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nr. 224 974 van 14 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Berckmansstraat 104

1060 BRUSSEL

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 9 november 2017

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

staatlozen van 9 oktober 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 24 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. DUCHEZ loco advocaat F. GELEYN en

van attaché S. DUPONT, 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

28 juli 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 29 juli 2015 om internationale

bescherming.

Op 2 december 2015 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. Bij arrest nr. 165 302 van 6 april 2016 wordt deze beslissing door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd.
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Op 9 oktober 2017 beslist de commissaris-generaal opnieuw 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:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de Afghaanse nationaliteit, bent u een Pashtun van etnische

origine en behoort u tot de Dargai-stam. U verklaarde afkomstig te zijn het dorp Dargyan, district

Khogyani van de provincie Nangarhar. Toen u 21 jaar oud was kwamen de taliban onder leiding van

commandant Qari Lal Mohammad en Qahraman regelmatig naar uw woning. Deze bedreigden uw

familie, vroegen geld en namen u een paar maanden voor uw vertrek mee. De taliban wilden u dwingen

zich bij hen aan te sluiten. U kon echter na een paar uur ontsnappen tijdens een gevecht tussen de

taliban en de groepering Islamitische Staat (IS/Daesh) en keerde op een ezel terug naar uw dorp. U

bleef nadien thuis en heeft verder geen problemen meer gekend met de taliban. Een maand later

begonnen leden van de groepering Islamitische Staat (IS) langs te komen om u te dwingen zich ook bij

hen aan te sluiten. Een maand voor uw vertrek zeiden deze leden van IS tegen uw vader dat zij u

volgende keer zouden meenemen. Omdat u vreesde dat zowel de taliban als de leden van IS u tegen

uw wil zouden meenemen om zich bij hen aan te sluiten, besloot u uw land te verlaten. Uw vader

verzamelde de financiële middelen om uw reis te bekostigen en via Iran en Turkije bent u richting

Europa gereisd. Na ongeveer anderhalve maand onderweg te zijn geweest bent u aangekomen in

België, waar u op 29 juli 2015 uw asielaanvraag heeft ingediend.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw taskara, een kopie van de taskara van uw vader, een

kleurenkopie van het internationaal reispaspoort van uw broer A. (...) die in het Verenigd Koninkrijk

woont en een kopie van de identiteitskaart van uw broer N. (...) die in Oostenrijk woont, neer. Na het

gehoor maakt u een kopie van de verblijfsdocumenten van uw oom, S. R. M. (...) die hier als vluchteling

werd erkend neer, en een medisch attest in verband met verwondingen ten gevolge van een ongeluk in

België.

U werd een eerste keer gehoord op 3 november 2015 door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Op 3 december 2015 werd er door het CGVS een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen

omdat er geen geloof kon worden gehecht aan uw verblijf tot midden 2015 in het dorp Dargyan in het

district Khogyani van de provincie Nangarhar en de problemen die zich daar afspeelden. U ging tegen

deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en op 6 april 2016 werd de

beslissing van het CGVS vernietigd.

U legde voor de RvV bijkomende documenten neer: uw Afghaans paspoort uitgereikt op

30 december 2013, een bevestigingsbrief van de ouderen van de regio in verband met uw verblijfplaats,

enkele schoolresultaten, een medisch attest over een hepatitis A- en B-test, uw kieskaart van Jalalabad,

enkele foto’s van u op uw huwelijksfeest en de enveloppe waarmee deze werden opgestuurd.

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 CGVS 3/11/2015, p. 2 en 28/4/2017, 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.
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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.

Tijdens uw beide gehoren is gebleken dat uw kennis met betrekking tot uw beweerde regio van

herkomst waar u tot aan uw vertrek uit Afghanistan zou hebben gewoond op tal van punten

ontoereikend is. Hieruit kan het CGVS afleiden dat u niet tot midden 2015 in de regio van Khogyani in

de provincie Nangarhar verbleven heeft. Deze bevinding wordt ondersteund door de door u neergelegde

documenten en uw verklaringen hieromtrent, alsook door enkele bevindingen gedaan op facebook. U

kon weliswaar enige toelichting geven over een aantal aspecten met betrekking tot uw beweerde regio

van herkomst, maar deze kennis bleek evenwel zeer oppervlakkig, bevatte talrijke lacunes en was

fragmentarisch, waardoor deze eerder een ingestudeerd karakter heeft.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat uw geografische kennis van uw herkomstregio

opmerkelijke hiaten vertoond. U verklaart dat u van het dorp Dargyan, district Khogyani bent en

gevraagd naar naburige dorpen noemt u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS Marmandal Zawer,

Zangalian, Azeemabad, Ilyaskhil, als dorpen die op wandelafstand van uw dorp liggen. In noordelijke

richting van uw dorp zou het dorp Toor-ghar liggen en ten zuiden van uw dorp zouden de dorpen

Kodagai, Sherzad, Spinghar liggen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10-11). Veel van deze dorpen zijn

echter niet terug te vinden op de kaarten van uw district, toegevoegd aan het administratief dossier. Dit

is bijzonder opmerkelijk daar u beweert dat Dargyan op slechts een uur rijden is van het districtscentrum

(gehoorverslag 3/11/2015, p. 11) en dat het dorp Kachara alwaar uw tante woont op 40 à 45 minuten

wandelafstand ligt (gehoorverslag 28/4/2017, p. 9). Dit lijkt gezien de afstand tussen beide plaatsen op

de kaart niet te kloppen. Opvallend hierbij is dat het door u genoemde dorp ‘Spinghar’, wel gekend is als

een bekende bergketen in het oosten van Nangarhar provincie, evenals ‘Tor Ghar’ dat in het westen ligt.

Verder vermeldt u ‘Sherzad’ als zowel de naam van een dorp in het zuiden van uw dorp als een district

naast uw district (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10-11). Sherzad is echter niet terug te vinden als naam

van een dorp in het district Khogyani. U verklaart tijdens uw tweede gehoor dat uw dorp ook gekend is

onder de naam “Rod” of “Rodwal” (gehoorverslag 28/4/2017, p. 13), echter moet worden vastgesteld dat

dit dorp op een andere plaats ligt dan uw dorp Dargyan, en zelfs volgens de beschikbare kaarten net

buiten uw district. Daarnaast verklaart u dat u het dorp Amankhel moet passeren als u naar uw school in

het dorp Zangalyan gaat. Wanneer u ermee wordt geconfronteerd dat dit dorp niet vermeldde toen er u

werd gevraagd welke plaatsen u passeerde om naar uw school te gaan verklaart u dan weer dat het niet

op de weg naar Zangalayan ligt maar erna (gehoorverslag 28/4/2017, p. 13, 14). Dit is merkwaardig.

Bovendien kan het dorp Marmadai Zawar niet teruggevonden worden op de kaart. Verder verklaarde u

dat u het dorp Tatang passeert om naar Jalalabad te gaan (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14), wat

evenmin klopt volgens de kaart. U kent wel de dorpen Do Aba en Khyarabad (in het district Surkhrod)

maar het dorp Spin Jumat, vlak naast uw dorp gelegen kent u dan weer niet (gehoorverslag 28/4/2017,

p. 13).

Gevraagd naar districten naast uw district vermeldt u Sherzad, Hisarak en Shinwar als enige drie, terwijl

er maar liefst vijf districten grenzen aan Khogyani, namelijk Sherzad, Hisarak, Surkh Rod, Chaparhar en

Pachir Wa Agam. Shinwar ligt weliswaar in dezelfde provincie maar is geen grensdistrict van Khogyani.

Vreemd genoeg noemt u bij de grensdistricten niet het district Surkh Rod, terwijl u elders in het gehoor

nochtans beweert enkel via dit district te zijn gepasseerd telkens u naar Jalalabad ging, iets wat sinds

uw zeventiende toch regelmatig gebeurde (gehoorverslag 3/11/2015, p. 7). U heeft er bovendien ook

geen idee van wat de naam van het districtscentrum van Surkh Rod is (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14).

Dit toont nog maar eens aan dat uw kennis van de regio ingestudeerd is.
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Verder is het hoogst onaannemelijk dat u beweert dat uw district niet grenst aan een ander land en dat

wanneer u gevraagd wordt naar districten van Nangarhar grenzend aan Pakistan, u enkel het district

Shinwar kan noemen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 12-13, gehoorverslag 28/4/2017, p. 15), alwaar u

ook het grenspunt Torkham situeert (gehoorverslag 28/4/2017, p. 15, 16). Shinwar grenst echter

helemaal niet aan Pakistan zoals uit de bijgevoegde informatie blijkt. Het grenspunt Torkham ligt in het

district Mohamad Dara van de provincie Nangarhar. Iemand die daadwerkelijk zijn hele leven in

Khogyani zou hebben gewoond en verschillende jaren naar school is gegaan, zou minstens op de

hoogte moeten zijn van het feit dat het district Khogyani wel degelijk aan Pakistan grenst, te meer daar

het door u vernoemde dorp Wazir Tatang (gehoorverslag 3/11/2015, p. 5), op niet minder dan 25

kilometer van het grensgebied van Pakistan ligt. Het is algemeen geweten dat er sinds decennia een

groot grensoverschrijdend verkeer is van mensen en goederen aan het grensgebied van Afghanistan –

Pakistan. Bovendien zijn sinds 2002 duizenden Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd uit Pakistan en

hebben zij zich in de oostelijke provincies, waaronder ook uw provincie Nangarhar, gevestigd. Het is dan

ook geenszins aannemelijk dat u, die beweert uw hele leven daar te hebben doorgebracht, niet op de

hoogte zou zijn van het feit dat uw district grenst aan Pakistan.

Voorts, gepeild naar uw kennis wat betreft districtshoofden van Khogyani en belangrijke personen van

uw regio, bleek uw kennis fragmentarisch en eerder ingestudeerd. Namelijk, toen u gevraagd werd naar

het districtshoofd van Khogyani op het moment dat u Afghanistan verlaten heeft, vermeldde u Dadak

Zalmai (gehoorverslag 3/11/2015, p. 11). U kon echter niet zeggen vanaf wanneer deze persoon in deze

functie is aangesteld. Volgens u zou Niamatullah Noorzai zijn voorganger zijn geweest, maar u kon

evenmin zeggen in welke periode deze laatste districtshoofd was. Uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt echter dat een zekere Zalmai (of Zalmay) districtshoofd was in 2010 en dat

Niamatullah Noorzai sinds 31 maart 2015 het districtshoofd is, dus anders dan wat u verklaarde.

Gevraagd of u op de hoogte bent van een aanslag gepleegd op een districtshoofd van Khogyani,

beweerde u gehoord te hebben dat er een aanval was op Zalmai, u kon echter helemaal niet zeggen of

deze aanval dan wel tien, vijf of één jaar geleden zou hebben plaatsgevonden (gehoorverslag

3/11/2015, p. 11). Uit de informatie van het CGVS blijkt dat Syed Abdul Rahman, die districtshoofd van

Khogyani was vanaf mei 2012, op 2 februari 2013 het slachtoffer was van een bomexplosie waarbij zijn

bodyguard om het leven is gekomen en twee anderen verwond werden. Voorts, gevraagd naar

belangrijke personen van uw regio noemde u enkel een zeker Haji Zaman en zijn zoon Jaweed Zaman.

Van Haji Zaman kon u enkel zeggen dat hij een ‘ouder persoon van Khogyani’ zou zijn, die gedood werd

tijdens een zelfmoordaanslag een jaar of vier, vijf geleden en zijn zoon Jaweed Zaman zou volgens u

een clanhoofd zijn (gehoorverslag 3/11/2015, p. 11-12). Uit informatie beschikbaar uit het administratief

dossier blijkt echter dat Haji Zaman [Ghamsharik], inderdaad is omgekomen tijdens een

zelfmoordaanslag in het Khogyani district. Echter, deze Haji Zaman was een alom gekende Afghaanse

‘warlord’ en Tora Bora leider van de Nangarhar Provincie, die ervan beschuldigd werd Osama bin Laden

uit handen van de Amerikanen gehouden te hebben. Zijn zoon Jaweed Zaman, werd in 2014 verkozen

als provincieraadslid van Nangarhar. Gezien bovenstaande vaststellingen, blijkt dat de door u gegeven

informatie aangaande bekende personen van uw regio eerder een ingestudeerd karakter heeft.

Verder zijn uw verklaringen over de recentste verkiezingen in Afghanistan van 2014 waarbij Ashraf

Ghani als president verkozen werd opmerkelijk te noemen. Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS kon

u niet zeggen wanneer de laatste presidentiële verkiezingen hebben plaatsgevonden in Afghanistan.

Gevraagd naar het jaar en de maand waarin deze zouden hebben plaatsgevonden, bleek u het

antwoord schuldig te blijven. U bleek zelfs niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van

stembureaus in uw district. U gaf aan dat u dacht dat er een stembureau was in uw districtscentrum,

maar dat niemand van uw dorp gaan stemmen is (gehoorverslag 3/11/2015, p. 12). Het is dan ook heel

frappant dat u tijdens uw beroepsprocedure voor de RvV uw kieskaart van deze laatste verkiezingen

voorlegde, dewelke werd uitgegeven in Checknowri, in de stad Jalalabad en u verklaarde daar te zijn

gaan stemmen. U verklaart bij confrontatie op het CGVS dat u hierover tijdens uw eerste gehoor niks

gezegd heeft omdat u vreesde een negatieve beslissing te krijgen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 5). Deze

uitleg kan niet overtuigen. Bovendien is het merkwaardig dat u geregistreerd staat in Checknowri in de

stad Jalalabad. U verklaart dit door te stellen dat de malik van uw dorp enkele mannen meenam naar de

stad Jalalabad om daar te gaan stemmen omdat dit niet mogelijk was in uw dorp (gehoorverslag

28/4/2017, p. 6). Dit is niet alleen tegenstrijdig met uw eerdere verklaringen dat niemand uit uw dorp

ging stemmen maar komt evenmin overeen met de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt.

Uit de informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt dat er maar liefst 26 kiescentra (Polling

Centers) en 124 kiesbureaus (Polling Stations) waren in uw district, waarbij er toch in totaal meer dan

24000 stemmen werden uitgebracht, ongeveer een derde van het geschatte totaal aantal kiezers. Het is
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dan ook zeer onwaarschijnlijk dat volgens uw beweringen niemand van uw dorp zou gaan stemmen zijn

omdat het niet kon, en dat u naar de stad Jalalabad diende te gaan om dit wel te kunnen doen.

Bovendien is het merkwaardig dat u beweerde dat u geen radiozenders kon beluisteren in uw dorp

(gehoorverslag 3/11/2015, p. 12). Een gedetailleerd onderzoek naar het gebruik van media in district

Khogyani, toonde immers aan dat 98% van de respondenten over een radio kon beschikken en dat 89%

vaak naar de radio luistert. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat luisteraars, afhankelijk van hun

interesse voor muziek, religie of nieuws, bepaalde zenders prefereren en benoemen. Uw bewering dat u

geen radiozender kon beluisteren in uw dorp is hoogst verwonderlijk daar uit dezelfde studie is gebleken

dat van de ondervraagden in uw district (in 2010) 99% naar de radio luistert, waarvan 89% intensief.

Bovendien blijkt dat de radio een belangrijk mediakanaal vormt voor het doorgeven van informatie in de

regio. Uw bewering dat u geen radiozender kon beluisteren in uw dorp, mist dan ook geloofwaardigheid.

Tot slot, beweerde u dat er de laatste vijf of tien jaar geen buitenlandse troepen gestationeerd zijn in uw

district, dat er zelfs geen kleine militaire post, laat staan een grote basis is van het Afghaans Nationaal

leger (ANA) is in uw dorp of regio (gehoorverslag 3/11/2015, p. 13). Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat in het district Khogyani wel degelijk een Amerikaanse legerbasis is

gestationeerd, ondersteund door het Afghaans Nationaal leger en politie, waarbij er regelmatig

incidenten en conflicten plaatsvinden met de talibanstrijders uit de regio. Uit de informatie blijkt

bovendien dat er vanuit de Amerikaanse militairen machthebbers stemmen opgingen om de beslissing

voor de terugtrekking van de troepenmacht uit Afghanistan tegen eind 2016 te herzien. Dat deze

alomtegenwoordige aanwezigheid van buitenlandse en Afghaanse veiligheidstroepen in uw district u

zou ontgaan zijn, toont aan dat u geenszins uit Khogyani afkomstig bent. Dit blijkt eens te meer uit het

feit dat u, gevraagd naar veiligheidsincidenten in uw district, louter de reeds hierboven aangehaalde

aanslag op Haji Zaman, ongeveer vier of vijf jaar geleden en een incident met de grenswachten dat

twee jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, aanhaalde. Daarnaast verwees u nog naar de moord op

een soldaat van het Afghaans leger door de taliban die minder dan een jaar geleden zou

plaatsgevonden hebben maar wanneer het juist gebeurde, in welk seizoen of vanwaar de soldaat

afkomstig was weet u ook allemaal niet (gehoorverslag 3/11/2015, p. 13). Het is algemeen geweten dat

het district Khogyani één van de volatiele districten is in de provincie Nangarhar, waar anti-

gouvernementele gewapende milities de Afghaanse en buitenlandse militaire troepenmacht bekampen.

Uw gebrekkige kennis betreffende de veiligheidssituatie in uw beweerde regio van herkomst, doet dan

ook bijkomend afbreuk aan uw verklaringen betreffende uw herkomst uit en verblijf in Afghanistan. Van

iemand die altijd in het district Khogyani zou hebben gewoond en daar tot zijn zeventiende school heeft

gelopen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 6), mag minstens een overtuigende algemene basiskennis

betreffende de geografie, het dagelijks leven en de veiligheidssituatie van de regio worden verwacht. U

probeert uw onwetendheid te verschonen door te stellen dat u net uw been had gebroken voor uw

eerste gehoor op het CGVS en u veel pijn had en daardoor niet goed kon antwoorden, wat niet kan

gevolgd worden. Het is niet omdat iemand gewond is aan zijn been dat deze persoon niet kan

antwoorden op de gestelde vragen. Voor zover u destijds bepaalde medicatie had genomen die een

invloed kan hebben op uw verklaringen, blijkt nergens uit het door u neergelegde medisch attest dat u

toen niet in staat was om een duidelijk gehoor af te leggen bij het CGVS, er wordt enkel in bevestigd dat

u behandeld werd voor een fractuur en kneuzingen. Bovendien is het gehoor toen normaal verlopen en

werden er geen opmerkingen gemaakt door u of uw raadsvrouw in verband met eventueel

medicatiegebruik waardoor u problemen zou kunnen hebben met het afleggen van coherente en

gedetailleerde verklaringen.

Daarnaast wordt de vaststelling van het CGVS inzake uw ongeloofwaardig verblijf in Khogyani versterkt

door enkele facebook bevindingen (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Zo

verklaart u een openbaar facebookprofiel te hebben op naam van uw zoon “R. A. (…)” (gehoorverslag

28/4/2017, p. 11) en na confrontatie geeft u aan dat u vroeger ook het profiel “H. U. A. (…)” gebruikte

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 11). Op het profiel van uw zoon, dat dus eigenlijk van u is, staat te lezen

dat u afkomstig bent en leeft in Jalalabad. U probeert dit bij confrontatie te verschonen door te stellen

dat het niet mogelijk is om Khogyani in te voeren als woonplaats op facebook(gehoorverslag 28/4/2017,

p. 11). Daarnaast blijkt echter uit uw vriendenlijst dat u veel vrienden heeft die wonen en werken in de

stad Jalalabad. Uw broer N. (…), verwijst op zijn profiel (“N. W. (…)”) eveneens naar de stad Jalalabad.

Uzelf geeft op uw profiel ook aan gestudeerd te hebben aan Al Nasar en KUMSA. Wanneer u hiernaar

gevraagd wordt ontkent u deze scholen te kennen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14, 15). Dit is

merkwaardig, daar enkele van uw vrienden en ook uw broer A. A. (...) naar Al Nasar verwijzen op hun

facebookprofielen (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u dit dan probeert te

verklaren door te stellen dat u op facebook kan schrijven wat u wil kan niet overtuigen. Waar KUMSA
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voor staat kan u dan weer niet zeggen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 15). Deze afkorting staat voor

“Khorasan University of Modern Science Afghanistan”, gelegen in de stad Jalalabad. Het is opmerkelijk

dat iemand die verklaart zijn hele leven in zijn dorp te hebben gewoond en geen andere bezigheden

heeft gehad dan voor de koe te zorgen hiernaar zou verwijzen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 7).

Daarnaast blijkt uit het profiel van uw broer A. (...) (“A. A. (...)”) dat hij in Haripur in Pakistan gewoond

heeft. U stelt dat u niet weet of uw broer in Pakistan heeft gewoond of niet. U verklaart dat uw broers

ouder zijn dan u en u dit daarom niet kan weten (gehoorverslag 28/4/2017, p. 12). Vooreerst is uw broer

slechts enkele jaren ouder, twee jaar meer bepaald, en daarnaast zelfs al zouden uw broers vele jaren

ouder zijn dan nog is het niet aannemelijk dat u niet zou weten dat uw broers (en uw familie) in Pakistan

hebben gewoond. Bovendien ligt de school Al Nasar, naar waar u ook verwijst op uw facebookprofiel,

eveneens in Pakistan. Deze vaststellingen wijzen erop dat u niet uw hele leven in het district Khogyani

in de provincie Nangarhar heeft gewoond, terwijl u dit wel blijft volhouden. Gezien bovenstaande twijfels

omtrent uw verblijf in Khogyani, uw voorgelegde documenten en de vaststellingen gedaan op facebook

ontstaat het vermoeden dat u voor uw komst naar België in Jalalabad verbleef.

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

afkomstig te zijn uit het district Khogyani gelegen in de provincie Nangarhar. 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 Khogyani heeft verbleven, kan

er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben

voorgedaan.

De ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt nog verder versterkt door volgende vaststellingen. In

dit verband kan nog worden opgemerkt dat de door uw aangehaalde problemen enerzijds met de

taliban, meer bepaald met commandant Qari Lal Mohammad en Qahraman en anderzijds met leden van

de IS, eveneens weinig doorleefd en ongeloofwaardig overkomen. Het is niet aannemelijk dat de taliban,

die volgens u reeds verschillende jaren (vanaf uw 21e jaar) op regelmatige basis, soms zelfs wekelijks

naar uw woning zijn langsgekomen, u uiteindelijk pas een paar maanden voor uw vertrek zouden

hebben meegenomen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 15, 16, gehoorverslag 28/4/2017, p. 19). U kan deze

ontvoering niet plaatsen in de tijd en kan evenmin zeggen naar waar u werd meegenomen

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 17, 18). U bent kunnen ontkomen toen de taliban naar buiten gingen om te

bidden of te patrouilleren, ze lieten u alleen en kon u uw handen losmaken en ontkomen (gehoorverslag

28/4/2017, p. 20). Het is niet aannemelijk dat ze eerst al die moeite zouden doen u onder dwang mee te

nemen om u vervolgens zo gemakkelijk te laten ontsnappen. U zou vervolgens gewoon beginnen lopen

zijn zonder te weten waar u was (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Hierbij aansluitend wordt uw

geloofwaardigheid ondermijnd door het feit dat u niets van deze ontvoering heeft verteld tijdens uw

gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U stelt dat u toen vertelde dat u problemen had met

de taliban en daarmee ook bedoelde dat u ontvoerd werd (gehoorverslag 28/4/2017, p. 20). Dit kan

echter niet overtuigen daar er u werd gevraagd een kort overzicht te geven van de belangrijkste

gebeurtenissen die tot uw vertrek hebben geleid (vragenlijst vraag 5). Dat u dan zou nalaten te vertellen

dat u werd ontvoerd is niet aannemelijk. Voorts is uw bewering dat u na uw ontsnapping uit handen van

de taliban nog gedurende een paar maanden in uw woning heeft verbleven tot aan uw vertrek, zonder

dat de taliban zouden zijn teruggekeerd, niet geloofwaardig. Te meer daar u beweert dat de plaats waar

u naartoe werd genomen, slechts op wandelafstand was van uw woning (gehoorverslag 3/11/2015,

p. 16). Uw bewering dat de taliban na uw ontsnapping gedurende een paar maanden met een operatie

elders bezig waren (gehoorverslag 3/11/2015, p. 19) en het dus te druk zouden gehad hebben om u

terug te halen, mist overtuigingskracht. Indien de taliban gedurende jaren de moeite hebben genomen

om soms wekelijks naar uw woning te komen, kan verwacht worden dat u na uw ontsnapping niet zo

makkelijk uit hun aandachtsveld zou verdwijnen. Dat u gedurende maanden ongestoord thuis gebleven

bent, is op zijn minst hoogst opmerkelijk en getuigt ook niet van een gegronde vrees in uw hoofde.

Bovendien is het opvallend dat u tijdens uw tweede gehoor op het CGVS niet meer kan zeggen met

welke taliban u problemen kende, terwijl u deze problemen nochtans de kern van uw asielrelaas

uitmaken (gehoorverslag 28/4/2017, p. 19).

Tot slot, betreffende uw problemen met leden van IS, kan opgemerkt worden dat deze evenmin

aannemelijk overkomen. Uw bewering dat de leden van IS een drie- of viertal keer naar uw woning zijn

gekomen om te melden dat zij u kwamen inlijven, doch dat zij telkens zijn vertrokken zonder uw woning

te doorzoeken of zonder u effectief mee te nemen, houdt weinig steek. Uw verklaring dat u dan nog

gedurende een maand thuis heeft verbleven, hoewel u het risico liep ieder moment weer te kunnen

worden opgepakt zowel door leden van de taliban als door leden van de IS (gehoorverslag 3/11/2015,
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p. 17-18), doet wederom afbreuk aan deze vrees. Gezien bovenstaande vaststellingen kan dan ook

evenmin enig geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen problemen met leden van de taliban en

de met IS. Hierbij is het opvallend dat u tijdens uw tweede gehoor op het CGVS in eerste instantie stelt

dat u geen problemen kende met IS (gehoorverslag 28/4/2017, p. 19), pas herhaling van uw opmerking

dat u geen problemen had met IS kan u plots zeggen dat ook zij u vroegen om u aan te sluiten bij hen

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 20). Dit alles komt uw geloofwaardigheid niet ten goede.

U verwijst verder nog naar de problemen die uw oom S. R. M. (...), die intussen erkend werd als

vluchteling in België, kende met de taliban. Omdat u zijn gezin bij u had ondergebracht na diens vertrek

naar Europa viseerde Qari Lal Mohammad u ook, zo beweerde u (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10, 15).

Hierbij dient te worden vermeld dat elk asielrelaas individueel dient te worden beoordeeld. Aangezien u

uw verblijf in Khogyani, Nangarhar en de hieraan verbonden problemen met de taliban niet aannemelijk

hebt, bezit ook dit bijkomend asielmotief maar weinig geloofwaardigheid.

De documenten die u neerlegt ter staving van uw beweerde afkomst uit het dorp Dargyan in het district

Khogyani van de provincie Nangarhar kunnen bovenstaande vaststelling niet in positieve zin ombuigen.

Uw taskara en de taskara van uw vader tonen hoogstens uw identiteit aan. Bovendien legt u

onduidelijke verklaringen af over uw taskara. Zo verklaart u eerst dat het uw eerste taskara betreft en

dat zegt u dat het geen duplicaat is (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Wanneer er u vervolgens wordt

gevraagd waarom er dan duplicaat op uw taskara vermeld staat stelt u dat u inderdaad eens uw taskara

verloor en dan een nieuwe gekregen heeft (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Dit komt vreemd over.

Daarnaast legt u uw Afghaans papsoort voor uitgereikt op 30/12/2013 om uw afkomst uit Khogyani aan

te tonen. Hierbij is het merkwaardig dat u nergens tijdens uw eerste gehoor vermeldde dat u in het bezit

was van een Afghaans paspoort. U zou dit toen niet hebben verteld omdat u niet zeker wist of uw familie

uw paspoort zou kunnen terugvinden (gehoorverslag 28/4/2017, p. ). Daarnaast vermeldt uw paspoort

nergens dat u afkomstig bent uit het district Khogyani, er staat enkel op dat uw geboorteplaats

Nangarhar is. Het CGVS liet uw paspoort analyseren door de politie en hieruit blijkt dat het om een echt

document gaat. Dit wil echter nog niet zeggen dat u tot aan uw vertrek uit Afghanistan in Khogyani heeft

gewoond. Er wordt immers enkel verwezen naar uw geboorteplaats Nangarhar. Het kan dan ook

hoogstens uw Afghaanse nationaliteit bevestigen, waaraan het CGVS niet twijfelt. De bevestigingsbrief

in verband met uw woonplaats die u neerlegt vertoont een gesolliciteerd karakter daar u na uw

negatieve beslissing aan uw vader heeft gevraagd dergelijke brief te voorzien (gehoorverslag 28/4/2017,

p.21, 22). Het bezit gezien het gesolliciteerd karakter dan ook weinig bewijswaarde. De kieskaart die u

neerlegt om uw herkomst uit Khogyani aan te tonen wijst meer op een verblijf in de stad Jalalabad dan

in Khogyani. Het medisch attest van een test op hepatitis A en B toont ook uw verblijf in Khogyani niet

aan. Deze tets werd immers afgenomen in een ziekenhuis in de stad Jalalabad. De foto’s van uw

huwelijk die u neerlegt kunnen overal genomen zijn en kunnen uw verblijf in Khogyani niet staven. Het is

trouwens mogelijk dat u naar Khogyani afreisde om foto’s te laten maken maar deze kunnen nog niet

aantonen dat u daar altijd verbleven heeft. De enveloppe waarmee al deze zaken werden opgestuurd

kan evenmin uw herkomst uit het district Khogyani aantonen daar er bij de afzender vermeld staat

“afkomstig van Jalalabad”. Gezien bovenstaande vaststellingen kan een document met schoolresultaten

van uw twaalfde graad uw herkomst uit Khogyani evenmin aantonen. Het betreft bovendien slechts een

kopie, waarvan de authenticiteit niet is gegarandeerd. Bovendien is het zo dat alle soorten documenten

(taskara’s, certificaten, rijbewijzen, brieven, enz.) afkomstig uit Afghanistan onbetrouwbaar zijn omdat er

veel corruptie is bij het verstrekken ervan en omdat er zeer veel vervalst wordt (zie informatie die

toegevoegd is aan het administratief dossier). De kopie van het Brits paspoort van uw broer A. (...) en

de kopie van de verblijfskaart van uw broer N. (...) in Oostenrijk kunnen de ongeloofwaardigheid van uw

verblijf in het district Khogyani niet herstellen. Hoewel er bij A. (...) Dargyan als geboorteplaats staat kan

dit niet aantonen dat u daar tot uw vertrek naar Europa heeft verbleven.

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
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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. 28/4/2017 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 in de loop van het gehoor en/of op het einde van het gehoor (gehoorverslag 28/4/2017, p. 3, 21)

uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

voorgehouden feitelijke herkomst uit het district Khogyani in de provincie Nangarhar van Afghanistan. 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 (gehoorverslag 28/4/2017, p. 12), 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.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 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) en van artikel 48/3 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“1.1. Algemeen

1.1.1. Vrees omwille van dreiging door de Taliban en IS:

In tegenstelling tot wat het CGVS beweert, bestaat er in hoofde van verzoeker wel degelijk een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

In asielzaken wordt elk risico op vervolging in de zin van artikel 1 van de Vluchtelingenconventie, hoe

miniem ook, in overweging genomen.

Het gaat in casu niet alleen om de vrees voor vervolging maar ook om de ondergane vervolgingen.

Zoals blijkt uit het feitenrelaas, is verzoeker het slachtoffer geweest van een ontvoering door de Taliban

en ernstige bedreigingen door IS.

In geval van een terugkeer naar Afghanistan, a fortiori in de huidige omstandigheden, is het risico voor

verzoeker om opnieuw slachtoffer te worden, zeer groot.

Gelet op deze feiten, kan gesteld worden dat verzoeker voldoet aan de voorwaarden beschreven in

artikel 1er A § 2 van de Vluchtelingenconventie.

Om de persoonlijke vrees, aangehaald door verzoeker, beter te kunnen begrijpen, lijkt het aangewezen

rekening te houden met de politieke, historische en actuele situatie in Afghanistan, en zich niet te

beperken tot een restrictieve lezing van bepaalde geïsoleerde elementen.

Er wordt niet getwijfeld aan de identiteit van verzoeker.

Er wordt door tegenpartij echter geen geloof gehecht aan het voorgehouden verblijf van verzoeker in zijn

dorp tot zijn vertrek uit het land.

1.1.2. Voordeel van de twijfel:

Er dient eveneens op gewezen te worden dat de bewijslast bij asielaanvragen beoordeeld moet worden

met een welbepaalde soepelheid.

“(…)”

(paragraaf 196 UNHCR Handboek)

“(…)”

(paragraaf 190 UNHCR Handboek)

“(…)”

(paragraaf 197 UNHCR Handboek)

Tegenstrijdige verklaringen zijn niet voldoende om te besluiten tot een weigering van het

vluchtelingenstatuut.

“(…)”

(paragraaf 199 UNHCR Handboek)



RvV X - Pagina 10

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat-vluchteling het voordeel van de twijfel gegund is, op

voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te worden met zijn persoonlijkheid o.m.

zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische stoornissen.

Er wordt verondersteld dat de onderzoeker een beslissing neemt die van levensbelang is voor de

asielzoeker, deze moet dan dus ook genomen worden in een geest van rechtvaardigheid en begrip.

Er wordt dus nogmaals onderstreept dat indien er zelfs maar enige twijfel bestaat over bepaalde

elementen, er toch verder moet worden gekeken naar het bestaan van effectieve risico’s.

Verwerende partij stelt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen aangaande zijn

probleem met de Taliban en IS en zijn recente verblijfplaats.

Hoewel de toetsing van het asielrelaas en het onderzoeken van de geloofwaardigheid hiervan een

belangrijke fase is bij de behandeling van een asielaanvraag dient er toch opgemerkt te worden dat de

al dan niet aanwezigheid van risico’s op vervolgingen of op een aantasting van de fysieke en morele

integriteit van de kandidaat-vluchteling de kern van de zaak moet blijven.

Bovendien stelt het onaannemelijk karakter van een asielrelaas de asielinstanties niet vrij om na te gaan

of er al dan niet een risico bestaat voor het leven of de fysieke integriteit van de asielzoeker indien het

risico zou voortspruiten uit elementen van het dossier die zeker zijn.

RVV, 24/06/2010, nr. 45.396;

RVV, 11/02/2008, nr. 7136, Rev. dr.étr.2008, 48;

RVV, 02/10/2008, nr. 16.891, T. Vreemd. 2009, 44;

1.2.Betreffende bepaalde argumenten van tegenpartij:

Verzoeker blijft erbij wel vastgehouden te zijn door de Taliban en IS. Volgens verzoeker zijn zijn

problemen met de Taliban en IS nog steeds actueel en vreest hij gedwongen te worden aan hun zijde te

strijden bij een terugkeer naar zijn land van herkomst.

Door de gebrekkige werking van de Afghaanse politie en justitie heeft verzoeker gegronde redenen om

voor zijn leven en zijn fysieke integriteit te vrezen.

Spijtig genoeg blijft er twijfel bestaan omtrent de recente, feitelijke verblijfplaats van verzoeker.

Verzoeker neemt kennis van de argumenten van tegenpartij.

Verzoeker kan alleen zijn eerdere verklaringen betreffende zijn problemen bevestigen.

Verzoeker is niet in het bezit van meer specifieke documenten betreffende het aantonen van zijn

problemen.

Verzoeker en zijn familie kenden problemen met IS en de taliban.

Verzoeker bevindt zich tussen 2 vuren. Langs de ene kant vreest hij om mee genomen te worden door

de taliban, langs de andere kant door IS.

Indien hij in de aanwezigheid van één van beide zou worden gespot wordt hij op dat moment bovenop

nog eens geviseerd door de overheid.

Verzoeker is niet in de mogelijkheid om op een normale manier te functioneren in zijn land van

herkomst.”

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Het middel is als volgt onderbouwd:
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“2.1. Artikel 48/4 Vreemdelingenwet bepaalt:

“(…)”

2.2. Men komt dus in aanmerking voor subsidiaire bescherming indien er:

"zwaarwegende gronden zijn 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, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat

risico, wil stellen"

De subsidiaire bescherming is eigenlijk onderverdeeld in 3 subgronden die elk een aparte categorie

uitmaken met telkens een eigen interpretatie. Er is sprake van ernstige schade indien de persoon:

1. Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie,

2.Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt

te ondergaan. Een onmenselijke of vernederende behandeling is een behandeling die in strijd is met

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

3. Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Burgers uit landen waar er een georganiseerd, aanhoudend intensief gewapend conflict daadwerkelijk

aan de gang is kunnen op deze beschermingsgrond een beroep doen.

Het CGVS bepaalt dat het in ieder geval moet gaan om een ernstige bedreiging van de persoon of het

leven van de burgers.

Recente rechtspraak van de RVV benadrukte dat het voldoende is aan te tonen dat de algemene

situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, zelfs een klein risico voldoende is om te

komen tot een mogelijke schending.

“De hiervoor beschreven algemene situatie is bedreigend voor de bevolking van bepaalde regio’s in Irak

en is aldus voldoende om te kunnen besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.”

Zie: RVV, 15/06/2007 nr. 55

RVV, 21/07/2007 nr. 245

RVV, 11/09/2007 nr. 1663

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

van een gewapend conflict of het risico heeft om aan onmenselijke behandelingen te worden

blootgesteld, dient telkens aan de hand van de meest actuele situatie beoordeeld te worden.

De huidige veiligheidssituatie in Afghanistan is nog steeds precair. De verwerende partij heeft dan ook

de plicht om, aangaande volatiele situaties, de veiligheidstoestand actueel te beoordelen.

“Gelet op het hoger gestelde heeft verwerende partij de plicht om de veiligheidssituatie en/of

humanitaire situatie in Afghanistan die volatiel is, op de voet te volgen en haar handelen te baseren op

actuele informatie inzake de situatie in Afghanistan. In die zin kan van de verwerende partij verwacht

worden dat zij kennis heeft, of zou moeten hebben, minstens van het door verzoeker in zijn

verzoekschrift besproken recente rapporten dat prima facie lijkt te wijzen op een problematische

humanitaire en veiligheidssituatie in Kaboel”. (RvV, 27 december 2013, nr. 116432).

Het EHRM hecht overigens bijzonder veel belang aan informatie vervat in de recente verslagen

afkomstig van internationale organisaties of regeringsbronnen (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S./ België

en Griekenland, EHRM, 5 juli 2005, Said/Nederland, EHRM, 15 november 1996, Chahal/VK).

Wanneer uit dergelijke informatie naar voor komt dat een bepaalde groep wordt blootgesteld aan slechte

behandelingen en de verzoekende partij tot deze groep behoort, treedt de bescherming van art. 3

EVRM op (EHRM, 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland). Bijgevolg, redelijkerwijze en naar analogie,

treedt in dat geval de bescherming van art. 48/4 Vw. op.



RvV X - Pagina 12

Bij lezing van de laatste publicaties van UNHCR en UNAMA kan een zware verslechtering van de

veiligheidstoestand en de verspreiding van het conflict vastgesteld worden in bijna alle provincies van

Afghanistan. Sinds 2001 was de situatie nooit zo gewelddadig als vandaag.

Daarnaast is er ook een toename van gewapende groeperingen, dewelke de geografische verspreiding

van het conflict kunnen verklaren. Naast de confrontatie tussen de Taliban of gebonden groeperingen

en de overheid, ontwikkelen zich meer en meer andere groeperingen volgens het model van de

“warlords” die de veiligheid van steeds meer provincies in gevaar brengen.

Verzoeker blijft bij zijn verklaringen en herhaalt in zijn dorp te hebben verbleven tot aan zijn vertrek naar

België.

Omtrent de identiteit van verzoeker bestaat alvast geen twijfel. Uit de neergelegde documenten blijkt

met zekerheid dat verzoeker afkomstig is uit de provincie Nangarhar.

Het paspoort werd door de politiediensten authentiek verklaard.

Het is nu éénmaal zo dat verzoeker bepaalde kennis niet bezit maar dit is niet te wijten aan het feit dat

hij er niet woonde. Het is een gebrek aan interesse en intellect.

Hieruit blijkt ook duidelijk dat verzoeker niet het profiel kan hebben zoals weergegeven op zijn facebook.

Het is duidelijk dat verzoeker niet zo geleerd is.

In dat punt is er een tegenstrijdigheid in de beslissing: langs de ene kant zou verzoeker wel eens een

geleerd jongeman uit de stad kunnen zijn maar langs de andere kant stelt men vast dat er ook

belangrijke kennis ontbreekt bij verzoeker…..

Het is eveneens algemeen geweten dat veel mensen op hun facebookprofiel informatie plaatsen die niet

correct is om “beter” over te komen. Bij de Afghaanse gemeenschap is aanzien en eer nog een zeer

belangrijk gegeven.

Men wil zich steeds beter voordien om niet te moeten onderdoen voor een ander.

Hieruit blijkt dat verzoeker nooit heeft stilgestaan bij de gevolgen van deze houding. Zoniet, had

verzoeker wel de reflex gehad om deze informatie te verwijderen.

Verzoeker heeft hier nooit aan gedacht omdat hij weet dat bepaalde gegevens op zijn profiel niet

kloppen en dit bij hem meer gelinkt is aan een soort vrije tijdsbesteding.

Diezelfde redenering geldt eveneens voor zijn broers. Niet alle informatie weergegeven op het profiel

stemt overeen met de werkelijkheid.

Tegenpartij dient hier toch evenwel ook rekening mee te houden. Het facebookprofiel is vaak geen

totaal correcte weergave van de realiteit. Mensen willen er steeds goed op overkomen en tonen aan de

anderen hoe goed het wel gaat met hen…..

Gelet op de gewijzigde en tevens verslechterde veiligheidssituatie in het land van herkomst blijkt dat

mijn cliënt niet terug kan naar Afghanistan.

2.4. Verzoeker verwijst ook naar zijn argumenten zoals supra uiteengezet in punt V. 1.

Verzoeker meent dat een terugkeer naar Afghanistan geenszins verenigbaar is met artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet van 15/12/1980.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Verzoeker legt op 26 april 2019 een aanvullende nota neer waarin hij de nadruk legt op de actuele

veiligheidssituatie in Afghanistan en in het bijzonder in de provincie Nangarhar (rechtsplegingsdossier,

stuk 8).
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2.2.3. Op 19 juni 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR

Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, de COI Focus “Afghanistan – Veiligheidssituatie in

Jalalabad” van 25 februari 2019, het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van december 2017, p. 1-68 en 195-201, en de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24

en 111-118, en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO

van juni 2018, p. 1, 71-77 en 87 (rechtsplegingsdossier, stuk 16).

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 de 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 Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. De bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

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
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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 en de subsidiaire beschermingsstatus

Verzoeker stelt een Afghaan te zijn, afkomstig van het dorp Dargyan, gelegen in het district Khogyani in

de provincie Nangarhar. Hij stelt aldaar altijd te hebben verbleven en ten gevolge van problemen met

zowel de taliban als Islamitische Staat (IS) zijn land van herkomst te hebben verlaten.

Zoals verzoeker in zijn aanvullende nota terecht benadrukt, oordeelde de Raad bij arrest nr. 165 302

van 6 april 2016 dat zijn verklaarde afkomst van de provincie Nangarhar met een aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid overeenstemt met de werkelijkheid. De motieven in het voormelde arrest

luidden als volgt:

“Blijkens de bestreden beslissing werd verzoekers asielaanvraag door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen afgewezen op grond van de vaststelling dat hij niet aantoont afkomstig te

zijn uit Afghanistan. Samenvattend stelt de bestreden beslissing: “Tijdens het gehoor is gebleken dat uw

kennis met betrekking tot uw beweerde regio van herkomst op tal van punten ontoereikend is, wat

aangeeft dat u niet in het district Khogyani in de provincie Nangarhar gewoond heeft. U kon weliswaar

enige toelichting geven over een aantal aspecten met betrekking tot uw beweerde regio van herkomst,

maar deze kennis bleek evenwel zeer oppervlakkig, bevatte talrijke lacunes en was fragmentarisch,

waardoor deze eerder een ingestudeerd karakter heeft.”

Echter, gelet op de stukken ter terechtzitting neergelegd in samenhang met wat blijkt uit de stukken van

het administratief dossier kan de Raad zich hierbij niet aansluiten. Uit het gehoorverslag van

3 november 2015 blijkt onder meer dat verzoekers praktische kennis van het dagelijkse leven eerder

doorleefd is dan wel ingestudeerd.

Vooreerst kan verzoeker, voor wat betreft zijn kennis van de Afghaanse kalender, worden gevolgd waar

hij stelt dat geboorte- en huwelijksdata niet belangrijk zijn in zijn dorp zodat in redelijkheid kan worden

aangenomen dat men dergelijke gebeurtenissen eerder gaat lokaliseren in de tijd via de jaartelling dan

er exacte data op te plakken. Overigens blijkt verzoeker wel exacte data te kunnen weergeven die

betrekking hebben op elementaire zaken uit het dagelijkse leven die hem direct aanbelangen, met name

de oogsttijden van tarwe, mais en papaver (gehoorverslag, 10) en is hij bekend met de seizoenen

(ibid., 5). Uit zijn spontane antwoorden met betrekking tot de oogsttijden alleen al blijkt verzoeker in

tegenstelling tot wat de bestreden beslissing hierover stelt wel degelijk bekend te zijn met de Afghaanse

kalender.

Voorts licht verzoeker uitgebreid toe hoe de procedure verloopt om een taskara aan te vragen. Op de

vraag naar de gebruikte munteenheid in zijn regio van herkomst antwoordt verzoeker terecht dat dit de
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Pakistaanse munt, de Kaldar, is om vervolgens te preciseren dat enkel personen die voor de overheid

werken in Afghani worden uitbetaald doch deze op de markt moeten omruilen in Pakistaanse munt om

waren te kopen.

Hoe dan ook, verzoeker legt ter terechtzitting tal van documenten neer - waaronder een taskara, een

kieskaart, een rapport van een medisch labo uit Jalalabad van 4 maart 2015 alsook een authentiek

paspoort dat afgeleverd werd in 2013 in Nangarhar - die zijn afkomst uit de provincie Nangarhar op een

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen bevestigen.

Rekening houdende met deze vaststellingen in samenhang met het gegeven dat de noodzakelijke

informatie met betrekking tot veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar ontbreekt, blijkt dat het

dossier de Raad niet toelaat te beoordelen in welke mate de bedreigingen uitgaande van de Taliban en

Daesh gericht aan verzoeker zwaarwichtig zijn en of verzoeker eveneens vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin riskeert dan wel een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet zou kunnen lopen. Het ontbreekt de Raad aan essentiële elementen om te

komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen en de bestreden beslissing

dient overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd.”

Hoewel bij het voormelde arrest werd vastgesteld dat hij gelet op de door hem afgelegde verklaringen

en neergelegde documenten waarschijnlijk (initieel) uit de provincie Nangarhar afkomstig is, kan

verzoeker met zijn verwijzing naar dit arrest niet volstaan om in zijn hoofde het bestaan van een nood

aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Gezien de door hem aangevoerde, concrete

problemen zich situeerden in het dorp Dargyan in het district Khogyani en hij zich in casu eveneens

beroept op de veiligheidssituatie aldaar, dient verzoeker te dezen namelijk aannemelijk te maken dat hij

afkomstig is van deze specifieke regio en dat hij aldaar heeft verbleven tot aan zijn vertrek uit zijn land

en provincie van herkomst. Dit geldt zeker gelet op de grote verschillen in de veiligheidssituatie in de

verschillende districten van de provincie Nangarhar, zoals deze blijken uit de heden wel beschikbare

landeninformatie, zoals aangereikt door partijen en zoals opgenomen in de map ‘landeninformatie’ in het

administratief dossier.

Van verzoeker mag, als verzoeker om internationale bescherming, redelijkerwijze verwacht worden dat

hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992,

nr. 205). Gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet dient hij alle

nodige elementen ter staving van het verzoek zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij heeft de

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek

om internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan

te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming.

Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd aangegeven in Europese richtlijnen, wetgeving en

rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale bescherming dat hij de asielinstanties zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet correcte en coherente

verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om

internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid, van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Zoals hierboven, onder punt 2.3.2.

reeds werd uiteengezet, behoeven, indien de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet

staaft met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten enkel geen bevestiging indien voldaan is aan

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

Te dezen dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet één concreet en dienstig argument aanvoert ter

weerlegging van de volgende, in de bestreden beslissing opgenomen, pertinente en terechte motieven:

“Vooreerst dient er op gewezen te worden dat uw geografische kennis van uw herkomstregio

opmerkelijke hiaten vertoond. U verklaart dat u van het dorp Dargyan, district Khogyani bent en

gevraagd naar naburige dorpen noemt u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS Marmandal Zawer,
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Zangalian, Azeemabad, Ilyaskhil, als dorpen die op wandelafstand van uw dorp liggen. In noordelijke

richting van uw dorp zou het dorp Toor-ghar liggen en ten zuiden van uw dorp zouden de dorpen

Kodagai, Sherzad, Spinghar liggen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10-11). Veel van deze dorpen zijn

echter niet terug te vinden op de kaarten van uw district, toegevoegd aan het administratief dossier. Dit

is bijzonder opmerkelijk daar u beweert dat Dargyan op slechts een uur rijden is van het districtscentrum

(gehoorverslag 3/11/2015, p. 11) en dat het dorp Kachara alwaar uw tante woont op 40 à 45 minuten

wandelafstand ligt (gehoorverslag 28/4/2017, p. 9). Dit lijkt gezien de afstand tussen beide plaatsen op

de kaart niet te kloppen. Opvallend hierbij is dat het door u genoemde dorp ‘Spinghar’, wel gekend is als

een bekende bergketen in het oosten van Nangarhar provincie, evenals ‘Tor Ghar’ dat in het westen ligt.

Verder vermeldt u ‘Sherzad’ als zowel de naam van een dorp in het zuiden van uw dorp als een district

naast uw district (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10-11). Sherzad is echter niet terug te vinden als naam

van een dorp in het district Khogyani. U verklaart tijdens uw tweede gehoor dat uw dorp ook gekend is

onder de naam “Rod” of “Rodwal” (gehoorverslag 28/4/2017, p. 13), echter moet worden vastgesteld dat

dit dorp op een andere plaats ligt dan uw dorp Dargyan, en zelfs volgens de beschikbare kaarten net

buiten uw district. Daarnaast verklaart u dat u het dorp Amankhel moet passeren als u naar uw school in

het dorp Zangalyan gaat. Wanneer u ermee wordt geconfronteerd dat dit dorp niet vermeldde toen er u

werd gevraagd welke plaatsen u passeerde om naar uw school te gaan verklaart u dan weer dat het niet

op de weg naar Zangalayan ligt maar erna (gehoorverslag 28/4/2017, p. 13, 14). Dit is merkwaardig.

Bovendien kan het dorp Marmadai Zawar niet teruggevonden worden op de kaart. Verder verklaarde u

dat u het dorp Tatang passeert om naar Jalalabad te gaan (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14), wat

evenmin klopt volgens de kaart. U kent wel de dorpen Do Aba en Khyarabad (in het district Surkhrod)

maar het dorp Spin Jumat, vlak naast uw dorp gelegen kent u dan weer niet (gehoorverslag 28/4/2017,

p. 13).

Gevraagd naar districten naast uw district vermeldt u Sherzad, Hisarak en Shinwar als enige drie, terwijl

er maar liefst vijf districten grenzen aan Khogyani, namelijk Sherzad, Hisarak, Surkh Rod, Chaparhar en

Pachir Wa Agam. Shinwar ligt weliswaar in dezelfde provincie maar is geen grensdistrict van Khogyani.

Vreemd genoeg noemt u bij de grensdistricten niet het district Surkh Rod, terwijl u elders in het gehoor

nochtans beweert enkel via dit district te zijn gepasseerd telkens u naar Jalalabad ging, iets wat sinds

uw zeventiende toch regelmatig gebeurde (gehoorverslag 3/11/2015, p. 7). U heeft er bovendien ook

geen idee van wat de naam van het districtscentrum van Surkh Rod is (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14).

Dit toont nog maar eens aan dat uw kennis van de regio ingestudeerd is.

Verder is het hoogst onaannemelijk dat u beweert dat uw district niet grenst aan een ander land en dat

wanneer u gevraagd wordt naar districten van Nangarhar grenzend aan Pakistan, u enkel het district

Shinwar kan noemen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 12-13, gehoorverslag 28/4/2017, p. 15), alwaar u

ook het grenspunt Torkham situeert (gehoorverslag 28/4/2017, p. 15, 16). Shinwar grenst echter

helemaal niet aan Pakistan zoals uit de bijgevoegde informatie blijkt. Het grenspunt Torkham ligt in het

district Mohamad Dara van de provincie Nangarhar. Iemand die daadwerkelijk zijn hele leven in

Khogyani zou hebben gewoond en verschillende jaren naar school is gegaan, zou minstens op de

hoogte moeten zijn van het feit dat het district Khogyani wel degelijk aan Pakistan grenst, te meer daar

het door u vernoemde dorp Wazir Tatang (gehoorverslag 3/11/2015, p. 5), op niet minder dan 25

kilometer van het grensgebied van Pakistan ligt. Het is algemeen geweten dat er sinds decennia een

groot grensoverschrijdend verkeer is van mensen en goederen aan het grensgebied van Afghanistan –

Pakistan. Bovendien zijn sinds 2002 duizenden Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd uit Pakistan en

hebben zij zich in de oostelijke provincies, waaronder ook uw provincie Nangarhar, gevestigd. Het is dan

ook geenszins aannemelijk dat u, die beweert uw hele leven daar te hebben doorgebracht, niet op de

hoogte zou zijn van het feit dat uw district grenst aan Pakistan.

Voorts, gepeild naar uw kennis wat betreft districtshoofden van Khogyani en belangrijke personen van

uw regio, bleek uw kennis fragmentarisch en eerder ingestudeerd. Namelijk, toen u gevraagd werd naar

het districtshoofd van Khogyani op het moment dat u Afghanistan verlaten heeft, vermeldde u Dadak

Zalmai (gehoorverslag 3/11/2015, p. 11). U kon echter niet zeggen vanaf wanneer deze persoon in deze

functie is aangesteld. Volgens u zou Niamatullah Noorzai zijn voorganger zijn geweest, maar u kon

evenmin zeggen in welke periode deze laatste districtshoofd was. Uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt echter dat een zekere Zalmai (of Zalmay) districtshoofd was in 2010 en dat

Niamatullah Noorzai sinds 31 maart 2015 het districtshoofd is, dus anders dan wat u verklaarde.

Gevraagd of u op de hoogte bent van een aanslag gepleegd op een districtshoofd van Khogyani,

beweerde u gehoord te hebben dat er een aanval was op Zalmai, u kon echter helemaal niet zeggen of

deze aanval dan wel tien, vijf of één jaar geleden zou hebben plaatsgevonden (gehoorverslag

3/11/2015, p. 11). Uit de informatie van het CGVS blijkt dat Syed Abdul Rahman, die districtshoofd van

Khogyani was vanaf mei 2012, op 2 februari 2013 het slachtoffer was van een bomexplosie waarbij zijn

bodyguard om het leven is gekomen en twee anderen verwond werden. Voorts, gevraagd naar

belangrijke personen van uw regio noemde u enkel een zeker Haji Zaman en zijn zoon Jaweed Zaman.
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Van Haji Zaman kon u enkel zeggen dat hij een ‘ouder persoon van Khogyani’ zou zijn, die gedood werd

tijdens een zelfmoordaanslag een jaar of vier, vijf geleden en zijn zoon Jaweed Zaman zou volgens u

een clanhoofd zijn (gehoorverslag 3/11/2015, p. 11-12). Uit informatie beschikbaar uit het administratief

dossier blijkt echter dat Haji Zaman [Ghamsharik], inderdaad is omgekomen tijdens een

zelfmoordaanslag in het Khogyani district. Echter, deze Haji Zaman was een alom gekende Afghaanse

‘warlord’ en Tora Bora leider van de Nangarhar Provincie, die ervan beschuldigd werd Osama bin Laden

uit handen van de Amerikanen gehouden te hebben. Zijn zoon Jaweed Zaman, werd in 2014 verkozen

als provincieraadslid van Nangarhar. Gezien bovenstaande vaststellingen, blijkt dat de door u gegeven

informatie aangaande bekende personen van uw regio eerder een ingestudeerd karakter heeft.

Verder zijn uw verklaringen over de recentste verkiezingen in Afghanistan van 2014 waarbij Ashraf

Ghani als president verkozen werd opmerkelijk te noemen. Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS kon

u niet zeggen wanneer de laatste presidentiële verkiezingen hebben plaatsgevonden in Afghanistan.

Gevraagd naar het jaar en de maand waarin deze zouden hebben plaatsgevonden, bleek u het

antwoord schuldig te blijven. U bleek zelfs niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van

stembureaus in uw district. U gaf aan dat u dacht dat er een stembureau was in uw districtscentrum,

maar dat niemand van uw dorp gaan stemmen is (gehoorverslag 3/11/2015, p. 12). Het is dan ook heel

frappant dat u tijdens uw beroepsprocedure voor de RvV uw kieskaart van deze laatste verkiezingen

voorlegde, dewelke werd uitgegeven in Checknowri, in de stad Jalalabad en u verklaarde daar te zijn

gaan stemmen. U verklaart bij confrontatie op het CGVS dat u hierover tijdens uw eerste gehoor niks

gezegd heeft omdat u vreesde een negatieve beslissing te krijgen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 5). Deze

uitleg kan niet overtuigen. Bovendien is het merkwaardig dat u geregistreerd staat in Checknowri in de

stad Jalalabad. U verklaart dit door te stellen dat de malik van uw dorp enkele mannen meenam naar de

stad Jalalabad om daar te gaan stemmen omdat dit niet mogelijk was in uw dorp (gehoorverslag

28/4/2017, p. 6). Dit is niet alleen tegenstrijdig met uw eerdere verklaringen dat niemand uit uw dorp

ging stemmen maar komt evenmin overeen met de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt.

Uit de informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt dat er maar liefst 26 kiescentra (Polling

Centers) en 124 kiesbureaus (Polling Stations) waren in uw district, waarbij er toch in totaal meer dan

24000 stemmen werden uitgebracht, ongeveer een derde van het geschatte totaal aantal kiezers. Het is

dan ook zeer onwaarschijnlijk dat volgens uw beweringen niemand van uw dorp zou gaan stemmen zijn

omdat het niet kon, en dat u naar de stad Jalalabad diende te gaan om dit wel te kunnen doen.

Bovendien is het merkwaardig dat u beweerde dat u geen radiozenders kon beluisteren in uw dorp

(gehoorverslag 3/11/2015, p. 12). Een gedetailleerd onderzoek naar het gebruik van media in district

Khogyani, toonde immers aan dat 98% van de respondenten over een radio kon beschikken en dat 89%

vaak naar de radio luistert. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat luisteraars, afhankelijk van hun

interesse voor muziek, religie of nieuws, bepaalde zenders prefereren en benoemen. Uw bewering dat u

geen radiozender kon beluisteren in uw dorp is hoogst verwonderlijk daar uit dezelfde studie is gebleken

dat van de ondervraagden in uw district (in 2010) 99% naar de radio luistert, waarvan 89% intensief.

Bovendien blijkt dat de radio een belangrijk mediakanaal vormt voor het doorgeven van informatie in de

regio. Uw bewering dat u geen radiozender kon beluisteren in uw dorp, mist dan ook geloofwaardigheid.

Tot slot, beweerde u dat er de laatste vijf of tien jaar geen buitenlandse troepen gestationeerd zijn in uw

district, dat er zelfs geen kleine militaire post, laat staan een grote basis is van het Afghaans Nationaal

leger (ANA) is in uw dorp of regio (gehoorverslag 3/11/2015, p. 13). Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat in het district Khogyani wel degelijk een Amerikaanse legerbasis is

gestationeerd, ondersteund door het Afghaans Nationaal leger en politie, waarbij er regelmatig

incidenten en conflicten plaatsvinden met de talibanstrijders uit de regio. Uit de informatie blijkt

bovendien dat er vanuit de Amerikaanse militairen machthebbers stemmen opgingen om de beslissing

voor de terugtrekking van de troepenmacht uit Afghanistan tegen eind 2016 te herzien. Dat deze

alomtegenwoordige aanwezigheid van buitenlandse en Afghaanse veiligheidstroepen in uw district u

zou ontgaan zijn, toont aan dat u geenszins uit Khogyani afkomstig bent. Dit blijkt eens te meer uit het

feit dat u, gevraagd naar veiligheidsincidenten in uw district, louter de reeds hierboven aangehaalde

aanslag op Haji Zaman, ongeveer vier of vijf jaar geleden en een incident met de grenswachten dat

twee jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, aanhaalde. Daarnaast verwees u nog naar de moord op

een soldaat van het Afghaans leger door de taliban die minder dan een jaar geleden zou

plaatsgevonden hebben maar wanneer het juist gebeurde, in welk seizoen of vanwaar de soldaat

afkomstig was weet u ook allemaal niet (gehoorverslag 3/11/2015, p. 13). Het is algemeen geweten dat

het district Khogyani één van de volatiele districten is in de provincie Nangarhar, waar anti-

gouvernementele gewapende milities de Afghaanse en buitenlandse militaire troepenmacht bekampen.

Uw gebrekkige kennis betreffende de veiligheidssituatie in uw beweerde regio van herkomst, doet dan

ook bijkomend afbreuk aan uw verklaringen betreffende uw herkomst uit en verblijf in Afghanistan. Van

iemand die altijd in het district Khogyani zou hebben gewoond en daar tot zijn zeventiende school heeft

gelopen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 6), mag minstens een overtuigende algemene basiskennis
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betreffende de geografie, het dagelijks leven en de veiligheidssituatie van de regio worden verwacht. U

probeert uw onwetendheid te verschonen door te stellen dat u net uw been had gebroken voor uw

eerste gehoor op het CGVS en u veel pijn had en daardoor niet goed kon antwoorden, wat niet kan

gevolgd worden. Het is niet omdat iemand gewond is aan zijn been dat deze persoon niet kan

antwoorden op de gestelde vragen. Voor zover u destijds bepaalde medicatie had genomen die een

invloed kan hebben op uw verklaringen, blijkt nergens uit het door u neergelegde medisch attest dat u

toen niet in staat was om een duidelijk gehoor af te leggen bij het CGVS, er wordt enkel in bevestigd dat

u behandeld werd voor een fractuur en kneuzingen. Bovendien is het gehoor toen normaal verlopen en

werden er geen opmerkingen gemaakt door u of uw raadsvrouw in verband met eventueel

medicatiegebruik waardoor u problemen zou kunnen hebben met het afleggen van coherente en

gedetailleerde verklaringen.”

Met zijn bijzonder algemene verwijzing in het tweede middel naar een gebrek aan interesse en intellect,

kan verzoeker aan de veelheid aan voormelde motieven namelijk hoegenaamd geen afbreuk doen. Van

iemand die beweert zijn hele leven en tot aan zijn vertrek uit de provincie Nangarhar in het dorp

Dargyan in het district Khogyani te hebben verbleven en bovendien (minstens) de twaalfde graad van

het onderwijs (oftewel het zesde jaar middelbaar) te hebben voltooid (administratief dossier (hierna:

adm. doss.), stuk 4, gehoorverslag 28 april 2017, p. 7; stuk 12, gehoorverslag 3 november 2015, p. 6;

stuk 12, verklaring DVZ, nr. 11), is het geenszins onredelijk om te verwachten dat hij kan antwoorden op

de voormelde, eenvoudige en elementaire kennisvragen omtrent zijn eigen dorp, district en de

onmiddellijke omgeving. Dat verzoeker een dermate verregaand gebrek aan kennis vertoonde wanneer

hij specifiek werd ondervraagd over zijn eigen dorp, district en directe leefomgeving, laat niet toe nog

enig geloof te hechten aan zijn herkomst uit dit dorp en dit district en aan zijn verblijf aldaar tot aan zijn

vertrek uit Afghanistan.

Het voormelde geldt nog des te meer nu in de bestreden beslissing met recht wordt gemotiveerd als

volgt:

“Daarnaast wordt de vaststelling van het CGVS inzake uw ongeloofwaardig verblijf in Khogyani versterkt

door enkele facebook bevindingen (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Zo

verklaart u een openbaar facebookprofiel te hebben op naam van uw zoon “R. A. (…)” (gehoorverslag

28/4/2017, p. 11) en na confrontatie geeft u aan dat u vroeger ook het profiel “H. U. A. (…)” gebruikte

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 11). Op het profiel van uw zoon, dat dus eigenlijk van u is, staat te lezen

dat u afkomstig bent en leeft in Jalalabad. U probeert dit bij confrontatie te verschonen door te stellen

dat het niet mogelijk is om Khogyani in te voeren als woonplaats op facebook(gehoorverslag 28/4/2017,

p. 11). Daarnaast blijkt echter uit uw vriendenlijst dat u veel vrienden heeft die wonen en werken in de

stad Jalalabad. Uw broer N. (…), verwijst op zijn profiel (“N. W. (…)”) eveneens naar de stad Jalalabad.

Uzelf geeft op uw profiel ook aan gestudeerd te hebben aan Al Nasar en KUMSA. Wanneer u hiernaar

gevraagd wordt ontkent u deze scholen te kennen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 14, 15). Dit is

merkwaardig, daar enkele van uw vrienden en ook uw broer A. A. (...) naar Al Nasar verwijzen op hun

facebookprofielen (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u dit dan probeert te

verklaren door te stellen dat u op facebook kan schrijven wat u wil kan niet overtuigen. Waar KUMSA

voor staat kan u dan weer niet zeggen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 15). Deze afkorting staat voor

“Khorasan University of Modern Science Afghanistan”, gelegen in de stad Jalalabad. Het is opmerkelijk

dat iemand die verklaart zijn hele leven in zijn dorp te hebben gewoond en geen andere bezigheden

heeft gehad dan voor de koe te zorgen hiernaar zou verwijzen (gehoorverslag 28/4/2017, p. 7).

Daarnaast blijkt uit het profiel van uw broer A. (...) (“A. A. (...)”) dat hij in Haripur in Pakistan gewoond

heeft. U stelt dat u niet weet of uw broer in Pakistan heeft gewoond of niet. U verklaart dat uw broers

ouder zijn dan u en u dit daarom niet kan weten (gehoorverslag 28/4/2017, p. 12). Vooreerst is uw broer

slechts enkele jaren ouder, twee jaar meer bepaald, en daarnaast zelfs al zouden uw broers vele jaren

ouder zijn dan nog is het niet aannemelijk dat u niet zou weten dat uw broers (en uw familie) in Pakistan

hebben gewoond. Bovendien ligt de school Al Nasar, naar waar u ook verwijst op uw facebookprofiel,

eveneens in Pakistan. Deze vaststellingen wijzen erop dat u niet uw hele leven in het district Khogyani

in de provincie Nangarhar heeft gewoond, terwijl u dit wel blijft volhouden. Gezien bovenstaande twijfels

omtrent uw verblijf in Khogyani, uw voorgelegde documenten en de vaststellingen gedaan op facebook

ontstaat het vermoeden dat u voor uw komst naar België in Jalalabad verbleef.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Zijn betoog in het tweede middel dat

iedereen (in Afghanistan) zomaar om het even wat op Facebook zou plaatsen om beter over te komen

en dat daarom niet alle informatie op Facebook overeenstemt met de werkelijkheid, kan namelijk

bezwaarlijk ernstig worden genomen en kan de veelheid aan voormelde vaststellingen op generlei wijze
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verklaren. Voor het overige laat verzoeker de voormelde motieven ongemoeid. Bijgevolg blijven zij

onverminderd gelden.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers bewering dat hij binnen Nangarhar afkomstig is van het dorp Dargyan in het district

Khogyani en dat hij aldaar zou hebben verbleven tot aan zijn vertrek uit zijn land van herkomst.

Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die hij in voormelde regio beweert te

hebben ondervonden met de taliban en met IS. Verzoeker laat de bestreden beslissing in dit kader

daarenboven geheel onverlet waar als volgt gemotiveerd wordt:

“De ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt nog verder versterkt door volgende vaststellingen. In

dit verband kan nog worden opgemerkt dat de door uw aangehaalde problemen enerzijds met de

taliban, meer bepaald met commandant Qari Lal Mohammad en Qahraman en anderzijds met leden van

de IS, eveneens weinig doorleefd en ongeloofwaardig overkomen. Het is niet aannemelijk dat de taliban,

die volgens u reeds verschillende jaren (vanaf uw 21e jaar) op regelmatige basis, soms zelfs wekelijks

naar uw woning zijn langsgekomen, u uiteindelijk pas een paar maanden voor uw vertrek zouden

hebben meegenomen (gehoorverslag 3/11/2015, p. 15, 16, gehoorverslag 28/4/2017, p. 19). U kan deze

ontvoering niet plaatsen in de tijd en kan evenmin zeggen naar waar u werd meegenomen

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 17, 18). U bent kunnen ontkomen toen de taliban naar buiten gingen om te

bidden of te patrouilleren, ze lieten u alleen en kon u uw handen losmaken en ontkomen (gehoorverslag

28/4/2017, p. 20). Het is niet aannemelijk dat ze eerst al die moeite zouden doen u onder dwang mee te

nemen om u vervolgens zo gemakkelijk te laten ontsnappen. U zou vervolgens gewoon beginnen lopen

zijn zonder te weten waar u was (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Hierbij aansluitend wordt uw

geloofwaardigheid ondermijnd door het feit dat u niets van deze ontvoering heeft verteld tijdens uw

gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U stelt dat u toen vertelde dat u problemen had met

de taliban en daarmee ook bedoelde dat u ontvoerd werd (gehoorverslag 28/4/2017, p. 20). Dit kan

echter niet overtuigen daar er u werd gevraagd een kort overzicht te geven van de belangrijkste

gebeurtenissen die tot uw vertrek hebben geleid (vragenlijst vraag 5). Dat u dan zou nalaten te vertellen

dat u werd ontvoerd is niet aannemelijk. Voorts is uw bewering dat u na uw ontsnapping uit handen van

de taliban nog gedurende een paar maanden in uw woning heeft verbleven tot aan uw vertrek, zonder

dat de taliban zouden zijn teruggekeerd, niet geloofwaardig. Te meer daar u beweert dat de plaats waar

u naartoe werd genomen, slechts op wandelafstand was van uw woning (gehoorverslag 3/11/2015,

p. 16). Uw bewering dat de taliban na uw ontsnapping gedurende een paar maanden met een operatie

elders bezig waren (gehoorverslag 3/11/2015, p. 19) en het dus te druk zouden gehad hebben om u

terug te halen, mist overtuigingskracht. Indien de taliban gedurende jaren de moeite hebben genomen

om soms wekelijks naar uw woning te komen, kan verwacht worden dat u na uw ontsnapping niet zo

makkelijk uit hun aandachtsveld zou verdwijnen. Dat u gedurende maanden ongestoord thuis gebleven

bent, is op zijn minst hoogst opmerkelijk en getuigt ook niet van een gegronde vrees in uw hoofde.

Bovendien is het opvallend dat u tijdens uw tweede gehoor op het CGVS niet meer kan zeggen met

welke taliban u problemen kende, terwijl u deze problemen nochtans de kern van uw asielrelaas

uitmaken (gehoorverslag 28/4/2017, p. 19).

Tot slot, betreffende uw problemen met leden van IS, kan opgemerkt worden dat deze evenmin

aannemelijk overkomen. Uw bewering dat de leden van IS een drie- of viertal keer naar uw woning zijn

gekomen om te melden dat zij u kwamen inlijven, doch dat zij telkens zijn vertrokken zonder uw woning

te doorzoeken of zonder u effectief mee te nemen, houdt weinig steek. Uw verklaring dat u dan nog

gedurende een maand thuis heeft verbleven, hoewel u het risico liep ieder moment weer te kunnen

worden opgepakt zowel door leden van de taliban als door leden van de IS (gehoorverslag 3/11/2015,

p. 17-18), doet wederom afbreuk aan deze vrees. Gezien bovenstaande vaststellingen kan dan ook

evenmin enig geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen problemen met leden van de taliban en

de met IS. Hierbij is het opvallend dat u tijdens uw tweede gehoor op het CGVS in eerste instantie stelt

dat u geen problemen kende met IS (gehoorverslag 28/4/2017, p. 19), pas herhaling van uw opmerking

dat u geen problemen had met IS kan u plots zeggen dat ook zij u vroegen om u aan te sluiten bij hen

(gehoorverslag 28/4/2017, p. 20). Dit alles komt uw geloofwaardigheid niet ten goede.

U verwijst verder nog naar de problemen die uw oom S. R. M. (...), die intussen erkend werd als

vluchteling in België, kende met de taliban. Omdat u zijn gezin bij u had ondergebracht na diens vertrek

naar Europa viseerde Qari Lal Mohammad u ook, zo beweerde u (gehoorverslag 3/11/2015, p. 10, 15).

Hierbij dient te worden vermeld dat elk asielrelaas individueel dient te worden beoordeeld. Aangezien u

uw verblijf in Khogyani, Nangarhar en de hieraan verbonden problemen met de taliban niet aannemelijk

hebt, bezit ook dit bijkomend asielmotief maar weinig geloofwaardigheid.”
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De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze aanvecht noch betwist, doch in het eerste middel slechts volhoudt dat hij het slachtoffer

is geweest van een ontvoering door de taliban en van bedreigingen door IS en zijn eerdere verklaringen

bevestigt, onverkort overeind. Het komt immers aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden

beslissing aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen.

Verzoeker blijft hiertoe aldus in gebreke.

De door verzoeker neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte

redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk doen aan

het voorgaande. Deze redenen worden door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“De documenten die u neerlegt ter staving van uw beweerde afkomst uit het dorp Dargyan in het district

Khogyani van de provincie Nangarhar kunnen bovenstaande vaststelling niet in positieve zin ombuigen.

Uw taskara en de taskara van uw vader tonen hoogstens uw identiteit aan. Bovendien legt u

onduidelijke verklaringen af over uw taskara. Zo verklaart u eerst dat het uw eerste taskara betreft en

dat zegt u dat het geen duplicaat is (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Wanneer er u vervolgens wordt

gevraagd waarom er dan duplicaat op uw taskara vermeld staat stelt u dat u inderdaad eens uw taskara

verloor en dan een nieuwe gekregen heeft (gehoorverslag 28/4/2017, p. 17). Dit komt vreemd over.

Daarnaast legt u uw Afghaans papsoort voor uitgereikt op 30/12/2013 om uw afkomst uit Khogyani aan

te tonen. Hierbij is het merkwaardig dat u nergens tijdens uw eerste gehoor vermeldde dat u in het bezit

was van een Afghaans paspoort. U zou dit toen niet hebben verteld omdat u niet zeker wist of uw familie

uw paspoort zou kunnen terugvinden (gehoorverslag 28/4/2017, p. ). Daarnaast vermeldt uw paspoort

nergens dat u afkomstig bent uit het district Khogyani, er staat enkel op dat uw geboorteplaats

Nangarhar is. Het CGVS liet uw paspoort analyseren door de politie en hieruit blijkt dat het om een echt

document gaat. Dit wil echter nog niet zeggen dat u tot aan uw vertrek uit Afghanistan in Khogyani heeft

gewoond. Er wordt immers enkel verwezen naar uw geboorteplaats Nangarhar. Het kan dan ook

hoogstens uw Afghaanse nationaliteit bevestigen, waaraan het CGVS niet twijfelt. De bevestigingsbrief

in verband met uw woonplaats die u neerlegt vertoont een gesolliciteerd karakter daar u na uw

negatieve beslissing aan uw vader heeft gevraagd dergelijke brief te voorzien (gehoorverslag 28/4/2017,

p.21, 22). Het bezit gezien het gesolliciteerd karakter dan ook weinig bewijswaarde. De kieskaart die u

neerlegt om uw herkomst uit Khogyani aan te tonen wijst meer op een verblijf in de stad Jalalabad dan

in Khogyani. Het medisch attest van een test op hepatitis A en B toont ook uw verblijf in Khogyani niet

aan. Deze tets werd immers afgenomen in een ziekenhuis in de stad Jalalabad. De foto’s van uw

huwelijk die u neerlegt kunnen overal genomen zijn en kunnen uw verblijf in Khogyani niet staven. Het is

trouwens mogelijk dat u naar Khogyani afreisde om foto’s te laten maken maar deze kunnen nog niet

aantonen dat u daar altijd verbleven heeft. De enveloppe waarmee al deze zaken werden opgestuurd

kan evenmin uw herkomst uit het district Khogyani aantonen daar er bij de afzender vermeld staat

“afkomstig van Jalalabad”. Gezien bovenstaande vaststellingen kan een document met schoolresultaten

van uw twaalfde graad uw herkomst uit Khogyani evenmin aantonen. Het betreft bovendien slechts een

kopie, waarvan de authenticiteit niet is gegarandeerd. Bovendien is het zo dat alle soorten documenten

(taskara’s, certificaten, rijbewijzen, brieven, enz.) afkomstig uit Afghanistan onbetrouwbaar zijn omdat er

veel corruptie is bij het verstrekken ervan en omdat er zeer veel vervalst wordt (zie informatie die

toegevoegd is aan het administratief dossier). De kopie van het Brits paspoort van uw broer A. (...) en

de kopie van de verblijfskaart van uw broer N. (...) in Oostenrijk kunnen de ongeloofwaardigheid van uw

verblijf in het district Khogyani niet herstellen. Hoewel er bij A. (...) Dargyan als geboorteplaats staat kan

dit niet aantonen dat u daar tot uw vertrek naar Europa heeft verbleven.”

Uit wat voorafgaat, blijkt genoegzaam dat verzoeker op ernstige wijze heeft verzaakt aan de op hem

rustende medewerkingsplicht, zoals hierboven en in de bestreden beslissing omschreven.

Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt, werd verzoeker op het gebrek aan

geloofwaardigheid inzake zijn specifieke en recente herkomst en de op hem rustende

medewerkingsplicht reeds uitdrukkelijk gewezen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen en werd hem de kans geboden om alsnog de waarheid te vertellen. Desalniettemin

koos hij ervoor om te volharden in en vast te houden aan zijn kennelijk leugenachtige verklaringen. Ook

heden persisteert hij hierin.

Verzoeker weigert aldus moedwillig klaarheid te scheppen over en maakt het onmogelijk een duidelijk

zicht te krijgen op zijn werkelijke profiel, achtergrond, (recente) herkomst, (opeenvolgende)

verblijfplaats(en), situatie en problemen.



RvV X - Pagina 21

Bijgevolg maakt verzoeker het door zijn eigen toedoen onmogelijk om zijn werkelijke nood aan

bescherming in te schatten, is zijn verwijzing naar (informatie over) de situatie in Afghanistan in het

algemeen en de provincie Nangarhar in het bijzonder en zijn hieraan gekoppelde betoog verder niet

dienstig en kan hij hiermee geenszins volstaan om in zijn hoofde het bestaan van een nood aan

internationale bescherming aannemelijk te maken. Verzoeker dient het bestaan van zulke nood in

concreto aan te tonen en kan daarbij niet volstaan met een loutere verwijzing naar de situatie in een

bepaald land of een bepaalde regio. Hij dient tevens een verband aan te tonen tussen deze situatie en

zijn persoon en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

De Raad merkt ten slotte op dat verzoeker de motieven in de bestreden beslissing aan de hand van

concrete en inhoudelijke argumenten moet weerleggen. Een theoretische uiteenzetting over het

voordeel van de twijfel, die niet is toegespitst op de elementen in casu, volstaat hiertoe niet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin 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.

De Raad benadrukt te dezen nogmaals dat verzoeker moedwillig leugenachtige verklaringen aflegt over

en weigert een zicht te bieden op zijn werkelijke profiel, achtergrond, (recente) herkomst,

(opeenvolgende) verblijfplaats(en), situatie en problemen. Het is nochtans de taak van verzoeker om

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

subsidiaire beschermingsstatus.

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

en achtergrond van verzoeker voor zijn komst naar België, over verzoekers reële profiel,

verblijfplaatsen, problemen en situatie en over de vraag of verzoeker al dan niet afkomstig is uit of kan

verblijven in een regio binnen of buiten Nangarhar waar geen risico op ernstige schade aanwezig is. De

Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat zulk risico in zijn hoofde niet

voorhanden is.

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.

2.3.4. 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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus 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


