over dit moment weet af te leggen, zoals over de ontmoeting met

uw vader na uw jarenlange afwezigheid. Dit is hier duidelijk niet aan de orde. Wanneer u vervolgens

nogmaals wordt uitgenodigd uitgebreid over de eerste dagen van uw terugkeer te praten, blokt u de

vraag kortweg af. U zegt letterlijk niets te hebben gedaan, u in het dorp buiten was en niets deed (CGVS

I, p. 6), wat weinig aannemelijk is. Er mag aangenomen worden dat wanneer iemand na een verblijf in

het buitenland, ondanks zijn repatriëring, zijn eerste dagen bij zijn familie anders beleefd en meer kan

vertellen dan dat iedereen droevig was.”

Verder kan redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij beschikt over informatie waaruit kan

blijken dat hij daadwerkelijk enige tijd in het district Hesarak heeft verbleven voor zijn komst naar België.

Evenwel stelt de Raad vast dat verzoeker er niet in slaagt om consistente, precieze en correcte

verklaringen af te leggen over zijn persoonlijk leven en onmiddellijke leefomgeving in het district

Hesarak, na zijn terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk.

Zo kan verzoeker geen consistente verklaringen afleggen over zijn dagelijkse bezigheden tijdens zijn

verblijf in het district Hesarak, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven in de bestreden

beslissing, die door de Raad worden overgenomen:

“U beweert enerzijds dat u niets anders deed dan buiten zitten, aangezien er van u niet verwacht werd

dat u geld zou verdienen omdat uw vader nog in leven was (CGVS I, p. 6), terwijl u enkele vragen later
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beweert enkel voor een koe te hebben gezorgd (CGVS I, p. 7) om te eindigen met de bewering dat u

toch meehielp op jullie eigen land (CGVS I, p. 8). Toen uw vader als arbaki begon te werken, nam u

zelfs de landbouwtaken op zich (CGVS I, p. 18). U beweert ook dat jullie over eigen velden beschikten,

welke een oppervlakte hebben van vier jerib (CGVS I, p. 11). Vreemd, aangezien u bij het invullen van

de vragenlijst bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 1 maart 2016 verklaarde dat uw job in

Afghanistan inhield dat u land voor andere mensen bewerkte, aangezien u zelf geen land bezat

(verklaring DVZ, vraag 12). Hiermee geconfronteerd zegt u dat u dit nooit heeft gezegd (CGVS I, p. 11),

maar dat u inderdaad op uw eigen land werkte, en dat u ook wel meehielp op de velden van andere

mensen, hetgeen duidelijk een aanpassing van uw verklaringen is naargelang de vraagstelling maar

tevens ook een andere invulling van uw dagen is dan het louter niets doen, zoals aanvankelijk beweerd.

Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, wijt u deze tegenstrijdigheden aan een gebrek aan opleiding,

een reden waar geen rekening mee kan gehouden worden (CGVS I, p. 12). Van iemand die

ongeschoold is mag worden verwacht dat die toch wel coherente verklaringen aflegt over zijn dagelijkse

activiteiten en eigendommen de laatste jaren. Helemaal ongeloofwaardig wordt het wanneer u tijdens

het derde gehoor op het CGVS alweer beweert nooit gezegd te hebben dat u ook op anderen hun veld

heeft gewerkt, en u de tegenstrijdige verklaringen met de vragenlijst van de DVZ plots wijt aan de tolk

die u niet goed begrepen had (CGVS III, p. 8). Ook beweert u dat u opium teelde op jullie velden voor

eigen gebruik, namelijk om ‘stoned’ te worden (CGVS I, p.10). Wanneer u vervolgens nogmaals de

vraag wordt gesteld of u de gewassen die werden gekweekt op het veld verkocht, antwoordt u opnieuw

ontkennend (CGVS I, p. 18). Het is bijgevolg zeer vreemd dat u vervolgens beweert uw tweede vlucht

naar Europa voor een deel gefinancierd te hebben met de verkoop van marihuana en opium (CGVS I, p.

19). Gevraagd waarom u dit niet eerder had vermeld, antwoordt u dat u dit niet heeft gedaan aangezien

er u niet specifiek werd gevraagd naar opium maar naar mais, hetgeen hier, zoals reeds vermeld, totaal

onwaar blijkt (CGVS I, p. 19). Er werd u namelijk uitdrukkelijk gevraagd wat u deed met de oogst van de

opium (CGVS I, p. 10). Het feit dat u er niet in slaagt consistente verklaringen af te leggen over uw

dagelijks leven in Hesarak doet vermoeden dat u geen eerlijke verklaringen wil afleggen over uw leven

en verblijfplaats na uw eventuele terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk.”

Tevens legt verzoeker foutieve en uiterst vage verklaringen af over het cultiveren van de landbouw-

gewassen waarvan hij stelt dat hij ze cultiveerde in het district Hesarak na zijn terugkeer uit het Verenigd

Koninkrijk. In de bestreden beslissing wordt op goede gronden vastgesteld, hetgeen de Raad over-

neemt:

“Ondanks uw bewering dat u zowel voor uw eerste vertrek naar Europa als na uw terugkeer in

Afghanistan op de gronden werkte en onder meer maïs teelde van zaadje tot grondstof voor de koe en

het maïsbrood, verklaart u op de vraag om meer uitleg te geven over de teelt van maïs kortweg dat u

geen professionele landbouwer was (CGVS I, p. 8). Van iemand die dit gewas teelde, mag

vanzelfsprekend verwacht worden dat die uitgebreid en doorleefd kan vertellen over hoe hij zorgde dat

het zaadje uitgroeide tot het lekkerste eten voor zijn dieren. Ook merkwaardig is dat u eraan toevoegt

wel te kunnen zeggen welke gewassen er allemaal worden geteeld, wat uw kennis over uw

landbouwactiviteiten een ingestudeerd karakter geeft. Ook geeft u te kennen dat u de maanden niet kunt

geven inzake wanneer welk gewas wordt geoogst of gezaaid, wat aannemelijk kan zijn voor iemand die

niet gestudeerd heeft, maar het is des te opmerkelijk dat u geen coherente verklaringen aflegt over

wanneer welk gewas op uw velden stond. Zo beweert u tot tweemaal toe dat opium en maïs samen

geteeld worden (CGVS I, p. 8 & 10), waarna u vervolgens zegt dat opium samen met tarwe wordt

geteeld (CGVS I, p. 10 & 19). Hiermee geconfronteerd beweert u dat u eigenlijk bedoelde dat maïs en

hasj samen worden geteeld (CGVS I, p. 10). Gevraagd hoe lang het precies duurt vooraleer tarwe klaar

is om geoogst te worden, beweert u dat dit twee tot drie maanden is (CGVS I, p. 19), hetgeen

tegenstrijdig is met de objectieve informatie in het dossier, waaruit blijkt dat het zes maanden duurt

alvorens graan geoogst kan worden. Vervolgens is het vreemd dat u verklaart vertrokken te zijn uit

Afghanistan na de oogst van tarwe en het zaaien van marihuana (CGVS I, p. 9), waarvan u zelf beweert

dat tarwe in de maand jawza (CGVS I, p. 19) wordt geoogst, Afghaanse kalender (AK), juni

Gregoriaanse kalender (GK), maar ook zegt dat u welgeteld de achtste dag na de Eid al-Adha (CGVS I,

p. 9) bent vertrokken. Zoals eerder aangehaald viel deze feestdag in 2015 op 23 september. Hieruit

blijkt dat u er niet in slaagt uw vertrek uit Afghanistan correct te situeren in de tijd, en al zeker niet tegen

de achtergrond van uw activiteiten uit uw dagelijks leven. Wanneer u nogmaals wordt gevraagd om te

vertellen wat er op het veld was op het moment dat u Hesarak heeft verlaten, antwoordt u opnieuw

tarwe, maar beweert u ook niet meer te weten wat een week geleden gebeurd is (CGVS I, p. 20),

hetgeen uiteraard niet als argument kan worden gebruikt om uw gebrekkige en incoherente verklaringen

over uw dagelijks leven in de jaren die u bent teruggekeerd te staven.”
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Verder stelt de Raad vast dat de kennis van verzoeker over zijn ruimere leefomgeving in het district

Hesarak niet overtuigt. Verzoekers kennis over maatschappelijke en (socio-)politieke gebeurtenissen die

zich in het district Hesarak hebben afgespeeld in de jaren dat hij zou zijn teruggekeerd uit het Verenigd

Koninkrijk alsook over prominente figuren in zijn district, is zeer gebrekkig, zoals terdege blijkt uit

volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing, die door de Raad worden overgenomen:

“Wanneer u gevraagd wordt wat u weet over de luchtaanvallen die hebben plaatsgevonden een maand

voor uw vertrek uit Afghanistan in 2015, blijkt uw kennis hierover erg summier te zijn. U beweert dat het

hier over een aanval op een checkpost ging (CGVS III, p. 13), die de hele nacht werd aangevallen, en er

ook een aanval op een basis was. Gevraagd of u nog iets meer kunt vertellen hierover, zegt u dat u

alles heeft verteld wat u wist over de zaken die zijn gebeurd. Uit de informatie die is toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt echter dat er in augustus 2015, een maand voor uw vertrek, in Hesarak,

Sherzad en Khogyani een grote militaire operatie heeft plaatsgevonden, die de hele maand augustus

heeft geduurd, en waarbij minstens 150 opstandelingen zijn gedood. Indien u werkelijk op dat moment

aanwezig was in Hesarak, dan is het onmogelijk dat deze operatie u zou ontgaan zijn, ook al stond u er

niet met uw eigen ogen naar te kijken (CGVS III, p. 13), of dat u er toch op zijn minst meer over zou te

vertellen hebben. Deze vaststelling wordt nog versterkt door het feit dat u beweert er zeker van te zijn

dat er nooit een weg werd afgesloten in Hesarak (CGVS III, p. 12). Eén van de verwezenlijkingen van

deze grootschalige operatie in augustus was immers dat de hoofdweg die door Sherzad en Hesarak

loopt, en die drie jaar lang door de opstandelingen afgesloten is geweest, opnieuw heropend werd. Het

feit dat u niet op de hoogte bent dat één van de hoofdwegen in Hesarak de volledige periode van uw

verblijf afgesloten is geweest, zulke zaken gebeuren volgens u immers niet in Hesarak (CGVS III, p. 13),

is alweer een significant teken dat u in die periode niet in Hesarak bent geweest. Bijgevolg zegt ook de

naam van deze operatie, namelijk Musalase- Ahaneen, u duidelijk niets (CGVS III, p. 12).

Daarnaast is het opmerkelijk dat de protesten die in Hesarak hebben plaatsgevonden in 2014, tegen de

taliban als steun voor de Afghaanse veiligheidsdiensten, u eveneens volledig zijn ontgaan (CGVS III, p.

12). U heeft geen weet dat deze hebben plaatsgevonden (CGVS III, p. 12). Indien u daadwerkelijk in

Hesarak zou geweest zijn in die periode, kan ervan uitgegaan worden dat u toch iets zou hebben

opgevangen over deze gebeurtenissen. Ook blijkt uw kennis over de verkiezingen die hebben

plaatsgevonden in Hesarak in 2014 ondermaats. Uw kennis blijft immers beperkt tot verkiezingsboxen

die u heeft gezien, hetgeen u wijt aan het feit dat er enkel in het districtscentrum kon gestemd worden

(CGVS III, p. 12). Gevraagd echter naar wie de winnaar was in uw district en hoeveel stemrondes er

precies nodig waren, blijkt u ook op deze vragen geen antwoord te kunnen bieden (CGVS III, p. 12).

Zelfs indien u niet bent gaan stemmen tijdens de voorbije presidentsverkiezingen in Afghanistan, dan

kan er toch verwacht worden dat, indien u daadwerkelijk in uw district aanwezig was, u op zijn minst zou

weten dat Ashraf Ghani twee stemrondes nodig had om verkozen te worden als president van

Afghanistan. Deze informatie is u echter duidelijk ontgaan.

Daarnaast is het opmerkelijk dat u wel degelijk op de hoogte bent dat Abdul Khaliq, de districtschef van

Hesarak, gewond is geraakt toen zijn auto werd aangevallen door de taliban (CGVS III, p. 14), maar u

deze gebeurtenis niet weet te plaatsen in uw eigen leven. Wanneer u immers de vraag gesteld wordt of

u reeds aanwezig was in Afghanistan toen dit incident plaatsvond, antwoordt u bevestigend (CGVS III,

p. 14). Volgens de informatie die is toegevoegd aan het administratief dossier, vond dit incident echter

plaats in juli 2012, gezien uw vertrek de achtste dag na Eid al-Adha (CGVS I, p. 9), 23 september 2015,

meer dan drie jaar eerder dus. Dit is opmerkelijk, aangezien u aanhaalt slechts anderhalf tot twee jaar

teruggekeerd te zijn naar Afghanistan (verklaring DVZ, vraag 22; CGVS I, p. 8), waardoor u in 2012 dus

nog niet ter plaatste was. Het feit dat u er niet in slaagt om belangrijke gebeurtenissen uit uw district te

kaderen binnen uw eigen leven, toont aan dat de kennis die u heeft over uw regio ingestudeerd is, en

niet stoelt op persoonlijke herinneringen over de periode dat u bent teruggekeerd naar uw geboortedorp.

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt sinds wanneer de Afghan Local Police, of de arbaki’s, aanwezig

zijn in Hesarak, antwoordt u dit eigenlijk niet precies te weten (CGVS III, p. 13). Gevraagd of de arbaki’s

reeds aanwezig waren op het moment dat u bent teruggekeerd, antwoordt u bevestigend, maar voegt u

er onmiddellijk aan toe dat dit eigenlijk niet belangrijk is om te weten of het arbaki’s zijn of nationale

politie, hetgeen een vreemde opmerking is voor iemand die beweert een zoon te zijn van een arbaqi

(CGVS III, p. 14). Bovendien werd de ALP in Hesarak pas sinds begin 2014 ontplooid, wat dus na uw

aankomst moet zijn gebeurd. Bij uw aankomst waren er met andere woorden nog geen arbaki’s in de

dorpen van Hesarak actief. Het feit dat deze maatschappelijke omwenteling u zou ontgaan zijn, toont

alweer aan dat u in die periode niet in uw dorp woonachtig was.
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Ten slotte is het opmerkelijk dat u nog nooit heeft gehoord van Mohammad Ayoub, de genoemde taliban

schaduwgouverneur van Hesarak, die tijdens uw zogenoemd verblijf in uw regio werd aangehouden.

Ook zegt de andere naam waaronder hij gekend is, namelijk Ansari, u niets (CGVS III, p. 13).”

De Raad acht het geheel van deze vaststellingen voldoende determinerend om, in samenhang met de

voorgelegde documenten en de beschikbare landeninformatie, het besluit dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij daadwerkelijk naar het district Hesarak is teruggekeerd nadat hij werd

gerepatrieerd uit het Verenigd Koninkrijk, te schragen.

Het komt in beginsel aan verzoeker toe om deze vaststellingen aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of te weerleggen.

Zoals hierna zal blijken, slaagt verzoeker hier niet in.

Zo stelt verzoeker in zijn verzoekschrift dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met zijn

profiel als erg jonge en weinig geschoolde man.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker doorheen zijn gehoren op het CGVS ruim de

mogelijkheid kreeg zijn herkomst toe te lichten. Er werden hem zowel gerichte als open vragen gesteld

die hem konden toelaten zijn bekendheid aan te tonen met zijn streek van herkomst, zijn onmiddellijke

leefwereld alsook met de maatschappelijke en (socio-)politieke omstandigheden van zijn ruimere

leefomgeving.

Uit deze gehoren noch uit de bestreden beslissing blijkt dat ten aanzien van verzoeker, gelet op zijn

profiel, onredelijke verwachtingen werden gesteld. Nergens blijkt immers dat van verzoeker werd

verwacht dat hij over alle maatschappelijke en (socio-)politieke aspecten van Afghanistan, en meer in

het bijzonder zijn beweerde regio van herkomst, een gedetailleerde kennis bezit.

Verder meent de Raad dat de laaggeschooldheid en jeugdigheid van verzoeker geen redenen vormen

die kunnen verhinderen dat hij zijn beweerde verblijf in het district Hesarak na zijn terugkeer uit het

Verenigd Koninkrijk aannemelijk kan maken. Immers, zelfs van een jonge persoon zonder opleiding kan

redelijkerwijs worden verwacht dat hij doorleefde ervaringen kan geven en dat hij kan antwoorden op

vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken over de regio waar hij zou

hebben verbleven na zijn terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk. Verzoekers jonge leeftijd en laagge-

schooldheid vormen geen beletsel om zijn onmiddellijke leefwereld in het district Hesarak te

omschrijven.

Gelet op aanwezigheid van de taliban en het Afghaanse overheidsleger in het district Hesarak, zoals

deze blijkt uit de objectieve landeninformatie in het administratief dossier, mag van verzoeker, ook al is

hij ongeschoold, redelijkerwijze worden verwacht dat hij op de hoogte is van confrontaties, grote militaire

operaties en luchtaanvallen alsook van gebeurtenissen die betrekking hebben op prominente taliban- en

overheidsfiguren in zijn district die zich hebben afgespeeld ten tijde van zijn voorgehouden verblijf

aldaar, aangezien dit rechtstreeks raakt aan zijn eigen veiligheidssituatie.

Verder stelt verzoeker dat hij inderdaad slechts een “geschetst” tijdskader kon geven daar hij niet altijd

over exacte data beschikt en dat de verwerende partij hem hierin benadeelt. Verzoeker kan in dit betoog

niet worden bijgetreden. Noch uit het dossier noch uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende

partij ‘exacte data’ vereist of dat het gebrek aan kennis over ‘exacte data’ tegen verzoeker wordt

gebruikt. Evenwel mag van verzoeker wel worden verwacht dat hij gebeurtenissen die zich hebben

voorgedaan in het district Hesarak in grote lijnen op doorleefde wijze kan situeren ten opzichte van zijn

eigen voorgehouden verblijf in dit district na zijn terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk, wat hier niet het

geval is. Op gelijkaardige wijze mag van verzoeker worden verwacht dat hij gebeurtenissen of

activiteiten in zijn persoonlijke leven op coherente wijze kan situeren tegen de achtergrond van zijn

dagelijkse leven.

De kritiek van verzoeker op het motief in de bestreden beslissing dat er een “anomalie is in de door

verzoeker geschetste levenswandel hetgeen de verwerende partij de indruk geeft dat verzoeker geen

zicht wenst te bieden op zijn daadwerkelijke verblijfsplaatsen voor zijn komst naar België”, betreft een

overtollig motief dat door de Raad niet wordt weerhouden als een pertinente vaststelling. Verzoekers

kritiek hierop kan dan ook geen aanleiding kan geven tot de toekenning van de vluchtelingenstatus, daar

het geheel van de overige determinerende vaststellingen volstaat om te besluiten dat hij niet aanneme-

lijk maakt dat hij daadwerkelijk naar het district Hesarak is teruggekeerd nadat hij werd gerepatrieerd uit

het Verenigd Koninkrijk.

2.4.2.6. Aangezien er geenszins geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde terugkeer en

verblijf in het district Hesarak, na zijn repatriëring uit het Verenigd Koninkrijk, kan evenmin geloof
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worden gehecht aan verzoekers vluchtrelaas en beweerde vervolgingsfeiten door de taliban, daar deze

onlosmakelijk met zijn beweerde plaats van herkomst zijn verbonden.

Het louter volharden in zijn vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig

bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees voor vervolging en

het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de verwerende partij, kan in deze

bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht.

Waar verzoeker nog verwijst naar de twee voorgelegde driegbrieven, herhaalt de Raad dat deze slechts

een zeer relatieve bewijswaarde hebben. Omdat verzoekers verklaringen dat hij is teruggekeerd naar

het district Hesarak, na zijn repatriëring uit het Verenigd Koninkrijk, en daar heeft verbleven manifest

ongeloofwaardig zijn, kan aan deze stukken met relatieve bewijswaarde dan ook geen doorslaggevend

gewicht worden toegekend. Het geheel aan documenten, landeninformatie en verzoekers’ verklaringen

in acht genomen en bezien in hun onderlinge samenhang, treedt de Raad de verwerende partij dan ook

bij in het standpunt dat aan verzoekers vluchtrelaas geen geloof kan worden gehecht.

2.4.2.7. Bijgevolg is niet 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 Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

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

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

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

Volgens de bepalingen van artikel 48/4, § 1 wordt de subsidiaire beschermingsstatus toegekend aan:

“de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen

op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat,

wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij

vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in

paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en

niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Volgens paragraaf 2 bestaat ernstige schade uit:

“a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

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.

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 vluchtmotieven, kan dienstig worden verwezen naar

de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij wordt geconcludeerd dat verzoeker deze

motieven niet aannemelijk maakt. Voorts wordt 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. Verzoeker maakt geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij in Afghanistan zou hebben gekend.

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

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

nationaliteit niet volstaan, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld.
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In artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte

aan bescherming bestaat indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft

tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade en indien hij op een veilige en wettige manier kan

reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij er zich vestigt. Uit een samenlezing van de artikelen 48/4 en 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet vloeit voort dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie is vereist om het

risico te kunnen inschatten.

Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker zijn voorgehouden terugkeer en verblijf in het district Hesarak van

de provincie Nangarhar niet aannemelijk maakt. Gelet op dit feit, maakt verzoeker evenmin aannemelijk

dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

Verder maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit een gebied in Afghanistan

waarvoor, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of

waarvoor, al naar het individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet.

Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel

geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeker hierin manifest faalt.

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de werkelijke herkomst,

verblijfplaats(en) en achtergrond van verzoeker voor zijn komst naar België, over verzoekers reële

problemen, netwerk en situatie en over de vraag of hij al dan niet afkomstig is uit of kan verblijven in een

land of regio waar geen risico op ernstige schade aanwezig is in de zin van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet, te meer daar verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken

tijdens het persoonlijk onderhoud en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante

elementen aan te brengen (AD CGVS, stuk 13, gehoorverslag I, p. 30; stuk 4, gehoorverslag III, p. 16).

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Afghanistan geen

zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel

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

Verzoekers betoog over Kabul, intern ontheemden, terugkeerders en schrijnende humanitaire

omstandigheden is dan ook niet dienstig.

Waar verzoeker nog gewag maakt van ‘psychologische problemen’, stelt de Raad vast dat hij hiervan

nooit eerder melding heeft gemaakt en dat hij nalaat om deze ‘psychologische problemen’ met enig

begin van bewijs te staven.

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

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

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

2.6. In casu maakt verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemde-

lingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aannemelijk.

2.7. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM en artikel 33 van het Vluchtelingen-

verdrag worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de verwerende partij

in deze is beperkt tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.8. In zoverre verzoeker aanvoert dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

onzorgvuldig heeft gehandeld in het onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming, moet

worden vastgesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Tijdens deze gehoren kreeg hij de mogelijkheid 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
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tolk die het Pashtoun machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land

van herkomst/verblijf van de verzoeker en op alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet zorgvuldig is te werk gegaan of zijn appreciatie-

bevoegdheid heeft overtreden, kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.9. Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken zodat

er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §

1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voor-

gaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 twintig juni tweeduizend negentien door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


