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nr. 225 314 van 28 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2019 heeft

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

19 december 2018.

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 7 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

H. CHATCHATRIAN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 19 juni 2018 België is binnengekomen, diende op 22 juni

2018 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden genomen op

19 april 2018 in Griekenland (Eurodac).

1.2. Op 19 december 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekende brief van 19 december 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 22/06/2018

Overdracht CGVS: 16/10/2018
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U werd gehoord op het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op 21

november 2018 van 14.08 uur tot 18.28 uur. U werd bijgestaan door een tolk die het Pashtu machtig was.

Uw advocaat meester Smekens Catherine loco meester Chatchatrian Hajarpi was aanwezig vanaf 14.15

uur tot en met het einde van het gesprek.

A. Feitenrelaas

U verklaart een Afghaanse staatsburger te zijn van Pashtu origine. U verklaart te zijn geboren en

opgegroeid in Pakistan, meer bepaald in Khyber Agency, in de stad Peshawar in de wijk Wazir Dand. U

verklaarde heel uw leven op dezelfde plek te hebben gewoond met uw beide ouders, twee broers en twee

zussen. Jullie woonden in Pakistan zonder enige verblijfsdocumenten.

U ging naar een Pakistaanse overheidsschool tot en met de vierde graad. Omwille van de moeilijke

financiële situatie van uw familie stopte u met school en begon u als kleermaker op de Karkhano markt te

werken.

Na de aanslag op de militaire school in Peshawar werd de situatie voor Afghaanse vluchtelingen veel

moeilijker. In één maand tijd werd u 6 tot 7 keer gedeporteerd naar Afghanistan. Uw vader besliste terug

te keren naar Afghanistan. Jullie keerden terug naar Nakorkhel, het geboortedorp van uw vader, dat in

het district Khogyani van de provincie Nangarhar ligt.

U werkte in Afghanistan eveneens als kleermaker, meer bepaald in het dorp Dando. Op een gegeven

moment werd u in uw winkel benaderd door 6 of 7 Talibanleden die u vroegen zich bij hen aan te sluiten.

U verklaarde hen akkoord te zijn, hoewel u niet van plan was zich bij hen aan te sluiten.

Toen u uw vader vertelde wat er gebeurd was, antwoordde hij u dat u best enkele dagen kon thuisblijven.

U deed wat uw vader gevraagd had. Enkele dagen later kwam uw leermeester van de winkel bij u langs

om te informeren waarom u niet kwam werken. U legde hem uit wat er gebeurd was. Hij verzekerde u dat

u geen gevaar zou lopen, waarna u opnieuw begon te werken.

15 of 16 dagen later kwam de Taliban langs in de moskee. Zij vermoordden een man voor uw ogen.

Daarna spraken ze u aan en vroegen ze u waarom u niet was meegekomen. U antwoordde dat u niet wou

meegaan, dat het geen goede tijd voor u was, waarna zij u sloegen en neerstaken. U verloor het

bewustzijn en werd pas weer wakker bij u thuis. U bleef gedurende twee dagen thuis om te herstellen van

uw verwondingen, waarna u uw dorp verliet.

U verliet Nakorkhel in 2016. U verbleef een jaar in Turkije. U reisde daarna door naar Griekenland. U

werd gedurende enige tijd vastgehouden in een gesloten centrum en verbleef in totaal voor ongeveer 5

maanden in Griekenland. Na uw vrijlating reisde u naar België.

U kwam in België aan op 19 juni 2018 en diende op 22 juni 2018 voor de eerste maal een verzoek tot

internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw originele taskara voor en een medisch attest. Na het gehoor

op het CGVS bracht u nog een kopie van de taskara van uw vader, een kopie van de taskara van uw

grootvader en vier foto’s van uzelf voor.

B. Motivering

Na analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd werden

en dat u in de gegeven omstandigheden kon voldoen aan uw verplichtingen.

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.
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Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11, M.M.

t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr. 37201/06,

28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 111). Het is

derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te verstrekken die nodig

zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u zich beroept. Dit neemt

niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor de bepaling van de

relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van herkomst

(HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus

2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de toekenning

van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood heeft aan

internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen rekening moet

worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met algemene

omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt genomen (artikel

48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke omstandigheden

te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden betreft, in beginsel

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 96).

In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw. bent u derhalve verplicht

om van bij aanvang van de procedure uw volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie

over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, § 1, tweede lid van

de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle documentatie of stukken

in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van de relevante

familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie

en de redenen waarom u een verzoek indient.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p. 2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht

tot medewerking.

Op basis van uw verklaringen en de door u neergelegde documenten is het immers onmogelijk om een

zicht te krijgen op uw verblijfplaats(en) voor uw komst naar België. Er dient te worden vastgesteld dat er

geen geloof gehecht kan worden aan de bewering dat u als Afghaanse vluchteling geboren werd in

Pakistan, Khyber Agency, in de stad Peshawar in de wijk Wazir Dand en dat u daar tot en met uw

terugkeer naar het Khogyani district in de provincie Nangarhar, Afghanistan, enkele maanden voor uw

vlucht naar Europa, ononderbroken verbleef. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees

voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het verschaffen van duidelijkheid over uw

eerdere verblijfplaatsen is van wezenlijk belang voor de inschatting van de vrees voor vervolging die u

stelt te koesteren. Immers, indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat

een verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfsituatie voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanistan,

dient immers te worden besloten dat de vervolgingsfeiten, die zich volgens zijn verklaringen in een plaats

van eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

Uit uw verklaringen blijkt dat u enige kennis hebt van de regio rond Nakorkhal in Afghanistan. U blijkt

eveneens enige kennis te bezitten van Peshawar. Zo noemt u namen van verschillende wijken in

Peshawar, kan u vertellen in welke wijken in Peshawar de meeste Afghanen wonen, kent u de namen van

enkele kampen rond Peshawar en vertelt u over enkele incidenten die zich in het verleden in Peshawar
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hebben afgespeeld. Uit informatie, die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt echter dat

veel Afghaanse alleenstaande mannen de grens met Pakistan oversteken, voornamelijk tijdelijk, omwille

van economische of sociale redenen (zoals vb. het uitvoeren van seizoensarbeid in Pakistan). Het louter

hebben van enige geografische kennis van Peshawar is dan ook niet voldoende om aan te tonen dat u

als Afghaans vluchteling gedurende bijna heel uw leven in Peshawar zou hebben gewoond.

Uw verklaringen vertonen immers enkele hiaten die sterk doen twijfelen aan het feit dat u als Afghaans

vluchteling in Pakistan zou zijn geboren en daar zou hebben gewoond tot en met uw terugkeer naar

Afghanistan, na de aanslag op de militaire school in Peshawar.

Om te beginnen kunnen uw verklaringen over de vlucht van uw ouders van Afghanistan naar Pakistan

niet overtuigen. Zo verklaarde u dat uw ouders Afghanistan verlieten ‘volgend op de revolutie’. Wanneer

u om verduidelijking gevraagd werd verklaarde u: “Ze verlieten AFG, tijdens het regime van de Taliban,

ze verlieten het land, samen met andere mensen tijdens de tijd van de Russen.” Gevraagd of uw ouders

Afghanistan verlieten ten tijde van de Russen of ten tijde van de Taliban, verklaarde u dit echter niet te

weten. U wist slechts dat zij Afghanistan verlieten ten tijde van de revolutie. Gevraagd hoe oud uw ouders

dan waren toen zij Afghanistan ontvluchtten verklaarde u hierover geen informatie te hebben (CGVS p. 5-

6). Het is echter zeer opmerkelijk en weinig waarschijnlijk dat u zo weinig informatie zou kunnen geven

met betrekking tot de periode waarin uw ouders Afghanistan verlieten. Gezien u zelf verklaarde te zijn

opgegroeid als Afghaans vluchteling en u bijna uw hele volwassen leven als banneling doorbracht buiten

uw land van herkomst, lijkt het immers aannemelijk dat u op de hoogte zou zijn van de periode waarin en

de redenen waarom uw ouders hun geboorteland moesten ontvluchten. Het feit dat u niet eens zou weten

hoe oud uw ouders waren toen zij Afghanistan verlieten is dan ook een eerste vaststelling die afbreuk

doet aan de geloofwaardigheid van het feit dat u en uw familie als Afghaanse vluchtelingen in Pakistan

zouden hebben gewoond.

Verder konden uw verklaringen omtrent uw leven als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan niet

overtuigen.

Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen met betrekking tot het ontbreken van

de vluchtelingenkaart niet overtuigen. Zo dient opgemerkt te worden dat u nog nooit van de ‘Proof of

Registration Card’ hebt gehoord, het document dat sinds 2006 in het leven werd geroepen om Afghanen

in Pakistan van een legale status te voorzien. U spreekt slechts over de ‘mahajerkaart’ of

vluchtelingenkaart en verklaart dat er geen andere documenten of kaarten voor Afghanen in Pakistan

bestaan. U verklaart dat uw ouders geen ‘mahajerkaart’ hadden omdat zij niet van het bestaan van deze

kaart op de hoogte waren. Jullie zouden immers hebben gewoond in een gebied dat niet door de

Pakistaanse overheid werd gecontroleerd, en waarin geen problemen waren. Pas toen de Pakistaanse

overheid kampen begon te vernietigen en er Afghaanse vluchtelingen naar jullie wijk kwamen wonen,

realiseerden jullie jullie het bestaan van de ‘mahajerkaart’. Nadat u het bestaan van deze kaart zou

hebben ontdekt, zou u naar het kantoor van UNHCR in Arbab Road en in Hayatabad zijn gegaan om zulke

kaart aan te vragen. U zou voor de eerste keer naar het UNHCR kantoor zijn geweest om een

‘mahajerkaart’ aan te vragen na de aanslag op de militaire school in Pakistan. Het lijkt echter niet

aannemelijk dat u pas na de aanslag in 2014 zou hebben gehoord over het bestaan van dergelijke kaart,

die reeds 8 jaar eerder in het leven werd geroepen, en in deze periode reeds twee keer verlengd en

vernieuwd werd (CGVS p. 8, 9).

Verder kwamen uw verklaringen over uw leven als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan alles behalve

doorleefd over. U verklaarde u dat u woonde in de wijk Wazir Dund in Peshawar. Deze wijk zou liggen in

Khyber Agency (district uit de voormalige Federally Administered Tribal Areas) (CGVS p. 4). U verklaarde

dat er in Pakistan twee overheden waren, één in Peshawar en één daarbuiten. In Karkhano zou een

checkpoint zijn om naar het door de overheid gecontroleerde gebied te gaan. Telkens u naar de markt

van Karkhano zou gaan, zou u dit checkpoint moeten passeren. U verklaarde echter nooit problemen aan

dit checkpoint te hebben gehad (CGVS p. 11). Gezien u in Pakistan nooit over enige wettelijke

documenten beschikte, en u volgens uw verklaringen telkens u ging werken het checkpoint dat de grens

tussen de FATA en het door de overheid gecontroleerd gebied moest passeren, lijkt het echter weinig

geloofwaardig dat u nooit problemen aan dit checkpoint zou hebben gehad.

Wanneer u later tijdens hetzelfde gehoor gevraagd werd hoe het feit dat u als Afghaan zonder documenten

in Pakistan woonde, uw leven in Pakistan had beïnvloed verklaarde u slechts: “We hadden geen

problemen voor het incident dat ik eerder vermeldde, we konden leven, we konden ons vrij bewegen, er

was geen nood voor een ‘mahajerkaart’. Maar toen het incident in 2016 gebeurde, veranderde alles voor

ons. Mensen verhuisden naar Agency kampen, verschillende plaatsen.
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En ze beschuldigde Afghanen voor de incidenten.” (CGVS p. 12). U verklaarde verder niet te zijn

gearresteerd geweest voor het voorval in de Pakistaanse legerschool. Toen u nogmaals werd gevraagd

of u vóór het incident in de legerschool problemen had gehad door het feit dat u als ongedocumenteerde

Afghaan in Pakistan leefde, verklaarde u nogmaals geen problemen in Pakistan te hebben gehad (CGVS

p. 12). Dit is echter niet aannemelijk. Hoewel het correct is dat de situatie voor Afghanen in

Pakistan verslechterde na de aanslag op de Pakistaanse legerschool eind 2014, kan moeilijk gezegd

worden dat Afghanen die niet geregistreerd waren vóór 2014 een rooskleurig leven in Pakistan hadden.

Zo blijkt immers dat in 2012 reeds sprake was van een grootschalige deportatie van Afghaanse

vluchtelingen uit Pakistan. Ook blijkt dat de perceptie van Afghanen in Pakistan door de jaren heen

verslechterde, gezien zij, zelfs vóór de aanslag in 2014 reeds in relatie gebracht werden en

verantwoordelijk geacht werden voor terroristische aanslagen in Pakistan. Tevens blijkt dat er

verschillende keren raids op Karkhano markt werden georganiseerd door de Pakistaanse ordediensten,

waarbij Afghanen zonder verblijfsvergunning werden opgepakt en vastgehouden. Uit

beschikbare informatie bleek eveneens dat in mei 2014, de bewegingsvrijheid van Afghanen zonder enige

verblijfsdocumenten in Pakistan gelimiteerd werd. Deze beperking in bewegingsvrijheid hield onder

andere in dat Afghanen zonder legale verblijfsdocumenten niet naar de markt konden gaan. Het lijkt dan

ook weinig geloofwaardig en nog minder doorleefd dat u, gevraagd naar uw leven als ongedocumenteerde

Afghaan in Pakistan, zou verklaren dat u nooit problemen heeft gekend.

U legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot het verkrijgen van uw taskara. Zo

verklaarde u, toen u tijdens uw gehoor op de DVZ gevraagd werd wanneer uw taskara werd uitgereikt:

“Toen we terugkeerden naar Afghanistan, mijn vader zei: hier moet je je kunnen identificeren. Je moet de

taskara gaan halen.” (CGVS vragenlijst nr. 3.1). Uit deze verklaring kan dan ook worden afgeleid dat u uw

taskara pas bemachtigde na uw terugkeer naar Afghanistan, gezien u deze nodig zou hebben om zich in

Afghanistan te identificeren. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u echter dat u éénmalig

terugkeerde naar Afghanistan tijdens uw verblijf in Pakistan. Toen u 15 jaar oud was, zou u met uw vader

naar Kaga, het districtscentrum van Khogyani zijn geweest om daar uw taskara te gaan ophalen. U zou

deze nodig hebben gehad omdat de politie ’s nachts soms raids uitvoerde in Karkhano markt en u

daarvoor uw identiteitskaart zou nodig hebben (CGVS p. 9). Geconfronteerd met deze inconsistentie

verklaarde u echter dat u een vergissing maakte tijdens het vorige interview en verklaard had dat uw vader

en u van Pakistan naar Afghanistan gingen en daar uw taskara kregen (CGVS p. 17). Deze

verklaring biedt echter geen afdoende uitleg voor het bestaan van deze discrepantie. Uw tegenstrijdige

verklaringen over de moment waarop u uw taskara zou hebben ontvangen doen wederom afbreuk aan

de geloofwaardigheid van het feit dat u als Afghaans vluchteling in Pakistan zou hebben gewoond.

Verder dient opgemerkt te worden dat u inconsistente verklaringen aflegde omtrent uw vertrekdatum uit

Pakistan en omtrent de periode die u nog in Afghanistan verbleef alvorens uw reis naar Europa te

beginnen. Zo verklaarde u verschillende keren tijdens uw gehoor op het CGVS dat u Pakistan verliet in

het jaar 2016, nadat de situatie voor Afghanen in Pakistan slechter was geworden (CGVS p. 2, 4). U zou

vertrokken zijn een maand na de aanval op de publieke legerschool in december 2016 in Pakistan (CGVS

p. 11, 17). U verklaarde zich niet meer te herinneren in welke maand u naar Afghanistan zou zijn terug

gekeerd, maar vermoedde dat dit in het midden van het jaar, tijdens een warm seizoen was (CGVS p. 4-

5). U zou slechts 6-7 maanden in Nakorkhel in Afghanistan hebben gewoond (CGVS p. 4, 15). U zou

Nakorkhel hebben verlaten in het jaar 2016 en zou Turkije hebben bereikt op de nacht van “grote eid” van

het jaar 2016 (CGVS p. 5, 15) (d.i. tussen 12 september en 16 september). U verklaarde ongeveer 8

maanden in Turkije te hebben verbleven. Vervolgens zou u ongeveer 5 maanden in Griekenland

hebben verbleven (DVZ vragenlijst nr. 37, p. 12, CGVS p. 4). Volgens deze versie van de feiten zou u dan

ook in België moeten zijn aangekomen in november 2017. Uit uw DVZ dossier bleek echter dat u op 19

juni 2018 aankwam in België en dat u op 22 juni 2018 een verzoek tot internationale bescherming indiende

bij de Belgische autoriteiten en niet eind 2017. Uw verklaringen omtrent uw vertrek zijn nog op andere

manieren inconsistent. U verklaarde zelf dat de aanval op de Pakistaanse legerschool plaatsvond in de

maand december en dat u een maand later uit Pakistan vertrok. De verklaring dat u naar Afghanistan zou

zijn vertrokken in het midden van het jaar, tijdens een warm seizoen valt hier dan ook op geen enkele

manier mee te rijmen. Verder blijkt uit objectieve informatie die werd toegevoegd aan uw dossier, dat de

Pakistaanse legerschool in december 2014 werd aangevallen en niet in 2016.

Dit zou willen zeggen dat u Pakistan veel eerder zou hebben verlaten dan het jaar 2016 en u twee

jaar langer in Afghanistan, of elders zou hebben verbleven. Wanneer u hiermee werd geconfronteerd

werd, herhaalde u aanvankelijk dat het incident in 2016 gebeurde, om onmiddellijk hierna te zeggen dat

u geen informatie had omtrent het moment waarop het incident plaatsvond. Wanneer u werd benadrukt

dat het belangrijk was dat u de waarheid sprak over de plaatsen waar u de laatste jaren voor uw vertrek

had verbleven, herhaalde u dat u de laatste periode voor uw aankomst in België in Turkije en Griekenland



RvV X - Pagina 6

had gewoond (CGVS p. 18). De inconsistente verklaringen die u aflegt in verband met uw vertrek uit

Pakistan en de duur van de periode tussen uw vertrek uit Pakistan en uw vertrek uit Afghanistan doen

dan ook vermoeden dat u niet de waarheid spreekt over de omstandigheden waarin u verbleef tijdens de

laatste jaren voor uw vertrek naar Europa.

Het vermoeden dat u niet in Pakistan verbleef de laatste jaren voor uw vertrek naar Europa wordt verder

bevestigd door volgende vaststelling. Zo werd u gevraagd naar incidenten die zich afspeelden op of in de

buurt van Karkhano markt, waar u volgens uw eigen verklaringen 6-7 jaar zou hebben gewerkt tot en met

het moment waarop u Pakistan verliet (CGVS p. 10). U haalde een incident aan waarbij enkele tankers

werden opgeblazen. U herinnerde zich niet meer in welk jaar dit incident zich afspeelde (CGVS p. 11). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit incident zich afspeelde in 2011. Gevraagd of u zich

andere incidenten herinnerde die zich afspeelden op of in de buurt van Karkhano markt, verklaarde u zich

geen andere incidenten meer te herinneren en vertelde u dat er incidenten gebeurden in Khyber Agency

(CGVS p. 11). Nochtans blijkt uit objectieve informatie dat er nog verschillende incidenten gebeurden in

Karkhano markt. Later tijdens het jaar 2011, meer bepaald in november, gebeurde er een aanslag op

Karkhano markt in Peshawar, waarbij 11 mensen gewond geraakten, waarvan twee in kritieke situatie. Bij

deze aanslag werd een zekere malik Taj getarget. In januari 2016 gebeurde een aanslag in de buurt van

Karkhano markt waarbij 10 mensen werden gedood en 20 andere mensen gewond geraakten. Gezien u

verklaarde tot en met uw vertrek uit Pakistan op Karkhano markt te hebben gewerkt (CGVS p. 10) lijkt het

echter weinig waarschijnlijk dat u niet op de hoogte zou zijn van deze incidenten die zich in en rond

Karkhano markt afspeelden in deze periode. Het feit dat u slechts één incident kan opnoemen dat

gebeurde in Peshawars Karkhano markt, terwijl u beweerde daar 6-7 jaar te hebben gewerkt en terwijl uit

informatie blijkt dat er in deze periode op deze plaats verschillende aanslagen plaatsvonden, doet

opnieuw afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Pakistan.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat dit niet de eerste keer is dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegt

over de plaatsen van uw eerder verblijf. Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor op de DVZ op datum

van 18 juli 2018 immers dat u van uw geboorte tot en met uw vertrek naar Europa in het dorp Nakorkhel

van het district Khogyani in de provincie Nangarhar in Afghanistan had gewoond. U repte met geen woord

over een verblijf in Pakistan (DVZ vragenlijst nr. 4 & 10, p. 5). Tijdens uw tweede gehoor op de DVZ op

10 oktober 2018 verklaarde u dan weer dat u slecht geadviseerd werd door mensen in het centrum en dat

u tijdens dit tweede gehoor de waarheid zou vertellen. U verklaarde dat u geboren werd in Pakistan en tot

en met 2016 in Pakistan had gewoond (CGVS vragenlijst nr. 3.1). Gezien u reeds ongeloofwaardige

verklaringen aflegde tijdens uw eerste DVZ gehoor, kan dan ook niet zomaar worden aangenomen dat u

tijdens uw CGVS interview wel de waarheid zou vertellen met betrekking tot uw plaatsen van eerder

verblijf.

Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaatsen van eerder

verblijf vóór uw komst naar België, waardoor de vervolgingsfeiten die zich volgens uw verklaringen in uw

laatste plaats van eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

De ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt bevestigd door volgende vaststellingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u de Taliban vertelde dat u zich bij hen zou aansluiten. U zou echter helemaal

niet van plan zijn geweest zich bij hen aan te sluiten. Toch blijkt dat u helemaal niet nadacht over de

consequenties die dit mondeling akkoord met de Taliban met zich meebrachten. U verklaarde letterlijk: “Ik

dacht niet aan de consequenties, want ik dacht dat het verhaal over was daar.” (CGVS p. 14). Hoewel u

de Taliban had toegezegd u bij hen aan te sluiten, dacht u niet dat zij opnieuw bij u zouden langskomen

indien u zich niet bij hen aansloot (CGVS p. 15). U bleef na deze afspraak met de Taliban enkele dagen

thuis omdat uw vader u dit adviseerde, maar ging vervolgens weer werken alsof er niets gebeurd was.

Uw leermeester had u immers verteld dat er geen gevaar voor u dreigde. Deze denk- en handelswijze

komen echter zeer ondoordacht en risicovol, en bijgevolg ongeloofwaardig over.

Daarenboven verklaarde u verschillende keren tijdens het gehoor dat u niet de enige uit uw dorp was die

door de Taliban gerekruteerd werd.

Zo verklaarde u, gevraagd naar uw vrees bij terugkeer naar Afghanistan, dat de Taliban volwassenen uit

uw dorp vroeg om deel te nemen aan de jihad (CGVS p. 13). Later tijdens het gehoor verklaarde u dat

jonge jongens uit uw dorp gerekruteerd werden door de Taliban en op een ander moment verklaarde u

dat “alle” jonge jongens uit uw dorp door de Taliban werden gerekruteerd. Toen u echter verschillende

malen werd gevraagd of u andere personen kende die net als u door de Taliban werden gerekruteerd om

mee te doen aan de jihad en of u voorbeelden kon geven van jongens die door de Taliban werden
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gerekruteerd, moest u echter een antwoord schuldig blijven. U verklaarde dat u deze mensen niet

persoonlijk kende, dat er verschillende dorpen waren en dat u slechts 6-7 maand in Afghanistan verbleef.

Dit zou niet genoeg zijn om alles te weten (CGVS p. 15). Het is echter weinig geloofwaardig dat u enerzijds

beweert dat alle jonge jongens in uw dorp door de Taliban werden gerekruteerd, terwijl u anderzijds geen

enkel voorbeeld kan geven van anderen die door de Taliban werden gerekruteerd.

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van u noch een gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

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

verzoeker een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt omwille van de algemene

veiligheidssituatie in het land van herkomst. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar

het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd

artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het CGVS op dit moment – op basis van uw verklaringen

en de door u voorgelegde documenten – niet betwist dat u over de Afghaanse nationaliteit beschikt. Het

is evenwel een feit van algemene bekendheid dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland) en doorheen hun levensloop op duurzame wijze in

meerdere regio’s van Afghanistan hebben verbleven. De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de meest recente plaats van eerder verblijf of de

meest recente regio van herkomst.

Rekening houdend met het gegeven dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal significant verschillend is (zie EASO Country of Origin Information Report – Afghanistan Security

Situation – Update – mei 2018), en het gegeven dat vele Afghanen binnen Afghanistan om diverse

redenen migreren naar andere regio’s, kan u, met betrekking tot de vraag of u bij terugkeer een reëel

risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet,

dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar uw Afghaanse nationaliteit of de algemene situatie

in uw oorspronkelijke regio van herkomst, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk maken

ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). U bent

er met andere woorden toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon te

leveren door duidelijkheid te scheppen over uw beweerde plaatsen van eerder verblijf binnen en buiten

Afghanistan.

De nood aan subsidiaire bescherming moet immers in de eerste plaats getoetst worden aan de meest

recente plaats van waar u voorafgaand aan uw vertrek uit Afghanistan feitelijk en duurzaam verbleven

heeft, en dus niet ten aanzien van de plaats(en) waar u ooit in het verleden verbleven heeft, maar waar u

(al dan niet op vrijwillige basis) de banden mee verbroken heeft. Immers, indien blijkt dat u vóór uw vertrek

uit Afghanistan geruime tijd in een andere regio dan uw oorspronkelijke regio van herkomst verbleven

heeft, zich er gevestigd heeft of er een duurzaam verblijf heeft gekend, dan dient deze regio bestempeld

te worden als de relevante regio van herkomst die het ijkpunt moet vormen bij de beoordeling van de nood

aan subsidiaire bescherming. Er kan in voorkomend geval immers redelijkerwijze van uitgegaan worden

dat deze regio, en niet uw geboorteregio, uw regio van bestemming zal zijn bij een eventuele terugkeer

naar Afghanistan (zie EASO, Article 15(c), Qualification Directive (2011/95/ EU)- A juidicial Analysis-

december 2014, pag. 25-26; EASO Country Guidance – Common Analysis: Afghanistan, pag. 98,

voetnoot 57). Bovendien bent u er hoe dan ook toe gehouden om duidelijkheid te verschaffen over

uw opeenvolgende verblijfplaatsen binnen Afghanistan, zelfs al betreft het plaatsen waar u niet

noodzakelijk op een duurzame wijze verbleven heeft, dit opdat het CGVS minstens op correcte en

betrouwbare wijze kan bepalen of één van deze plaatsen van eerder verblijf in uw hoofde desgevallend

als een veilig, toegankelijk en redelijk intern vestigingsalternatief kan worden aangemerkt. Het spreekt

dan ook voor zich dat al uw eerdere verblijfplaats(en) vóór uw beweerde vertrek uit Afghanistan, en de

omstandigheden waarin u er verbleven heeft wezenlijke aspecten betreffen bij het beantwoorden van de

vraag of u een nood aan subsidiaire bescherming kan doen gelden.
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Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar België is daarenboven ook in een

ander opzicht cruciaal voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Bij een jarenlang

verblijf in het buitenland valt immers niet uit te sluiten dat u reeds in een derde land reële bescherming

geniet in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 1° Vw., of dat dit land als een veilig derde land in de zin

van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 2° Vw. kan beschouwd worden, waardoor de noodzaak aan en het recht

op een subsidiaire beschermingstatus in België komen te vervallen.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 21 november 2018

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 verzoeken om internationale

bescherming, reisroutes en reisdocumenten (CGVS p. 2). Er werd uitdrukkelijk beklemtoond dat indien u

het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u werkelijk heeft verbleven vóór uw

vertrek uit Afghanistan, dit een negatieve invloed kon hebben op uw verzoek tot internationale

bescherming (CGVS p. 2).

U werd op het einde van het persoonlijk onderhoud geconfronteerd met de vaststelling dat u

inconsistente verklaringen aflegde over de datum van uw vertrek uit Pakistan. U hield aanvankelijk vast

aan de verklaring dat het incident waarna u uit Pakistan vertrok in 2016 plaatsvond, om daarna te zeggen

dat u geen informatie had over waar het incident zich afspeelde. Wanneer u benadrukt werd dat het

belangrijk was dat u eerlijk was over de plaatsen waar u de laatste jaren voor uw vertrek verbleef,

verklaarde u slechts dat u voor een jaar in Turkije bleef en voor 4-5 maanden in Griekenland werd

vastgehouden (CGVS p. 18).

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 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 vóór uw komst naar België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen u uw

plaatsen van eerder verblijf verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen maakt

u bijgevolg niet aannemelijk dat u een nood heeft aan subsidiaire bescherming . Rekening houdend met

de hierboven geschetste Afghaanse context, en de vaststelling dat u niet aannemelijk maakt dat u tot uw

beweerde datum van vertrek in het Khogyani district in het dorp Nakorkhel heeft verbleven, kan er namelijk

van uitgegaan worden dat u elders, hetzij in Afghanistan, hetzij in een derde land, bescherming heeft

gevonden. In dit verband dient tevens opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u een neef

langs moederskant heeft die in Jalalabad in de plaats Family woont. U beschikt dan ook over een familiaal

netwerk in Jalalabad (CGVS p. 3). Bijgevolg kan er in uw hoofde niet besloten worden tot een nood aan

bescherming zoals bepaald in art. 48/4, § 2 onder c van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS toekomt om te speculeren

over uw (opeenvolgende) verblijfplaatsen binnen en buiten Afghanistan, noch over het element of u

afkomstig bent van een regio waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw

verklaringen over uw persoonlijke omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw

verzoek om internationale bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus. Het komt bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te

lichten en alle elementen die de met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor

de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming, aan te reiken. Uit wat voorafgaat blijkt dat

u hierin manifest faalt.

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 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 het lijden van ernstige schade bij terugkeer.

De documenten die u voorlegde kunnen niets wijzigen aan bovenstaande vaststellingen. U legde

inconsistente verklaringen af met betrekking tot het verkrijgen van uw taskara, waardoor er niet zomaar

van uitgegaan kan worden dat u deze op de officiële manier heeft bemachtigd (cfr. supra). Van de taskara

van uw vader en grootvader legde u slechts een kopie voor, waarvan de authenticiteit moeilijk vast te

stellen is.
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Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt, dat er een hoge mate van corruptie met

betrekking tot het verkrijgen van Afghaanse documenten - wat de bewijswaarde van de door u

voorgelegde stukken (uw eigen taskara, de taskara van uw vader en van uw grootvader) nog verder

relativeert. U legde tevens vier foto’s van uzelf voor, waarvan u beweert dat deze in Pakistan werden

gemaakt. Uit niets op deze foto’s kan echter afgeleid worden dat ze in Pakistan werden gemaakt. Er zijn

op deze foto’s immers enkel personen te zien. De omgeving waar de foto’s werden gemaakt, is niet

zichtbaar. U legde tevens nog een medisch document voor. Daaruit blijkt dat u littekens heeft op de

linkerkant van de borstkast. Dit attest volstaat echter niet om uw problemen met de Taliban in

Afghanistan aan te tonen. Nergens uit dit medisch attest kan immers afgeleid worden hoe of in welke

omstandigheden u dit litteken heeft opgelopen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980.”

Hij licht toe als volgt:

“II.1.1. Verwerende partij stelt in haar beslissing dat verzoekende partij er niet in geslaagd is om een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en dat verzoekende partij

evenmin in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

II.1.2. Allereerst stelt verwerende partij geen geloof te hechten aan het verblijf van verzoekende partij in

Peshawar. Nochtans kon verzoekende partij bijzonder uitgebreid vertellen over haar leven aldaar:

p. 4 CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 4]

p. 4 CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 4]

p. 10 CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 10]

p. 10CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 10]

(...)

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 10]

Zij gaf de verschillende markten aan in Peshawar en de incidenten die er gebeurden: p. 11 CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 11]

Zij kon de verschillende Afghaanse gemeenschappen in Pakistan aangeven: p. 11-12 CGVS

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 11-12]

Het is dan ook onbegrijpelijk dat verwerende partij al deze kennis van verzoekende partij aan de kant

meent te kunnen schuiven en geen geloof hecht aan haar verblijf in Peshawar, Pakistan.

Zo valt verwerende partij bijvoorbeeld over het feit dat verzoekende partij niet in detail kan vertellen over

de vlucht van haar ouders uit Afghanistan. Dat gebeurde echter voor haar geboorte en zij heeft daar nooit

veel vragen over gesteld aan haar ouders. Als illegale vluchtelingen in Pakstan hadden zij andere zorgen

aan hun hoofd.

II.1.3 Verwerende partij verwijt verzoekende partij vervolgens vermeende tegenstellingen tussen haar

verklaringen op de DVZ en haar gehoor op het CGVS:

[citaat bestreden beslissing]

Uit de hierboven aangehaalde motivering blijkt dat verwerende partij veronderstellingen maakt uit het

gehoor van verzoekende partij op de DVZ. Verzoekende partij heeft tijdens het gehoor op het CGVS

uitvoerig uiteengezet hoe zij aan haar taskara is gekomen. Zij meent dan ook dat verwerende partij niet

mag uitgaan van haar eigen veronderstellingen en zich moet baseren op haar verklaringen op het CGVS.
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II.1.4. Vervolgens verwijt verwerende partij verzoekende partij de de exacte data te kunnen geven

wanneer zij uit Pakistan naar Afghanistan vertrok en hoe haar reisweg naar Europa verliep.

Verzoekende partij heeft hier een schatting van gemaakt. In haar cultuur wordt geen belang gehecht aan

data. Zij was ook op de vlucht en moest overleven in ermbarmelijke omstandigheden. Verzoekende partij

heeft getracht zo gedetaillerd mogelijk haar levensloop uiteen te zetten.

Verzoekene partij meent dan ook dat verwerende partij erg onredelijk te wek is gegaan bij de beoordeling

van haar asielaanvraag.

Zij komt weldegelijk in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Verzoekende partij loopt in Afghanistan

dagelijks een reëel gevaar onderworpen te worden aan onmenselijke en vernederende behandeling.

II.1.5. Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op

een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht. De materiële motiveringsplicht gebiedt

dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en

blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg

minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn.”

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoeker met een aanvullende nota de volgende documenten neer:

- de “Proof of Registration Cards” van hem en zijn vader;

- zijn geboorteakte in Pakistan.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Door de devolutieve kracht van het

beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee

samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht

het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft gesteund.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Van een

verzoeker om internationale bescherming mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij de instanties belast

met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming van meet af aan in vertrouwen neemt

door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Verzoeker 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

instantie kan beslissen over dit verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo

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

asielrelaas. Van verzoeker worden correcte en coherente verklaringen verwacht en waar mogelijk ook

documenten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden,

plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute.

In casu blijkt uit de bestreden beslissing genoegzaam dat geen geloof kan worden gehecht aan de door

verzoeker voorgehouden verblijfsomstandigheden en verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België, gelet

op de vaststellingen in de bestreden beslissing dat verzoeker vage, inconsistente en ongeloofwaardige

verklaringen aflegt over (i) de periode en de redenen waarom zijn ouders Afghanistan moesten

ontvluchten, (ii) zijn leven als illegale Afghaanse vluchteling in Pakistan, gelet op (a) zijn lacunaire kennis

over de Pakistaanse ‘Proof-of-Registration’ kaart voor Afghanen en (b) zijn ondoorleefde verklaringen

over de situatie van illegale Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, (iii) de datum waarop hij zijn taskara

verkregen heeft, (iv) de datum van zijn vertrek uit Pakistan en de periode dat hij nog in Afghanistan

verbleef, (v) zijn kennis van recente veiligheidsincidenten in Pakistan, alsook de vaststelling dat verzoeker

(vi) bij aanvang van de procedure reeds inconsistente verklaringen aflegde over zijn verblijfplaatsen voor

zijn vertrek naar België. De bestreden beslissing oordeelde tevens terecht dat geen geloof kan worden

gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten dat hij gedwongen gerekruteerd zou

worden door de taliban in zijn vermeende regio van herkomst in Afghanistan, gelet op de vaststellingen

dat (i) zijn verklaringen blijk geven van een ondoordacht en risicovol gedrag in het licht van de

bedreigingen van de taliban, (ii) verzoeker geen andere voorbeelden kan geven van andere jongens die
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gerekruteerd werden door de taliban hoewel hij verklaarde dat alle jongens in zijn dorp werden

gerekruteerd.

Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn verklaringen met betrekking tot zijn levensomstandigheden

in Pakistan, doch met de loutere herhaling van zijn verklaringen doet verzoeker geen afbreuk aan de in

de bestreden beslissing vermelde motieven. In de bestreden beslissing werd omtrent verzoekers kennis

van Pakistan immers reeds terecht geoordeeld dat “Uit uw verklaringen blijkt dat u enige kennis hebt van

de regio rond Nakorkhal in Afghanistan. U blijkt eveneens enige kennis te bezitten van Peshawar. Zo

noemt u namen van verschillende wijken in Peshawar, kan u vertellen in welke wijken in Peshawar de

meeste Afghanen wonen, kent u de namen van enkele kampen rond Peshawar en vertelt u over enkele

incidenten die zich in het verleden in Peshawar hebben afgespeeld. Uit informatie, die werd toegevoegd

aan uw administratief dossier blijkt echter dat veel Afghaanse alleenstaande mannen de grens met

Pakistan oversteken, voornamelijk tijdelijk, omwille van economische of sociale redenen (zoals vb. het

uitvoeren van seizoensarbeid in Pakistan). Het louter hebben van enige geografische kennis van

Peshawar is dan ook niet voldoende om aan te tonen dat u als Afghaans vluchteling gedurende bijna heel

uw leven in Peshawar zou hebben gewoond.” Gezien deze motivering niet dienstig wordt weerlegd, blijft

deze onverminderd gehandhaafd.

Verzoeker legt in een aanvullende nota ter terechtzitting twee “Proof of Registration Cards” kaarten neer

van hemzelf en zijn vader en een geboorteakte waaruit zou blijken dat hij geboren is in Pakistan. De Raad

is echter van oordeel dat deze documenten niet volstaan om de motieven van de bestreden beslissing in

een ander daglicht te stellen. In deze dient te worden opgemerkt dat de geboortedatum op de door

verzoeker neergelegde geboorteakte en “Proof of Registration Card”, zijnde 1 januari 2002, niet

overeenstemt met de door verzoeker in het kader van zijn procedure tot het bekomen van internationale

bescherming opgegeven geboortedatum, namelijk 1 januari 1995. Het is echter niet aannemelijk dat

verzoeker zich bij zijn procedure tot het bekomen van internationale bescherming zeven jaar ouder zou

voordoen dan hij daadwerkelijk is. De Raad is dan ook van oordeel dat verzoeker niet aantoont dat hij de

persoon is die vermeld wordt op de door hem neergelegde “Proof of Registration Card” en geboorteakte,

noch toont hij aan dat deze A.H., van wie verzoeker een “Proof of Registration Card” neerlegt, werkelijk

zijn vader is.

Zelfs indien kan worden aangenomen dat de neergelegde geboorteakte en “Proof of Registration Cards”

daadwerkelijk verzoekers identiteit en verblijfsstatus als Afghaanse vluchteling in Pakistan bevestigen,

merkt de Raad op dat deze documenten tegenstrijdig zijn met verzoekers verklaringen tijdens het

persoonlijk onderhoud, waar verzoeker verklaarde dat hij niet over enige documenten beschikte in

Pakistan (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 7-8). De Raad merkt bovendien op dat deze

documenten vermelden dat verzoeker en zijn vader afkomstig zouden zijn uit de provincie Shakardara in

Kabul, terwijl verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde dat zijn familie afkomstig is uit het

district Khogyani in de provincie Nangarhar en dat hij naar dit district terugkeerde in 2016 (Ibid., p. 4-5).

Het is aldus niet aannemelijk dat verzoeker terug zou keren naar een district waar zijn familie niet vandaan

komt en dat bovendien een zeer slechte veiligheidssituatie kent, zoals blijkt uit de landeninformatie

beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 17, nrs. 1-3).

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen dan ook enkel afbreuk doen aan verzoekers

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud over zijn verblijfsomstandigheden in Pakistan en aan zijn

verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België.

De Raad is dan ook van oordeel dat de motieven van de bestreden beslissing, waaruit genoegzaam blijkt

dat verzoeker zijn verblijfsomstandigheden en verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België niet

verduidelijkt, niet kunnen worden weerlegd door de door verzoeker neergelegde documenten. De overige

motivering in het verzoekschrift is evenmin van die aard dat het afbreuk kan doen aan de motieven van

de bestreden beslissing.

Waar verzoeker aanvoert dat zijn ouders uit Afghanistan gevlucht zijn voor zijn geboorte, zodat hem niet

kan worden verweten dat hij geen details heeft over de periode en de redenen van hun vlucht, merkt de

Raad op dat dit verweer voorbijgaat aan de pertinente en terechte motivering in de bestreden beslissing

dat “Gezien u zelf verklaarde te zijn opgegroeid als Afghaans vluchteling en u bijna uw hele volwassen

leven als banneling doorbracht buiten uw land van herkomst, lijkt het immers aannemelijk dat u op de

hoogte zou zijn van de periode waarin en de redenen waarom uw ouders hun geboorteland moesten

ontvluchten.” Van verzoeker kan aldus redelijkerwijze worden verwacht dat hij beter op de hoogte is van

de periode en de redenen van de vlucht van zijn ouders uit Afghanistan.
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Waar verzoeker verder in zijn verzoekschrift op algemene wijze aanvoert dat de commissaris-generaal

“veronderstellingen” maakt uit verzoekers verklaringen bij aanvang van de procedure inzake het verkrijgen

van zijn taskara, merkt de Raad op dat verzoeker met dit verweer niet aantoont dat wat in de vragenlijst

van de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgenomen niet overeenstemt met wat hij heeft verklaard, noch

dat de commissaris-generaal de verkeerde conclusies heeft getrokken uit deze verklaringen. De Raad

ziet dan ook niet in waarom de commissaris-generaal zich enkel mag baseren op verzoekers verklaringen

tijdens het persoonlijk onderhoud inzake het verkrijgen van zijn taskara. De bestreden beslissing

oordeelde dus terecht dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over het verkrijgen van zijn

taskara, hetgeen zijn verklaringen over zijn levensomstandigheden en verblijfplaatsen voor zijn vertrek

naar België verder ondermijnt.

Verzoeker toont met zijn algemene en blote beweringen dat zijn cultuur geen belang hecht aan data en

dat hij op de vlucht was niet aan dat niet redelijkerwijze van hem kan worden verwacht dat hij zijn

verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België enigszins in de tijd kan situeren. De Raad merkt in deze op

dat uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker kennis heeft van de Westerse

kalender en dat hij zelf spontaan tijdsaanduidingen geeft wanneer hem gevraagd wordt naar zijn plaatsen

van verblijf en reisroute (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 4, 7, 11). Verzoeker toont aldus

niet aan dat zijn cognitieve vermogens zodanig zijn aangetast dat hij niet in staat zou zijn om zijn

verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België en zijn reisroute op een correcte en coherente wijze in de tijd

te situeren. Gelet op de bestreden beslissing is dit echter niet het geval.

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

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

“Op basis van uw verklaringen en de door u neergelegde documenten is het immers onmogelijk om een

zicht te krijgen op uw verblijfplaats(en) voor uw komst naar België. Er dient te worden vastgesteld dat er

geen geloof gehecht kan worden aan de bewering dat u als Afghaanse vluchteling geboren werd in

Pakistan, Khyber Agency, in de stad Peshawar in de wijk Wazir Dand en dat u daar tot en met uw

terugkeer naar het Khogyani district in de provincie Nangarhar, Afghanistan, enkele maanden voor uw

vlucht naar Europa, ononderbroken verbleef. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees

voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het verschaffen van duidelijkheid over uw

eerdere verblijfplaatsen is van wezenlijk belang voor de inschatting van de vrees voor vervolging die u

stelt te koesteren. Immers, indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat

een verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfsituatie voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanistan,

dient immers te worden besloten dat de vervolgingsfeiten, die zich volgens zijn verklaringen in een plaats

van eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

Uit uw verklaringen blijkt dat u enige kennis hebt van de regio rond Nakorkhal in Afghanistan. U blijkt

eveneens enige kennis te bezitten van Peshawar. Zo noemt u namen van verschillende wijken in

Peshawar, kan u vertellen in welke wijken in Peshawar de meeste Afghanen wonen, kent u de namen van

enkele kampen rond Peshawar en vertelt u over enkele incidenten die zich in het verleden in Peshawar

hebben afgespeeld. Uit informatie, die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt echter dat

veel Afghaanse alleenstaande mannen de grens met Pakistan oversteken, voornamelijk tijdelijk, omwille

van economische of sociale redenen (zoals vb. het uitvoeren van seizoensarbeid in Pakistan). Het louter

hebben van enige geografische kennis van Peshawar is dan ook niet voldoende om aan te tonen dat u

als Afghaans vluchteling gedurende bijna heel uw leven in Peshawar zou hebben gewoond.

Uw verklaringen vertonen immers enkele hiaten die sterk doen twijfelen aan het feit dat u als Afghaans

vluchteling in Pakistan zou zijn geboren en daar zou hebben gewoond tot en met uw terugkeer naar

Afghanistan, na de aanslag op de militaire school in Peshawar.

Om te beginnen kunnen uw verklaringen over de vlucht van uw ouders van Afghanistan naar Pakistan

niet overtuigen. Zo verklaarde u dat uw ouders Afghanistan verlieten ‘volgend op de revolutie’. Wanneer

u om verduidelijking gevraagd werd verklaarde u: “Ze verlieten AFG, tijdens het regime van de Taliban,

ze verlieten het land, samen met andere mensen tijdens de tijd van de Russen.”

Gevraagd of uw ouders Afghanistan verlieten ten tijde van de Russen of ten tijde van de Taliban,

verklaarde u dit echter niet te weten. U wist slechts dat zij Afghanistan verlieten ten tijde van de revolutie.

Gevraagd hoe oud uw ouders dan waren toen zij Afghanistan ontvluchtten verklaarde u hierover geen

informatie te hebben (CGVS p. 5-6). Het is echter zeer opmerkelijk en weinig waarschijnlijk dat u zo weinig

informatie zou kunnen geven met betrekking tot de periode waarin uw ouders Afghanistan verlieten.

Gezien u zelf verklaarde te zijn opgegroeid als Afghaans vluchteling en u bijna uw hele volwassen leven

als banneling doorbracht buiten uw land van herkomst, lijkt het immers aannemelijk dat u op de hoogte
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zou zijn van de periode waarin en de redenen waarom uw ouders hun geboorteland moesten ontvluchten.

Het feit dat u niet eens zou weten hoe oud uw ouders waren toen zij Afghanistan verlieten is dan ook een

eerste vaststelling die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het feit dat u en uw familie als

Afghaanse vluchtelingen in Pakistan zouden hebben gewoond.

Verder konden uw verklaringen omtrent uw leven als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan niet

overtuigen.

Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen met betrekking tot het ontbreken van de

vluchtelingenkaart niet overtuigen. Zo dient opgemerkt te worden dat u nog nooit van de ‘Proof of

Registration Card’ hebt gehoord, het document dat sinds 2006 in het leven werd geroepen om Afghanen

in Pakistan van een legale status te voorzien. U spreekt slechts over de ‘mahajerkaart’ of

vluchtelingenkaart en verklaart dat er geen andere documenten of kaarten voor Afghanen in Pakistan

bestaan. U verklaart dat uw ouders geen ‘mahajerkaart’ hadden omdat zij niet van het bestaan van deze

kaart op de hoogte waren. Jullie zouden immers hebben gewoond in een gebied dat niet door de

Pakistaanse overheid werd gecontroleerd, en waarin geen problemen waren. Pas toen de Pakistaanse

overheid kampen begon te vernietigen en er Afghaanse vluchtelingen naar jullie wijk kwamen wonen,

realiseerden jullie jullie het bestaan van de ‘mahajerkaart’. Nadat u het bestaan van deze kaart zou hebben

ontdekt, zou u naar het kantoor van UNHCR in Arbab Road en in Hayatabad zijn gegaan om zulke kaart

aan te vragen. U zou voor de eerste keer naar het UNHCR kantoor zijn geweest om een ‘mahajerkaart’

aan te vragen na de aanslag op de militaire school in Pakistan. Het lijkt echter niet aannemelijk dat u pas

na de aanslag in 2014 zou hebben gehoord over het bestaan van dergelijke kaart, die reeds 8 jaar eerder

in het leven werd geroepen, en in deze periode reeds twee keer verlengd en vernieuwd werd (CGVS p.

8, 9).

Verder kwamen uw verklaringen over uw leven als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan alles behalve

doorleefd over. U verklaarde u dat u woonde in de wijk Wazir Dund in Peshawar. Deze wijk zou liggen in

Khyber Agency (district uit de voormalige Federally Administered Tribal Areas) (CGVS p. 4). U verklaarde

dat er in Pakistan twee overheden waren, één in Peshawar en één daarbuiten. In Karkhano zou een

checkpoint zijn om naar het door de overheid gecontroleerde gebied te gaan. Telkens u naar de markt

van Karkhano zou gaan, zou u dit checkpoint moeten passeren. U verklaarde echter nooit problemen aan

dit checkpoint te hebben gehad (CGVS p. 11). Gezien u in Pakistan nooit over enige wettelijke

documenten beschikte, en u volgens uw verklaringen telkens u ging werken het checkpoint dat de grens

tussen de FATA en het door de overheid gecontroleerd gebied moest passeren, lijkt het echter weinig

geloofwaardig dat u nooit problemen aan dit checkpoint zou hebben gehad. Wanneer u later tijdens

hetzelfde gehoor gevraagd werd hoe het feit dat u als Afghaan zonder documenten in Pakistan woonde,

uw leven in Pakistan had beïnvloed verklaarde u slechts: “We hadden geen problemen voor het incident

dat ik eerder vermeldde, we konden leven, we konden ons vrij bewegen, er was geen nood voor een

‘mahajerkaart’. Maar toen het incident in 2016 gebeurde, veranderde alles voor ons. Mensen verhuisden

naar Agency kampen, verschillende plaatsen. En ze beschuldigde Afghanen voor de incidenten.” (CGVS

p. 12). U verklaarde verder niet te zijn gearresteerd geweest voor het voorval in de Pakistaanse

legerschool. Toen u nogmaals werd gevraagd of u vóór het incident in de legerschool problemen had

gehad door het feit dat u als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan leefde, verklaarde u nogmaals

geen problemen in Pakistan te hebben gehad (CGVS p. 12). Dit is echter niet aannemelijk. Hoewel het

correct is dat de situatie voor Afghanen in Pakistan verslechterde na de aanslag op de Pakistaanse

legerschool eind 2014, kan moeilijk gezegd worden dat Afghanen die niet geregistreerd waren vóór 2014

een rooskleurig leven in Pakistan hadden. Zo blijkt immers dat in 2012 reeds sprake was van een

grootschalige deportatie van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. Ook blijkt dat de perceptie van

Afghanen in Pakistan door de jaren heen verslechterde, gezien zij, zelfs vóór de aanslag in 2014 reeds in

relatie gebracht werden en verantwoordelijk geacht werden voor terroristische aanslagen in Pakistan.

Tevens blijkt dat er verschillende keren raids op Karkhano markt werden georganiseerd door de

Pakistaanse ordediensten, waarbij Afghanen zonder verblijfsvergunning werden opgepakt en

vastgehouden. Uit beschikbare informatie bleek eveneens dat in mei 2014, de bewegingsvrijheid van

Afghanen zonder enige verblijfsdocumenten in Pakistan gelimiteerd werd.

Deze beperking in bewegingsvrijheid hield onder andere in dat Afghanen zonder legale

verblijfsdocumenten niet naar de markt konden gaan. Het lijkt dan ook weinig geloofwaardig en nog minder

doorleefd dat u, gevraagd naar uw leven als ongedocumenteerde Afghaan in Pakistan, zou verklaren dat

u nooit problemen heeft gekend.

U legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot het verkrijgen van uw taskara. Zo

verklaarde u, toen u tijdens uw gehoor op de DVZ gevraagd werd wanneer uw taskara werd uitgereikt:
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“Toen we terugkeerden naar Afghanistan, mijn vader zei: hier moet je je kunnen identificeren. Je moet de

taskara gaan halen.” (CGVS vragenlijst nr. 3.1). Uit deze verklaring kan dan ook worden afgeleid dat u uw

taskara pas bemachtigde na uw terugkeer naar Afghanistan, gezien u deze nodig zou hebben om zich in

Afghanistan te identificeren. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u echter dat u éénmalig

terugkeerde naar Afghanistan tijdens uw verblijf in Pakistan. Toen u 15 jaar oud was, zou u met uw vader

naar Kaga, het districtscentrum van Khogyani zijn geweest om daar uw taskara te gaan ophalen. U zou

deze nodig hebben gehad omdat de politie ’s nachts soms raids uitvoerde in Karkhano markt en u

daarvoor uw identiteitskaart zou nodig hebben (CGVS p. 9). Geconfronteerd met deze inconsistentie

verklaarde u echter dat u een vergissing maakte tijdens het vorige interview en verklaard had dat uw vader

en u van Pakistan naar Afghanistan gingen en daar uw taskara kregen (CGVS p. 17). Deze verklaring

biedt echter geen afdoende uitleg voor het bestaan van deze discrepantie. Uw tegenstrijdige verklaringen

over de moment waarop u uw taskara zou hebben ontvangen doen wederom afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het feit dat u als Afghaans vluchteling in Pakistan zou hebben gewoond.

Verder dient opgemerkt te worden dat u inconsistente verklaringen aflegde omtrent uw vertrekdatum uit

Pakistan en omtrent de periode die u nog in Afghanistan verbleef alvorens uw reis naar Europa te

beginnen. Zo verklaarde u verschillende keren tijdens uw gehoor op het CGVS dat u Pakistan verliet in

het jaar 2016, nadat de situatie voor Afghanen in Pakistan slechter was geworden (CGVS p. 2, 4). U zou

vertrokken zijn een maand na de aanval op de publieke legerschool in december 2016 in Pakistan (CGVS

p. 11, 17). U verklaarde zich niet meer te herinneren in welke maand u naar Afghanistan zou zijn terug

gekeerd, maar vermoedde dat dit in het midden van het jaar, tijdens een warm seizoen was (CGVS p. 4-

5). U zou slechts 6-7 maanden in Nakorkhel in Afghanistan hebben gewoond (CGVS p. 4, 15). U zou

Nakorkhel hebben verlaten in het jaar 2016 en zou Turkije hebben bereikt op de nacht van “grote eid” van

het jaar 2016 (CGVS p. 5, 15) (d.i. tussen 12 september en 16 september). U verklaarde ongeveer 8

maanden in Turkije te hebben verbleven. Vervolgens zou u ongeveer 5 maanden in Griekenland hebben

verbleven (DVZ vragenlijst nr. 37, p. 12, CGVS p. 4). Volgens deze versie van de feiten zou u dan ook in

België moeten zijn aangekomen in november 2017. Uit uw DVZ dossier bleek echter dat u op 19 juni 2018

aankwam in België en dat u op 22 juni 2018 een verzoek tot internationale bescherming indiende bij de

Belgische autoriteiten en niet eind 2017. Uw verklaringen omtrent uw vertrek zijn nog op andere manieren

inconsistent. U verklaarde zelf dat de aanval op de Pakistaanse legerschool plaatsvond in de maand

december en dat u een maand later uit Pakistan vertrok. De verklaring dat u naar Afghanistan zou zijn

vertrokken in het midden van het jaar, tijdens een warm seizoen valt hier dan ook op geen enkele manier

mee te rijmen. Verder blijkt uit objectieve informatie die werd toegevoegd aan uw dossier, dat de

Pakistaanse legerschool in december 2014 werd aangevallen en niet in 2016. Dit zou willen zeggen dat

u Pakistan veel eerder zou hebben verlaten dan het jaar 2016 en u twee jaar langer in Afghanistan, of

elders zou hebben verbleven. Wanneer u hiermee werd geconfronteerd werd, herhaalde u aanvankelijk

dat het incident in 2016 gebeurde, om onmiddellijk hierna te zeggen dat u geen informatie had omtrent

het moment waarop het incident plaatsvond. Wanneer u werd benadrukt dat het belangrijk was dat u de

waarheid sprak over de plaatsen waar u de laatste jaren voor uw vertrek had verbleven, herhaalde u dat

u de laatste periode voor uw aankomst in België in Turkije en Griekenland had gewoond (CGVS p. 18).

De inconsistente verklaringen die u aflegt in verband met uw vertrek uit Pakistan en de duur van de periode

tussen uw vertrek uit Pakistan en uw vertrek uit Afghanistan doen dan ook vermoeden dat u niet de

waarheid spreekt over de omstandigheden waarin u verbleef tijdens de laatste jaren voor uw vertrek naar

Europa.

Het vermoeden dat u niet in Pakistan verbleef de laatste jaren voor uw vertrek naar Europa wordt verder

bevestigd door volgende vaststelling. Zo werd u gevraagd naar incidenten die zich afspeelden op of in de

buurt van Karkhano markt, waar u volgens uw eigen verklaringen 6-7 jaar zou hebben gewerkt tot en met

het moment waarop u Pakistan verliet (CGVS p. 10). U haalde een incident aan waarbij enkele tankers

werden opgeblazen. U herinnerde zich niet meer in welk jaar dit incident zich afspeelde (CGVS p. 11). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit incident zich afspeelde in 2011. Gevraagd of u zich

andere incidenten herinnerde die zich afspeelden op of in de buurt van Karkhano markt, verklaarde u zich

geen andere incidenten meer te herinneren en vertelde u dat er incidenten gebeurden in Khyber Agency

(CGVS p. 11).

Nochtans blijkt uit objectieve informatie dat er nog verschillende incidenten gebeurden in Karkhano markt.

Later tijdens het jaar 2011, meer bepaald in november, gebeurde er een aanslag op Karkhano markt in

Peshawar, waarbij 11 mensen gewond geraakten, waarvan twee in kritieke situatie. Bij deze aanslag werd

een zekere malik Taj getarget. In januari 2016 gebeurde een aanslag in de buurt van Karkhano markt

waarbij 10 mensen werden gedood en 20 andere mensen gewond geraakten. Gezien u verklaarde tot en

met uw vertrek uit Pakistan op Karkhano markt te hebben gewerkt (CGVS p. 10) lijkt het echter weinig

waarschijnlijk dat u niet op de hoogte zou zijn van deze incidenten die zich in en rond Karkhano markt
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afspeelden in deze periode. Het feit dat u slechts één incident kan opnoemen dat gebeurde in Peshawars

Karkhano markt, terwijl u beweerde daar 6-7 jaar te hebben gewerkt en terwijl uit informatie blijkt dat er in

deze periode op deze plaats verschillende aanslagen plaatsvonden, doet opnieuw afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Pakistan.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat dit niet de eerste keer is dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegt

over de plaatsen van uw eerder verblijf. Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor op de DVZ op datum

van 18 juli 2018 immers dat u van uw geboorte tot en met uw vertrek naar Europa in het dorp Nakorkhel

van het district Khogyani in de provincie Nangarhar in Afghanistan had gewoond. U repte met geen woord

over een verblijf in Pakistan (DVZ vragenlijst nr. 4 & 10, p. 5). Tijdens uw tweede gehoor op de DVZ op

10 oktober 2018 verklaarde u dan weer dat u slecht geadviseerd werd door mensen in het centrum en dat

u tijdens dit tweede gehoor de waarheid zou vertellen. U verklaarde dat u geboren werd in Pakistan en tot

en met 2016 in Pakistan had gewoond (CGVS vragenlijst nr. 3.1). Gezien u reeds ongeloofwaardige

verklaringen aflegde tijdens uw eerste DVZ gehoor, kan dan ook niet zomaar worden aangenomen dat u

tijdens uw CGVS interview wel de waarheid zou vertellen met betrekking tot uw plaatsen van eerder

verblijf.

Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaatsen van eerder

verblijf vóór uw komst naar België, waardoor de vervolgingsfeiten die zich volgens uw verklaringen in uw

laatste plaats van eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

De ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt bevestigd door volgende vaststellingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u de Taliban vertelde dat u zich bij hen zou aansluiten. U zou echter helemaal

niet van plan zijn geweest zich bij hen aan te sluiten. Toch blijkt dat u helemaal niet nadacht over de

consequenties die dit mondeling akkoord met de Taliban met zich meebrachten. U verklaarde letterlijk: “Ik

dacht niet aan de consequenties, want ik dacht dat het verhaal over was daar.” (CGVS p. 14). Hoewel u

de Taliban had toegezegd u bij hen aan te sluiten, dacht u niet dat zij opnieuw bij u zouden langskomen

indien u zich niet bij hen aansloot (CGVS p. 15). U bleef na deze afspraak met de Taliban enkele dagen

thuis omdat uw vader u dit adviseerde, maar ging vervolgens weer werken alsof er niets gebeurd was.

Uw leermeester had u immers verteld dat er geen gevaar voor u dreigde. Deze denk- en handelswijze

komen echter zeer ondoordacht en risicovol, en bijgevolg ongeloofwaardig over.

Daarenboven verklaarde u verschillende keren tijdens het gehoor dat u niet de enige uit uw dorp was die

door de Taliban gerekruteerd werd. Zo verklaarde u, gevraagd naar uw vrees bij terugkeer naar

Afghanistan, dat de Taliban volwassenen uit uw dorp vroeg om deel te nemen aan de jihad (CGVS p. 13).

Later tijdens het gehoor verklaarde u dat jonge jongens uit uw dorp gerekruteerd werden door de Taliban

en op een ander moment verklaarde u dat “alle” jonge jongens uit uw dorp door de Taliban werden

gerekruteerd. Toen u echter verschillende malen werd gevraagd of u andere personen kende die net als

u door de Taliban werden gerekruteerd om mee te doen aan de jihad en of u voorbeelden kon geven van

jongens die door de Taliban werden gerekruteerd, moest u echter een antwoord schuldig blijven. U

verklaarde dat u deze mensen niet persoonlijk kende, dat er verschillende dorpen waren en dat u slechts

6-7 maand in Afghanistan verbleef. Dit zou niet genoeg zijn om alles te weten (CGVS p. 15). Het is echter

weinig geloofwaardig dat u enerzijds beweert dat alle jonge jongens in uw dorp door de Taliban werden

gerekruteerd, terwijl u anderzijds geen enkel voorbeeld kan geven van anderen die door de Taliban

werden gerekruteerd.

De documenten die u voorlegde kunnen niets wijzigen aan bovenstaande vaststellingen. U legde

inconsistente verklaringen af met betrekking tot het verkrijgen van uw taskara, waardoor er niet zomaar

van uitgegaan kan worden dat u deze op de officiële manier heeft bemachtigd (cfr. supra). Van de taskara

van uw vader en grootvader legde u slechts een kopie voor, waarvan de authenticiteit moeilijk vast te

stellen is. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt, dat er een hoge mate van corruptie

met betrekking tot het verkrijgen van Afghaanse documenten - wat de bewijswaarde van de door u

voorgelegde stukken (uw eigen taskara, de taskara van uw vader en van uw grootvader) nog verder

relativeert. U legde tevens vier foto’s van uzelf voor, waarvan u beweert dat deze in Pakistan werden

gemaakt. Uit niets op deze foto’s kan echter afgeleid worden dat ze in Pakistan werden gemaakt. Er zijn

op deze foto’s immers enkel personen te zien. De omgeving waar de foto’s werden gemaakt, is niet

zichtbaar. U legde tevens nog een medisch document voor. Daaruit blijkt dat u littekens heeft op de

linkerkant van de borstkast. Dit attest volstaat echter niet om uw problemen met de Taliban in

Afghanistan aan te tonen. Nergens uit dit medisch attest kan immers afgeleid worden hoe of in welke

omstandigheden u dit litteken heeft opgelopen.”
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Derhalve heeft verzoeker op ernstige wijze verzaakt aan de op hem rustende medewerkingsplicht, zoals

genoegzaam blijkt uit het voorgaande. Verzoeker weigert aldus op moedwillige wijze klaarheid te

scheppen over en maakt het derhalve onmogelijk om een duidelijk zicht te krijgen op zijn identiteit,

verblijfplaatsen en zijn levensomstandigheden voor zijn vertrek naar België. Indien verzoeker meent wel

degelijk nood te hebben aan internationale bescherming, komt het hem toe, gelet op de hoger vermelde

medewerkingsplicht en de op zijn schouders rustende bewijslast, de instanties een waarheidsgetrouw en

gedetailleerd beeld te geven over zijn levensomstandigheden en reisroute, quod non in casu. Aldus kan

de loutere verwijzing naar verzoekers herkomst niet volstaan om in zijn hoofde het bestaan van een nood

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

immers 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.

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

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

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

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

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

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

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

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

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

terugkeer een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

loopt, een verwijzing naar zijn relaas evenmin volstaan. Hij moet enig verband met zijn persoon

aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist.

Uit de bespreking van verzoekers relaas blijkt dat hij zijn identiteit, reële verblijfssituatie en

leefomstandigheden voor zijn aankomst in België niet kan verduidelijken. Verzoeker maakt hierdoor zelf

het bestaan van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk. Aangezien het bijgevolg vrijwel onmogelijk

is een correct beeld te krijgen van verzoekers werkelijke herkomst, is het dienvolgens evenzeer onmogelijk

een correct beeld te krijgen van een eventuele nood aan subsidiaire bescherming.

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

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

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

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

aan te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig augustus tweeduizend

negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


