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nr. 227 220 van 9 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. YILMAZ

Dampoortstraat 20

9000 GENT

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 7 juni 2019 heeft

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

21 mei 2019.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 juni 2019 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 28 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. YILMAZ, en van attaché

L. VANDERVOORT, 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 25 oktober 2017 België is binnengekomen, diende op 22

november 2017 een verzoek om internationale bescherming in. Op 27 augustus 2012 werden verzoekers

vingerafdrukken genomen in Zweden (Eurodac).

1.2. Op 21 mei 2019 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 23 mei 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 22/11/2017
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Overdracht CGVS: 10/04/2018

U werd op 1 juni 2018 van 13u45 tot 17u07 en op 2 juli 2018 van 9u07 tot 12u50 gehoord door het

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), telkens bijgestaan door een tolk

die het Pashtu machtig is.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van origine een Pashtun te zijn, afkomstig uit Gerdi

Ghaus, district Mohmand Dara in de provinicie Nangarhar. U bent een soennitische moslim en geboren

in 1993 of 1994. U woonde er met uw vader, moeder en twee zussen die nadien huwden. Ook twee ooms

langs moeders zijde en uw oom langs vaders zijde M.K. woonden in het dorp, een stiefoom langs moeders

zijde woont in Kunduz.

Uw vader was net als vele leden van uw stam chauffeur en vervoerde met zijn trucks goederen voor de

Amerikanen in Afghanistan. Hij had twee trucks. Uw vader bezat ook veel grond. Al jaren lag hij in conflict

met zijn jongere broer, uw oom M.K.. Uw oom werkte met zijn zonen S. en N. voor de taliban als

commandant en eiste dat uw vader zou stoppen met het vervoeren van goederen voor de Amerikanen.

Uw vader weigerde aangezien dit zijn broodwinning was. Het kwam soms tot een fysiek gevecht tussen

uw oom en uw vader. Uw oom was bovendien jaloers op jullie bezittingen, uw vader had veel gronden en

twee vrachtwagens. Er werden over dit grondconflict verschillende jirga’s gehouden, maar er kwam geen

oplossing. Na verschillende bedreigingen door uw oom heeft deze uw vader op een nacht ergens in 2012

of 2013 samen met zijn zonen en enkele taliban doodgeschoten en jullie trucks in brand gestoken. Ze

eisten toen ook alle eigendomsdocumenten op. Ze gingen weg toen buren af kwamen op het geschreeuw

door uw moeder. Enkele uren nadien kwam de oom terug op zoek naar u, u was toen al in het huis van

uw ooms langs moeders zijde. Uw familie vreesde dat u als enige zoon van uw vader ook slachtoffer zou

worden van uw oom. Deze oom wou u immers ook laten toetreden tot de taliban om jihad mee te voeren

of een zelfmoordaanslag te plegen, om u zo uit de weg te kunnen ruimen. U dook enkele weken onder bij

uw oom in het dorp waarna u met een smokkelaar het land uit reisde. U bereikte uiteindelijk Zweden

waar u een verzoek om internationale bescherming indiende op 27 augustus 2012 en verklaarde

minderjarig te zijn. Uw verzoek werd in Zweden definitief afgewezen eind 2015, waarna u naar Calais

reisde waar u een tweetal jaar verbleef met de bedoeling de oversteek te maken naar het Verenigd

Koninkrijk. Op aanraden van anderen kwam u uiteindelijk naar België. U had zich bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) aangeboden voor het indienen van een verzoek om internationale

bescherming maar er was enkel pre-registratie mogelijk en u kreeg nog geen opvang. Bij een controle

door de politie werd u opgesloten in het gesloten centrum voor illegalen te Brugge. U diende er op 22

november 2017 uw verzoek om internationale bescherming in. De raadkamer oordeelde dat u moest

worden vrijgesteld op 5 december 2017. Een overname van uw verzoek in het kader van de

Dublinregeling werd door Zweden geweigerd.

U vreest bij terugkeer nog steeds uw oom die u zal vermoorden omdat hij beslag wil leggen op uw gronden

en bezittingen, daarnaast vreest u ook dat hij u zal dwingen bij de taliban te gaan om een aanslag te

plegen.

U legde ter staving van uw verzoek volgende documenten neer: uw originele taskara met vertaling, een

kopie van uw vaders taskara en enkele stukken uit uw Zweeds asieldossier (verzoekschrift advocaat,

doktersattest, attest taalcursus, attest inzake medicatie, verklaring van een arts en een attest inzake uw

begeleid wonen).

B. Motivering

Na grondige 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 worden

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

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 (zie notities CGVS1 p. 2), blijkt uit het geheel van de

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

deze plicht tot medewerking.

Er kan gezien verschillende vaagheden, tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden vooreerst geen

geloof worden gehecht aan de asielmotieven waarop u uw vrees voor terugkeer naar Afghanistan stoelt.

Zo haalde u voor het CGVS aan uw oom aan vaders zijde te vrezen omdat hij als lid van de taliban

enerzijds wou dat u bij de taliban zou gaan om jihad te voeren; en anderzijds omdat hij jaloers was op de

bezittingen van uw familie en al jarenlang een conflict met uw vader had over gronden en eigendom

(CGVS1 p. 14). Het zou zo ver gekomen zijn dat uw oom uw vader doodschoot, waarna u onderdook

omdat uw oom u wou rekruteren bij de taliban en al snel het land verliet. Via een rekrutering bij de taliban

zou uw oom u uit de weg willen ruimen aangezien u zou moeten vechten of een zelfmoordaanslag plegen.

Verschillende elementen zetten de geloofwaardigheid hiervan op de helling.

Vooreerst kan er geen geloof gehecht worden aan het talibanprofiel dat u uw oom langs vaders zijde en

zijn zonen aanmeet. Gevraagd wat uw oom en zonen bij de taliban deden kan u enkel vaagweg aangeven

dat ze betrokken waren bij grote problemen, en gingen vechten op plaatsen waar er nood was aan

bijkomende strijders (CGVS2 p. 14). Voorbeelden van die gevechten kan u niet geven.
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Gevraagd hoe lang uw oom dan al bij de taliban was houdt u het op het vage “al heel lang”, hij zou vrienden

hebben bij de taliban en er daarom bij gegaan zijn. Uw oom was zelf ‘tweede commandant’ beweerde u,

maar onder wiens leiding hij stond weet u niet. Uw vage verklaringen hierover zetten de geloofwaardigheid

van dit profiel op de helling.

Uiteindelijk leidde de jaloezie van uw oom op uw vaders eigendommen en gronden tot een grote ruzie,

waarbij uw vader gedood werd. Echter blijft u ook vaag over wanneer u eigenlijk gevlucht bent, of hoelang

na de dood van uw vader u bent vertrokken: u geeft aan het niet goed te weten, het is al lang geleden zo

stelt u (CGVS2 p. 13). Tijdens het eerste persoonlijke onderhoud voor het CGVS had u nog beweerd één

tot anderhalve maand à twintig dagen na zijn dood het land te hebben verlaten (CGVS1 p. 15). U situeerde

zijn dood ergens in het begin van 2012. U situeerde de dood van uw vader tijdens het tweede onderhoud

dan weer in saur 1392, wat omgezet naar de westerse kalender overeenkomt met 21/04/2013 tot

21/05/2013, dus een jaar later (CGVS2 p. 6). Nog eens gevraagd tijdens het tweede onderhoud of u een

schatting kon geven van hoelang u nog daar bleef stelde u enkel vaagweg dat u “enkele weken later”

vluchtte (CGVS2 p. 13). Het is opmerkelijk dat u van dergelijke ingrijpende gebeurtenis of van de periode

wanneer u nog in het land verbleef slechts vaagweg een tijdsaanduiding kan geven.

Het is eveneens opmerkelijk dat u beweert na zijn dood ondergedoken te zijn bij uw ooms langs moeders

zijde, die volgens uw verklaring woonachtig zijn in hetzelfde dorp, slechts enkele huizen verder van het

uwe. U stelt dat het veilig was daar, terwijl dit net als een minder veilige plek kan worden gezien. Uw oom

langs vaders zijde deinsde er immers ook niet voor terug zijn eigen broer, uw vader, dood te schieten in

diens eigen huis, en bovendien kwam hij toen naar jullie huis begeleid door talibanleden (CGVS2 p. 12-

13). U beweerde trouwens zelf dat iedereen bang was van uw oom, ook uw ooms langs moeders zijde,

en dat hij een machtig talibanlid is. Hoe uw verblijf bij hen, ook al zou het maar van korte duur geweest

zijn, dan een veilige onderduikoptie zou zijn geweest is een raadsel. U beweerde trouwens ook dat uw

oom langs vaders zijde uw ooms aan moeders zijde bedreigde dat ze zelf gedood zouden worden als ze

u hielpen (CGVS2 p. 18). Desondanks dook u bij hen onder, en zouden ze zelfs nog altijd in het dorp

verblijven, wat verder doet twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze dreigementen. Bovendien is uw

verklaring dat uw oom u via de rekrutering bij de taliban uit de weg wou ruimen (hij zou u voor de

taliban een zelfmoordaanslag laten plegen) eerder omslachtig te noemen. Mocht hij u werkelijk preventief

willen doden omdat u als zoon van uw vader wraak zou kunnen nemen wegens zijn moord, kon hij u even

goed onmiddellijk doden, te meer hij volgens u veel macht had in de regio, in plaats van u eerst te moeten

onder dwang rekruteren bij de taliban en vervolgens het risico te nemen dat uw zelfmoordaanslag zou

mislukken.

Verder dient te worden vermeld dat via uw vingerafdrukken was gebleken dat u al eerder een verzoek

om internationale bescherming had ingediend in Zweden. Het CGVS vroeg uw toestemming om dit

dossier op te vragen waarmee u akkoord ging, en bekwam informatie uit uw verzoek om internationale

bescherming in Zweden (CGVS1 p. 7). U haalde er in grote lijnen dezelfde asielmotieven aan, namelijk

dat uw vader en oom een grondconflict hadden en dat uw oom u wou rekruteren voor de taliban. Ook de

Zweedse asielinstanties hebben uw verzoek om internationale bescherming geweigerd omdat u uw

leeftijd en identiteit niet aantoonde door documenten of aannemelijke verklaringen, en uw asielmotieven

niet werden aangenomen als geloofwaardig en gegrond.

Hoewel na lezing van dit asieldossier blijkt dat u er in grote lijnen een gelijkaardig asielrelaas bracht, dient

nog gewezen te worden op verschillende ernstige tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen ginder en

deze hier die de geloofwaardigheid van uw asielmotieven verder in het gedrang brengen.

Zo geeft u hier aan dat u in Zweden verbleef als minderjarige, u had er ook een voogd (CGVS1 p. 6).

Echter blijkt na lezing van uw asieldossier en de beslissing dat uw minderjarigheid door de Zweedse

asielinstanties niet werd aanvaard. Uit de beslissing werd uw geboortedatum gesitueerd in 1994 en niet

in 1996. Zelf beweert u nu trouwens ook geboren te zijn in 1994 of 1993 (CGVS1 p. 8), waardoor u dus

toegeeft niet minderjarig te zijn geweest bij uw aankomst in Europa.

Over uw oom langs vaders zijde vermeldde u in Zweden dat niemand wist wat hij van beroep deed, hoe

hij zijn geld verdiende (zie vertaling gehoorverslag Zweden p. 7); terwijl u op het CGVS duidelijk verklaarde

dat uw oom ook twee trucks had waarmee ze cement vervoerden (CGVS2 p. 14). U vermeldde in Zweden

nog een incident in de periode voor de grote ruzie tussen uw vader en oom waarbij uw oom met zijn zonen

naar uw huis was gekomen en u en uw moeder had geslagen omdat jullie de eigendomsdocumenten niet

aan hem wilden geven (zie vertaling gehoorverslag Zweden p. 6).
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Op het CGVS sprak u nergens over dit incident. Later diezelfde avond zouden ze teruggekeerd zijn toen

u bij uw oom langs moeders zijde was en zouden ze erin geslaagd zijn de eigendomsdocumenten aan uw

vader te ontfutselen. Op het CGVS beweerde u echter dat de gronden en eigendommen van uw familie

en de eigendomsaktes nog in het bezit van uw familie zijn (CGVS1 p. 15; CGVS2 p. 17, 19). U beweerde

hier ook dat er verschillende keren een jirga gehouden werd over het conflict tussen uw vader en uw oom

langs vaders zijde (CGVS2 p. 12), terwijl er volgens uw verklaringen in Zweden nooit bemiddeling gedaan

werd door de dorpelingen. Hierbij merkten de Zweedse asielinstanties ook op dat het ontbreken van

dergelijke jirga’s of bemiddeling zeer merkwaardig is in dergelijke situaties. Het lijkt er dan ook op dat u

uw asielrelaas in België hebt aangepast naargelang de opmerkingen die er waren in uw beslissing in

Zweden. Volgens uw Zweedse verklaring zouden uw oom en neven bij hun laatste bezoek zijn beginnen

schieten op uw vader, waarop uw moeder wegvluchtte. Ze vroeg dan uw ooms ervoor te zorgen dat u

in veiligheid was, u vertrok en wist niet wat er met uw vader was gebeurd en of hij gewond was (zie

vertaling gehoorverslag Zweden p. 6-7, p. 8). Op het CGVS verklaarde u echter dat uw vader beschoten

werd door uw oom en dat de taliban toen ook schoten en uw vader doodden, u dook enkele weken onder

bij uw ooms en verliet toen het land (CGVS1 p. 15; CGVS2 p. 12-13). Uit uw verklaringen op het CGVS

kan dus afgeleid worden dat u al wist dat uw vader dood was vooraleer u vertrok, terwijl uit uw verklaringen

in Zweden dit niet zo bleek.

Er dient tevens te worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio

van herkomst 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 herkomst 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 regio van 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 verzoeker 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 verzoeker 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.

U beweert nu voor het CGVS afkomstig te zijn uit Gerdi Ghaus in Mohmand Dara in de provincie

Nangarhar, en daar tot aan uw vertrek uit Afghanistan altijd te hebben gewoond (CGVS1 p. 8). Echter

blijkt uit uw Zweeds asieldossier dat u daar hebt verklaard afkomstig te zijn uit Kunduz, waar u altijd hebt

gewoond tot uw vertrek uit het land. Hier gevraagd of u in Zweden de volledige waarheid hebt verteld over

uw herkomst en eerdere verblijfplaatsen bevestigde u dit nochtans (CGVS2 p. 4). Geconfronteerd met uw

verklaringen in Zweden afgelegd omtrent uw herkomst stelde u dat u toen Kunduz had geantwoord omdat

u meende dat u zich diende te baseren op uw moeders geboorteplaats. U bent eigenlijk opgegroeid in

Gerdi Ghaus, Mohmand Dara, wat niet aanvaard kan worden als geldige verklaring zoals verder blijkt.

In casu wordt echter vastgesteld dat uw kennis omtrent uw beweerde regio van herkomst, Mohmand Dara

echter uiterst beperkt is, waardoor geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw

herkomst.

Vooreerst is uw kennis omtrent de lokale geografie niet overtuigend. Gevraagd welke dorpen in de buurt

liggen van uw geboortedorp Gerdi Ghaus noemde u Gazghi, Batikot, Arzan Aw en Basawol, terwijl Batikot

de naam is van een ander district van Nangarhar zoals uit bijgevoegde informatie blijkt (CGVS1 p. 10-11).

Enkel Gazghi, Basawol en voor zover u met “Arzan Aw” Hazar Naw bedoelt, werden in de beschikbare

informatie teruggevonden als dorpen in de omgeving van Gerdi Ghaus (Gardi Ghawos). Bij de dorpen die

tussen uw dorp en het districtscentrum liggen vermeldde u weer Batikot, en Kot, wat een ander district is,

naast alweer Gazghi en Akbar Khana. Gevraagd of u het dorp Hazar Naw kon situeren vermeldde u dat

het nabij Gerdi Ghaus lag, en u gaf volgende dorpen op die tussen Gerdi Ghaus en Hazar Naw liggen:

Gazghi, Kot en vervolgens Hazar Naw en het districtshuis, alweer een gelijkaardige opsomming als

voordien dus (CGVS1 p. 20).

Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud bleek dat u eigenlijk amper dorpen tussen Gerdi Ghaus en

Hazar Naw kon opnoemen, enkel Gazhgi lag er nog tussen beweerde u dan, terwijl dit niet strookt met de

beschikbare informatie waaruit blijkt dat zich nog verschillende dorpen tussen deze twee bevinden

(CGVS2 p. 11). U kent geen dorp Mussa Khail, terwijl dit wel in de buurt van Gerdi Ghaus terug te vinden

is in de informatie, evenmin kent u het dorp Serband dat weliswaar niet in uw district ligt maar wel in de

nabije omgeving (CGVS1 p. 11).
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U geeft vreemd genoeg quasi dezelfde plaatsnamen wanneer wordt gevraagd naar de districten die

grenzen aan Mohmand Dara, namelijk Ghazgi, Kot, Batikot, Basiwol, Arzanal, Barghana en Jalalabad,

terwijl enkel Batikot en Shinwar, dat u even voordien noemde, aan Mohmand Dara grenzen (CGVS1 p.

12). De andere districten die aan het uwe grenzen volgens de beschikbare informatie noemde u niet. Ook

tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud is duidelijk dat u amper het verschil kent tussen districten en

dorpen, en kan u amper de grensdistricten van Mohmand Dara opnoemen (CGVS2 p. 8). De in

de naburige provincies liggende steden Mehterlam en Pul-e-Alam zijn u bovendien onbekend (CGVS2 p.

9). Dat u wel weet dat Torkham de grenspost is tussen Afghanistan en Pakistan is kennis die niet specifiek

is voor uw regio, aangezien veel Afghanen uit verschillende regio’s en steden als Kabul en Jalalabad vaak

deze grenspost passeren op weg naar of terugkerend uit Pakistan.

Ook uw kennis van de Afghaanse kalender is beperkt: gevraagd of u kan zeggen welk jaar het is in

Afghanistan, antwoordt u verkeerdelijk 1392 (omgezet 2013), terwijl uw persoonlijk onderhoud plaatsvond

op 1/06/2018 (CGVS1 p. 9). Gevraagd of u de namen van de maanden kent bevestigt u dit, terwijl u

bijvoorbeeld de naam van de zevende maand verkeerdelijk weergaf als jauza (derde maand), of saur

(tweede maand). U geeft als uitleg dat u niet opgeleid bent, terwijl u ook daarover geen eenduidige

verklaringen aflegde: zo beweerde u eerst ongeschoold te zijn (CGVS1, p. 8), terwijl u verder tijdens het

persoonlijk onderhoud aanhaalde tot de vierde graad naar school te zijn geweest (CGVS1 p. 12). Tijdens

uw tweede onderhoud kon u dan wel aangeven dat de maanden saurjauza- saratan elkaar opvolgen,

maar vermeldde u de naam “saura” en niet het correcte “saur” (CGVS2 p. 6).

Ook uw kennis van lokale prominenten of belangrijke figuren overtuigt niet. Zo beweert u dat ene Galib

de district chief was toen u uw taskara er ging aanvragen, die volgens de vermelde datum op het document

werd uitgereikt in 1391 (omgezet 2012) (CGVS1 p. 10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt dit niet te kloppen. Wie het

districtshoofd was voor deze Galib kan u evenmin zeggen. Ook de naam Noor Agha Kamran, volgens

beschikbare informatie in 2011 het districtshoofd, zegt u niets (CGVS2 p. 26). Het gegeven dat u tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud enkele foto’s herkende van gekende personen uit Nangarhar is niet

voldoende om geloof te hechten aan uw herkomst van Muhmad Dara, immers kan u deze kennis op een

andere manier hebben opgedaan dan door een lang verblijf in deze regio. U gevraagd namen te noemen

van lokale talibanleiders verwees u in uw eerste persoonlijk onderhoud enkel naar Mohammad (Mullah)

Omar, de toenmalige ‘amir’ van de taliban en zijn zoon, Mohammad Hakeem (CGVS1 p. 21), kennis die

niet specifiek is voor uw vermeende herkomstregio in Afghanistan. Wie het hoofd was van de taliban in

uw regio of district weet u dan weer niet. Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud vermeldde u plots

als gekende ‘talib’ Sher Baz, maar meer dan te stellen dat hij met uw oom rondliep en een van de

bekenden was van de taliban kan u niet (CGVS2 p. 21). Het is opmerkelijk dat u zijn naam niet tijdens het

eerste persoonlijke onderhoud noemde gezien u nu beweert dat uw oom hem kende. Voorbeelden van

aanslagen waar deze Sher Baz bij betrokken was kent u evenmin.

Opvallend is eveneens dat u helemaal niet weet dat zich in uw dorp verschillende families die

terugkeerden uit de buurlanden zoals Pakistan hebben gevestigd, terwijl nochtans uit beschikbare

informatie blijkt dat uw dorp kan gezien worden als een “high returnee area” in de periode dat u er volgens

uw eigen verklaringen nog verbleef (CGVS1 p. 19; CGVS2 p. 26). U beweerde dat er langs de weg

vluchtelingen passeerden maar dat ze niet in uw dorp bleven, terwijl de beschikbare informatie een andere

situatie schetst. Zeer opvallend is ook dat u niets weet van een grote protestactie in uw regio tegen het

bezetten van stukken land door de Afghaanse overheid kort voor uw vermeende vertrek uit Afghanistan

(CGVS1 p. 21). Nochtans blijkt dat duizenden betogers korte tijd de belangrijke transportweg tussen Kabul

en Jalalabad afgesloten hadden. Zeker voor iemand die zelf uit een gezin komt dat te maken had met een

grondconflict kan men verwachten dat u hier wel van zou gehoord hebben. U beweerde echter dat er geen

protest geweest was op die weg. Ook inzake een belangrijke overstroming in 2011 waarna lokale inwoners

van onder andere uw dorp hulpgoederen hebben ontvangen bent u nauwelijks op de hoogte. U kon enkel

beweren dat er altijd overstromingen zijn wanneer het veel regent, wat een zeer algemene uitspraak is en

uw verblijf in de regio Mohmand dara niet aantoont (CGVS1 p. 20).

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

afkomstig te zijn uit het district Mohmand Dara 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 Nangarhar

heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in

deze regio hebben voorgedaan.
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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

verzoeker een reëel risico op 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 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 verzoeker

afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de verzoeker over de

mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen.

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 beschermingsstatus in België komen te vervallen.

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 december 2017, pag. 1-70, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018, pag. 1-24, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org), 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, 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.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS dd. 2/07/2018 nogmaals

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 persoonlijk onderhoud en op het einde van het persoonlijk

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

uw voorgehouden beweerde regio van herkomst in 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 verzoek om internationale bescherming van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht

geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het

gegeven dat u niet recent uit Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft

verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt

zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw verzoek om internationale bescherming correct te

beoordelen rekening houdend met al uw verklaringen.

Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke

omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en

geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde

nood aan bescherming aannemelijk maakt.
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U blijft echter aangeven afkomstig te zijn uit Mohmand Dara, u legde daartoe bewijzen neer in de vorm

van uw taskara en die van uw vader, en stelde nog geen reden te hebben om te liegen (CGVS2 p. 9).

Ook nadat u geconfronteerd werd met uw verklaringen omtrent uw herkomst in Zweden, waar u duidelijk

beweerde geboren en getogen te zijn in Bekhel gelegen in Kunduz (zie vertaling gehoorverslag Zweden

p. 4), gaf u geen zicht op uw werkelijke herkomst. U beweerde er Kunduz te hebben gezegd omdat u toen

dacht dat met afkomst verwezen werd naar de afkomst van uw moeder (CGVS2 p. 23). U zou nu beseft

hebben dat men eigenlijk vroeg naar de afkomst van uw vader, en daarom nu verklaard hebben uit

Nangarhar afkomstig te zijn. Echter, is dit geen verklaring voor het feit dat u in Zweden verklaarde geboren

en getogen te zijn in Bekhel, Kunduz en overigens gedetailleerde informatie gaf over deze plaats, maar

hier te beweren geboren te zijn in Gerdi Ghaus, Mohmand Dara, Nangarhar. Bovendien blijkt uit alle

vragen die in Zweden werden gesteld naar uw herkomst en verblijfplaatsen dat u refereerde naar Kunduz

en plaatsen in die regio; nergens gaf u aan dat uw vader eigenlijk uit Nangarhar afkomstig was, en dat u

zelf ook in Nangarhar opgroeide. In Zweden gevraagd waar u laatst uw moeder zag gaf u ook aan dat dit

in Kunduz was (CGVS2 p. 25; vertaling gehoorverslag Zweden p. 3). U biedt aldus geen verklaring voor

het duidelijke verschil inzake uw geboorteplaats en regio van verblijf in Afghanistan voor uw komst naar

Europa. U herhaaldelijk gewezen op deze verschillen bleef u echter bij uw huidige verklaring uit Mohmand

Dara, Nangarhar afkomstig te zijn (CGVS2 p. 25).

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.

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

over uw 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.

Het CGVS erkent dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte

elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het

er toe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen

op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in

die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde

stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen

op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

De voorgelegde documenten kunnen de appreciatie van het CGVS inzake uw verzoek om

internationale bescherming niet in positieve zin wijzigen. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt vooreerst dat de bewijswaarde

van Afghaanse (identiteits-)documenten gering is, gezien ze makkelijk op niet-reguliere wijze te verkrijgen

zijn, zowel binnen als buiten Afghanistan. Veel valse documenten zijn niet van echte te onderscheiden,

ook niet door gedegen experts. In verband met uw taskara dient te worden opgemerkt dat de herkomst

van het voorgelegde document onduidelijk is, waardoor de authenticiteit uiterst twijfelachtig is.

Zo beweerde u aanvankelijk op het CGVS zelf mee te zijn geweest met uw moeder toen u de taskara ging

aanvragen in het districtshuis in Mohmand Dara, en deze taskara ook zelf te hebben meegebracht uit

Afghanistan (CGVS1 p. 10, 5). U zou deze taskara ook in Zweden hebben voorgelegd, zo beweerde u

(CGVS1 p. 11). Uit de informatie uit uw Zweeds asieldossier blijkt echter dat u er helemaal

geen identiteitsdocument hebt voorgelegd (zie blauwe map).
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Bovendien vertelde u in het tweede onderhoud op het CGVS dat de taskara u werd opgestuurd door uw

oom uit Afghanistan, u had ze niet zelf meegenomen (CGVS2 p. 5). Aldus is de herkomst onduidelijk, en

is de bewijswaarde ervan dan ook beperkt. De taskara die van uw vader zou zijn kan evenmin de

voorgaande appreciatie van het CGVS teniet doen. Vooreerst betreft het slechts een fotokopie waaraan

weinig bewijswaarde kan worden gehecht. Documenten hebben bovendien slechts een ondersteunende

waarde, voor zover zij gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier niet het geval is. Verder

kan deze taskara geen bewijs zijn van uw regio van herkomst of verblijf, vermits uit de vertaling blijkt dat

deze al dateert van 1371 (1992) en dus geen recent document betreft. De medische documenten uit

Zweden waren dienstig voor de Zweedse asielprocedure en zijn aldus al door de Zweedse asielinstanties

behandeld. Hierbij merkten de Zweedse asieldiensten op dat nergens uit de documenten blijkt welke zorg

u nodig hebt, of wat de gevolgen zijn van het ontbreken van de nodige zorg. Hoewel u beweerde

momenteel nog mentale problemen, te hebben en medicatie te nemen dient te worden vastgesteld dat u

geen enkel recent psychisch-medisch attest hebt voorgelegd die dit kan staven, of waaruit blijkt dat u niet

in staat bent coherente en geloofwaardige verklaringen af te leggen. Aldus hebt u niet aangetoond dat u

wegens mentale of psychische problemen niet in staat bent waarachtige, coherente en volledige

verklaringen af te leggen en biedt u geen verklaring voor de vastgestelde ongeloofwaardigheden.

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:

“de artikelen 48/3, 48/4, 48/6 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), 1, A van het verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28

juli 1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953 (hierna de Vluchtelingenconventie),

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13

mei 1955 (hierna: het EVRM), van de materiële motiveringplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Verzoeker geeft vooreerst een theoretische toelichting over de motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en voert aan dat de motivering van de bestreden

beslissing niet afdoende is. Hij licht toe dat “De motivering is vaag en tevens ontbreken de feitelijke en

juridische gegevens die aan de oorsprong liggen van de beslissing. Daarnaast is de motivering stereotiep

en gestandaardiseerd. De summier gegeven motivering in de bestreden beslissing, kan van toepassing

zijn op iedere persoon die een dergelijke beslissing krijgt. Nergens blijkt dat het specifiek op verzoeker

van toepassing is. Enkel de persoonlijke gegevens van de verzoekende partij vermeldt in de beslissing,

geven hier uitsluitsel over” en “De bestreden beslissing is, zoals hierboven reeds vermeld, zeer summier

en stereotiep bevat bovendien geen enkele reden waarom de mogelijkheid tot vrijwillig terugkeer van

verzoekende partij wordt geweigerd.” Verzoeker acht de motiveringsplicht dan ook geschonden.”

Verzoeker voert aan dat de commissaris-generaal er geen rekening mee heeft gehouden dat hij niet mag

reizen naar zijn land van herkomst “gezien het risico op schending van artikel 3 EVRM”.

Hij benadrukt verder dat hij weldegelijk voldaan heeft aan de medewerkingsplicht en dat de bestreden

beslissing onterecht stelt dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Verzoeker meent immers dat hij

steeds dezelfde verklaringen heeft afgelegd, zijnde dat zijn oom, die lid is van de taliban, zijn vader heeft

vermoord en dat verzoeker vervolgens een korte periode is ondergedoken bij zijn oom alvorens het land

te verlaten. Dit is wat op de CGVS-vragenlijst vermeld staat en tevens wat verzoeker tijdens zijn verzoek

om internationale bescherming in Zweden heeft verklaard. Verzoeker meent dan ook “[d]at verweerster

dit als een tegenstrijdigheid aanhaalt, is uiterst opmerkzaam”.

Verzoeker vraagt om rekening te houden met zijn specifiek profiel, met name zijn zeer jonge leeftijd.

Verzoeker is immers als minderjarige naar België gekomen en heeft nog steeds een jeugdige leeftijd. Hij

meent dat hem minstens “het voordeel van de twijfel” moet worden gegund.
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Verzoeker stelt verder dat de bestreden beslissing voorbijgaat aan “richtlijnen van UNHCR” waaruit blijkt

dat personen van zijn leeftijd het risico lopen op gedwongen rekrutering door de taliban of door

overheidsgezinde groeperingen.

Verzoeker benadrukt verder dat hij afkomstig is uit het district Mohmand Dara in de provincie Nangarhar

en betoogt “onder verwijzing naar informatie van respectievelijk november 2016 en juni 2017 dat deze

regio allerminst als veilig kan worden beschouwd. Verzoeker wijst er tot slot op dat er behalve het risico

om als burger het slachtoffer te worden van het gewapend conflict in Afghanistan in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ook een hoog risico is op mensonwaardige behandelingen in de

zin van artikel 48/4, § 2.”

Verzoeker wijst er immers op dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud in het kader van zijn verzoek om

internationale bescherming in Zweden inderdaad heeft aangegeven dat hij afkomstig is van Kunduz, doch

dat hij de vraag niet goed had begrepen en dacht dat naar de herkomst van zijn moeder, die afkomstig is

uit Kunduz, werd gevraagd. Hij verbleef de jaren voor zijn vertrek naar Europa weldegelijk in het district

Mohmand Dara in de provincie Nangarhar samen met zijn familie, die er nog steeds verblijft. Verzoeker

stelt dat hij “de taskara’s van de madrasa in Nangarhar” en “het inschrijvingsbewijs in een school in

Nangarhar” voorlegt om zijn herkomst te staven en meent aldus dat zijn relaas “weldegelijk geloofwaardig”

is.

Waar de bestreden beslissing wijst op verzoekers gebrekkige kennis van de Afghaanse kalender, voert

verzoeker aan dat “De "Afghaanse" kalender bestaat echter niet. Als naar de benoemingen van de

maanden in het Dari, die een officieel gebruik heeft, wordt gevraagd, moet verzoeker dan de benoemingen

van de maanden in het Pashtoe geven.”

Verzoeker besluit dat hij “het verder niet noodzakelijk vindt om op alle punten van de bestreden beslissing

terug te komen. Hij is van mening dat zijn gehoor oppervlakkig was en de vragen zeer algemeen gebleven

zijn. Hij heeft eerlijk geantwoord op deze talrijke vragen van algemene kennis, soms juist, soms niet.”

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoeker een stukkenbundel neer. Artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet luidt echter als volgt:

“De partijen kunnen hem tot de sluiting der debatten door middel van een aanvullende nota nieuwe

elementen ter kennis brengen. Onverminderd het in artikel 39/60 bedoelde verbod, beperkt de

aanvullende nota zich tot deze nieuwe elementen, op straffe van het uit de debatten weren van de

aanvullende nota wat het overige betreft. Niet in de aanvullende nota vervatte nieuwe elementen worden

ambtshalve uit de debatten geweerd.”

Te dezen blijkt dat de door verzoeker ter terechtzitting neergelegde stukkenbundel niet vergezeld gaat

van een “aanvullende nota” in de zin van voormelde bepaling.

Derhalve wordt de stukkenbundel die verzoeker neerlegt ter terechtzitting gelet op het bepaalde in artikel

39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet ambtshalve uit de debatten geweerd.

2.3. 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. Een resem aangevoerde rechtsregels

die verzoeker geschonden acht, en een theoretische uiteenzetting over een aantal van deze bepalingen

laat niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

2.4. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing vaag,

summier, gestandaardiseerd en stereotiep is en niet steunt op de feitelijke en juridische gegevens die aan

de grondslag liggen van zijn verzoek om internationale bescherming, stelt de Raad vast dat hij deze

stelling op algemene wijze poneert, doch verder op generlei wijze aannemelijk maakt dat zijn verzoek om

internationale bescherming en de door hem neergelegde documenten niet op individuele, objectieve en

onpartijdige wijze werden beoordeeld, rekening houdend met alle elementen van zijn zaak.
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Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt immers dat de commissaris-generaal alle elementen

heeft betrokken die door verzoeker werden aangereikt, evenals elk relevant gegeven waarover hij zelf

beschikt teneinde na te gaan of verzoeker voor de erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Tevens wordt in de motieven van de bestreden beslissing

verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De Raad is dan ook van oordeel dat de bestreden beslissing een pertinente,

omstandige en geïndividualiseerde motivering bevat, die steun vindt in het administratief dossier, en

genoegzaam toelaat om na te gaan waarom verzoeker, rekening houdende met alle relevante feitelijke

gegevens van zijn zaak, zijn nood aan internationale bescherming niet aannemelijk maakt.

De bestreden beslissing oordeelde immers terecht dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

herkomst uit het district Mohmand Dara in de provincie Nangarhar, gelet op de vaststelling dat (i)

verzoeker tijdens zijn verzoek om internationale bescherming in Zweden verklaarde afkomstig te zijn uit

Kunduz en dat (ii) zijn kennis inzake (a) de lokale geografie, (b) de Afghaanse kalender, (c) lokale

prominenten, (d) de vestiging van terugkeerders in zijn dorp, (e) een protestactie in zijn regio tegen het

bezetten van gronden door de Afghaanse overheid en (f) een overstroming in 2011, lacunair is, alsook

dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten, gelet op de

pertinente en correcte vaststellingen dat (i) verzoeker vage verklaringen aflegt over het lidmaatschap van

zijn oom bij de taliban, (ii) hij geen tijdsindicatie kan geven van de moord op zijn vader en zijn

daaropvolgend vertrek in Afghanistan, (iii) het niet aannemelijk is dat verzoeker zich zou verschuilen in

het huis van zijn oom langs moederszijde in hetzelfde dorp, hoewel dit niet als veilige plek kan worden

beschouwd, (iv) verzoekers verklaringen dat zijn oom hem bij de taliban wou inlijven om hem vervolgens

te laten omkomen bij een zelfmoordaanslag niet aannemelijk zijn, (v) verzoekers verklaringen tijdens het

indienen van zijn verzoek om internationale bescherming in België tegenstrijdig zijn met verzoekers

verklaringen in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming in Zweden inzake (a) zijn leeftijd,

(b) een incident waarbij zijn moeder werd geslagen, (c) de pogingen tot bemiddeling in het grondconflict

tussen zijn oom en zijn vader, (d) het feit of verzoeker reeds voor zijn vertrek op de hoogte was van de

moord op zijn vader.

Het verzoekschrift volhardt in verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn herkomst uit het district

Mohmand Dara in de provincie Nangarhar, doch de Raad merkt op dat hij met zijn verweer in het

verzoekschrift geen afbreuk doet aan de pertinente en correcte motivering van de bestreden beslissing

hierover.

De verdere herhaling van zijn verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud dat hij in Zweden de vraag

inzake zijn herkomst niet goed had begrepen en dacht dat men naar de herkomst naar zijn moeder vroeg,

doet geenszins afbreuk aan de pertinente en correcte motivering in de bestreden beslissing: “U blijft echter

aangeven afkomstig te zijn uit Mohmand Dara, u legde daartoe bewijzen neer in de vorm van uw taskara

en die van uw vader, en stelde nog geen reden te hebben om te liegen (CGVS2 p. 9). Ook nadat u

geconfronteerd werd met uw verklaringen omtrent uw herkomst in Zweden, waar u duidelijk beweerde

geboren en getogen te zijn in Bekhel gelegen in Kunduz (zie vertaling gehoorverslag Zweden p. 4), gaf u

geen zicht op uw werkelijke herkomst. U beweerde er Kunduz te hebben gezegd omdat u toen dacht dat

met afkomst verwezen werd naar de afkomst van uw moeder (CGVS2 p. 23). U zou nu beseft hebben dat

men eigenlijk vroeg naar de afkomst van uw vader, en daarom nu verklaard hebben uit Nangarhar

afkomstig te zijn. Echter, is dit geen verklaring voor het feit dat u in Zweden verklaarde geboren en getogen

te zijn in Bekhel, Kunduz en overigens gedetailleerde informatie gaf over deze plaats, maar hier te

beweren geboren te zijn in Gerdi Ghaus, Mohmand Dara, Nangarhar. Bovendien blijkt uit alle vragen die

in Zweden werden gesteld naar uw herkomst en verblijfplaatsen dat u refereerde naar Kunduz en plaatsen

in die regio; nergens gaf u aan dat uw vader eigenlijk uit Nangarhar afkomstig was, en dat u zelf ook in

Nangarhar opgroeide. In Zweden gevraagd waar u laatst uw moeder zag gaf u ook aan dat dit in Kunduz

was (CGVS2 p. 25; vertaling gehoorverslag Zweden p. 3). U biedt aldus geen verklaring voor het duidelijke

verschil inzake uw geboorteplaats en regio van verblijf in Afghanistan voor uw komst naar Europa. U

herhaaldelijk gewezen op deze verschillen bleef u echter bij uw huidige verklaring uit Mohmand Dara,

Nangarhar afkomstig te zijn (CGVS2 p. 25).”

Waar verzoeker verder nog in zijn verzoekschrift, ter minimalisering van zijn lacunaire kennis van de

Afghaanse kalender, opmerkt dat “De "Afghaanse" kalender bestaat echter niet. Als naar de benoemingen

van de maanden in het Dari, die een officieel gebruik heeft, wordt gevraagd, moet verzoeker dan de

benoemingen van de maanden in het Pashtoe geven.”, merkt de Raad op dat dit loutere beweringen

betreffen die geen afbreuk doet aan de pertinente en correcte motivering dat verzoeker tijdens het

persoonlijk onderhoud zelf aangaf de namen van de maanden in de Afghaanse kalender te kennen
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(Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 10, p. 9), zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat

hij deze maanden correct kan benoemen in het Dari dan wel in het Pashtu, naargelang de taal waarin hij

het meest vertrouwd is om de Afghaanse kalender te hanteren. Gelet op de vaststellingen in de bestreden

beslissing blijkt dit echter niet het geval.

Waar verzoeker nog aanvoert dat hij “de taskara’s van de madrasa in Nangarhar” en “het

inschrijvingsbewijs in een school in Nangarhar” voorlegt om zijn herkomst te staven, merkt de Raad echter

op dat deze stukken niet werden neergelegd bij het verzoekschrift, noch zich in het administratief dossier

bevinden. Dit verweer kan dan ook geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing.

Uit het bovenstaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij afkomstig is uit Gerdi Ghaus, in

het district Mohmand Dara in de provincie Nangarhar in Afghanistan. Hierdoor kan evenmin geloof

gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing terecht motiveerde dat verzoekers

verklaringen over de vermeende vervolgingsfeiten ongeloofwaardig zijn. Waar in het verzoekschrift wordt

gesteld dat verzoeker steeds dezelfde verklaringen heeft afgelegd over zijn problemen tijdens zijn verzoek

om internationale bescherming in België en Zweden, gaat hij eraan voorbij aan dat uit de motivering in de

bestreden beslissing blijkt dat verzoeker in grote lijnen dezelfde asielmotieven aanbracht bij zijn verzoek

om internationale bescherming in Zweden, de geloofwaardigheid van deze asielmotieven wordt

ondergraven doordat er ernstige tegenstrijdigheden kunnen worden vastgesteld in zijn verklaringen wat

bepaalde kernelementen betreft van de feiten die aan de grondslag liggen van zijn verzoek om

internationale bescherming. Van verzoeker mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij voor de Europese

instanties in staat is om gedetailleerde en eenduidige verklaringen af te leggen over de feiten die de

essentie uitmaken van zijn verzoek om internationale bescherming en de aanleiding waren tot zijn vertrek

uit zijn land van herkomst. Gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing is dit echter niet het geval,

hetgeen de geloofwaardigheid van deze problemen dan ook ondermijnt.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanvoert dat hem “het voordeel van de twijfel” dient te worden

toegekend omwille van zijn jeugdige leeftijd en het feit dat hij als minderjarige naar België is gekomen,

wijst de Raad erop dat verzoeker bij het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming in België

op 22 november 2017 aangaf dat hij geboren was in 1993 of 1994 en aldus meerderjarig was bij zijn

aankomst in België en dit tevens reeds was bij zijn aankomst in Europa in 2015. Verzoeker toont dan ook

niet aan dat op enige wijze rekening dient te worden gehouden met zijn ‘minderjarigheid’ bij de beoordeling

van zijn verzoek om internationale bescherming. De Raad wijst er verder nog op dat zelfs van een persoon

van jonge leeftijd redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze doorleefde ervaringen kan geven en kan

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met

zijn beweerde regio van herkomst en de problemen die hem ertoe gebracht hebben zijn land van herkomst

te verlaten. Dit verweer kan aldus niet dienstig worden aanvaard ter verschoning van zijn vage,

tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot zijn regio van herkomst en

vervolgingsfeiten.

Waar verzoeker verder nog aanvoert dat de vragen tijdens zijn persoonlijk onderhoud oppervlakkig en

algemeen waren, merkt de Raad op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens de

persoonlijke onderhouden op 1 juni 2018 en 2 juli 2018 uitgebreid werd ondervraagd over zijn regio van

herkomst en de problemen die geleid hebben tot zijn vlucht uit Afghanistan. Verzoeker licht op generlei

wijze toe welke vragen de commissaris-generaal nog had moeten stellen die een ander licht zouden

kunnen werpen op de motivering van de bestreden beslissing, zodat dit verweer evenmin dienstig kan

worden aanvaard.

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:

“Er kan gezien verschillende vaagheden, tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden vooreerst geen

geloof worden gehecht aan de asielmotieven waarop u uw vrees voor terugkeer naar Afghanistan stoelt.

Zo haalde u voor het CGVS aan uw oom aan vaders zijde te vrezen omdat hij als lid van de taliban

enerzijds wou dat u bij de taliban zou gaan om jihad te voeren; en anderzijds omdat hij jaloers was op de

bezittingen van uw familie en al jarenlang een conflict met uw vader had over gronden en eigendom

(CGVS1 p. 14). Het zou zo ver gekomen zijn dat uw oom uw vader doodschoot, waarna u onderdook

omdat uw oom u wou rekruteren bij de taliban en al snel het land verliet. Via een rekrutering bij de taliban

zou uw oom u uit de weg willen ruimen aangezien u zou moeten vechten of een zelfmoordaanslag plegen.

Verschillende elementen zetten de geloofwaardigheid hiervan op de helling.
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Vooreerst kan er geen geloof gehecht worden aan het talibanprofiel dat u uw oom langs vaders zijde en

zijn zonen aanmeet. Gevraagd wat uw oom en zonen bij de taliban deden kan u enkel vaagweg aangeven

dat ze betrokken waren bij grote problemen, en gingen vechten op plaatsen waar er nood was aan

bijkomende strijders (CGVS2 p. 14). Voorbeelden van die gevechten kan u niet geven. Gevraagd hoe

lang uw oom dan al bij de taliban was houdt u het op het vage “al heel lang”, hij zou vrienden hebben bij

de taliban en er daarom bij gegaan zijn. Uw oom was zelf ‘tweede commandant’ beweerde u, maar onder

wiens leiding hij stond weet u niet. Uw vage verklaringen hierover zetten de geloofwaardigheid van dit

profiel op de helling.

Uiteindelijk leidde de jaloezie van uw oom op uw vaders eigendommen en gronden tot een grote ruzie,

waarbij uw vader gedood werd. Echter blijft u ook vaag over wanneer u eigenlijk gevlucht bent, of hoelang

na de dood van uw vader u bent vertrokken: u geeft aan het niet goed te weten, het is al lang geleden zo

stelt u (CGVS2 p. 13). Tijdens het eerste persoonlijke onderhoud voor het CGVS had u nog beweerd één

tot anderhalve maand à twintig dagen na zijn dood het land te hebben verlaten (CGVS1 p. 15). U situeerde

zijn dood ergens in het begin van 2012. U situeerde de dood van uw vader tijdens het tweede onderhoud

dan weer in saur 1392, wat omgezet naar de westerse kalender overeenkomt met 21/04/2013 tot

21/05/2013, dus een jaar later (CGVS2 p. 6). Nog eens gevraagd tijdens het tweede onderhoud of u een

schatting kon geven van hoelang u nog daar bleef stelde u enkel vaagweg dat u “enkele weken later”

vluchtte (CGVS2 p. 13). Het is opmerkelijk dat u van dergelijke ingrijpende gebeurtenis of van de periode

wanneer u nog in het land verbleef slechts vaagweg een tijdsaanduiding kan geven.

Het is eveneens opmerkelijk dat u beweert na zijn dood ondergedoken te zijn bij uw ooms langs moeders

zijde, die volgens uw verklaring woonachtig zijn in hetzelfde dorp, slechts enkele huizen verder van het

uwe. U stelt dat het veilig was daar, terwijl dit net als een minder veilige plek kan worden gezien. Uw oom

langs vaders zijde deinsde er immers ook niet voor terug zijn eigen broer, uw vader, dood te schieten in

diens eigen huis, en bovendien kwam hij toen naar jullie huis begeleid door talibanleden (CGVS2 p. 12-

13). U beweerde trouwens zelf dat iedereen bang was van uw oom, ook uw ooms langs moeders zijde,

en dat hij een machtig talibanlid is. Hoe uw verblijf bij hen, ook al zou het maar van korte duur geweest

zijn, dan een veilige onderduikoptie zou zijn geweest is een raadsel. U beweerde trouwens ook dat uw

oom langs vaders zijde uw ooms aan moeders zijde bedreigde dat ze zelf gedood zouden worden als ze

u hielpen (CGVS2 p. 18). Desondanks dook u bij hen onder, en zouden ze zelfs nog altijd in het dorp

verblijven, wat verder doet twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze dreigementen. Bovendien is uw

verklaring dat uw oom u via de rekrutering bij de taliban uit de weg wou ruimen (hij zou u voor de

taliban een zelfmoordaanslag laten plegen) eerder omslachtig te noemen. Mocht hij u werkelijk preventief

willen doden omdat u als zoon van uw vader wraak zou kunnen nemen wegens zijn moord, kon hij u even

goed onmiddellijk doden, te meer hij volgens u veel macht had in de regio, in plaats van u eerst te moeten

onder dwang rekruteren bij de taliban en vervolgens het risico te nemen dat uw zelfmoordaanslag zou

mislukken.

Verder dient te worden vermeld dat via uw vingerafdrukken was gebleken dat u al eerder een verzoek

om internationale bescherming had ingediend in Zweden. Het CGVS vroeg uw toestemming om dit

dossier op te vragen waarmee u akkoord ging, en bekwam informatie uit uw verzoek om internationale

bescherming in Zweden (CGVS1 p. 7). U haalde er in grote lijnen dezelfde asielmotieven aan, namelijk

dat uw vader en oom een grondconflict hadden en dat uw oom u wou rekruteren voor de taliban. Ook de

Zweedse asielinstanties hebben uw verzoek om internationale bescherming geweigerd omdat u uw

leeftijd en identiteit niet aantoonde door documenten of aannemelijke verklaringen, en uw asielmotieven

niet werden aangenomen als geloofwaardig en gegrond.

Hoewel na lezing van dit asieldossier blijkt dat u er in grote lijnen een gelijkaardig asielrelaas bracht, dient

nog gewezen te worden op verschillende ernstige tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen ginder en

deze hier die de geloofwaardigheid van uw asielmotieven verder in het gedrang brengen.

Zo geeft u hier aan dat u in Zweden verbleef als minderjarige, u had er ook een voogd (CGVS1 p. 6).

Echter blijkt na lezing van uw asieldossier en de beslissing dat uw minderjarigheid door de Zweedse

asielinstanties niet werd aanvaard. Uit de beslissing werd uw geboortedatum gesitueerd in 1994 en niet

in 1996. Zelf beweert u nu trouwens ook geboren te zijn in 1994 of 1993 (CGVS1 p. 8), waardoor u dus

toegeeft niet minderjarig te zijn geweest bij uw aankomst in Europa.

Over uw oom langs vaders zijde vermeldde u in Zweden dat niemand wist wat hij van beroep deed, hoe

hij zijn geld verdiende (zie vertaling gehoorverslag Zweden p. 7); terwijl u op het CGVS duidelijk verklaarde

dat uw oom ook twee trucks had waarmee ze cement vervoerden (CGVS2 p. 14).
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U vermeldde in Zweden nog een incident in de periode voor de grote ruzie tussen uw vader en oom

waarbij uw oom met zijn zonen naar uw huis was gekomen en u en uw moeder had geslagen omdat jullie

de eigendomsdocumenten niet aan hem wilden geven (zie vertaling gehoorverslag Zweden p. 6). Op het

CGVS sprak u nergens over dit incident. Later diezelfde avond zouden ze teruggekeerd zijn toen u bij uw

oom langs moeders zijde was en zouden ze erin geslaagd zijn de eigendomsdocumenten aan uw vader

te ontfutselen. Op het CGVS beweerde u echter dat de gronden en eigendommen van uw familie en de

eigendomsaktes nog in het bezit van uw familie zijn (CGVS1 p. 15; CGVS2 p. 17, 19). U beweerde hier

ook dat er verschillende keren een jirga gehouden werd over het conflict tussen uw vader en uw oom

langs vaders zijde (CGVS2 p. 12), terwijl er volgens uw verklaringen in Zweden nooit bemiddeling gedaan

werd door de dorpelingen. Hierbij merkten de Zweedse asielinstanties ook op dat het ontbreken van

dergelijke jirga’s of bemiddeling zeer merkwaardig is in dergelijke situaties. Het lijkt er dan ook op dat u

uw asielrelaas in België hebt aangepast naargelang de opmerkingen die er waren in uw beslissing in

Zweden. Volgens uw Zweedse verklaring zouden uw oom en neven bij hun laatste bezoek zijn beginnen

schieten op uw vader, waarop uw moeder wegvluchtte. Ze vroeg dan uw ooms ervoor te zorgen dat u

in veiligheid was, u vertrok en wist niet wat er met uw vader was gebeurd en of hij gewond was (zie

vertaling gehoorverslag Zweden p. 6-7, p. 8). Op het CGVS verklaarde u echter dat uw vader beschoten

werd door uw oom en dat de taliban toen ook schoten en uw vader doodden, u dook enkele weken onder

bij uw ooms en verliet toen het land (CGVS1 p. 15; CGVS2 p. 12-13). Uit uw verklaringen op het CGVS

kan dus afgeleid worden dat u al wist dat uw vader dood was vooraleer u vertrok, terwijl uit uw verklaringen

in Zweden dit niet zo bleek.

Er dient tevens te worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio

van herkomst 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 herkomst 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 regio van 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 verzoeker 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 verzoeker 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.

U beweert nu voor het CGVS afkomstig te zijn uit Gerdi Ghaus in Mohmand Dara in de provincie

Nangarhar, en daar tot aan uw vertrek uit Afghanistan altijd te hebben gewoond (CGVS1 p. 8). Echter

blijkt uit uw Zweeds asieldossier dat u daar hebt verklaard afkomstig te zijn uit Kunduz, waar u altijd hebt

gewoond tot uw vertrek uit het land. Hier gevraagd of u in Zweden de volledige waarheid hebt verteld over

uw herkomst en eerdere verblijfplaatsen bevestigde u dit nochtans (CGVS2 p. 4). Geconfronteerd met uw

verklaringen in Zweden afgelegd omtrent uw herkomst stelde u dat u toen Kunduz had geantwoord omdat

u meende dat u zich diende te baseren op uw moeders geboorteplaats. U bent eigenlijk opgegroeid in

Gerdi Ghaus, Mohmand Dara, wat niet aanvaard kan worden als geldige verklaring zoals verder blijkt.

In casu wordt echter vastgesteld dat uw kennis omtrent uw beweerde regio van herkomst, Mohmand Dara

echter uiterst beperkt is, waardoor geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw

herkomst.

Vooreerst is uw kennis omtrent de lokale geografie niet overtuigend. Gevraagd welke dorpen in de buurt

liggen van uw geboortedorp Gerdi Ghaus noemde u Gazghi, Batikot, Arzan Aw en Basawol, terwijl Batikot

de naam is van een ander district van Nangarhar zoals uit bijgevoegde informatie blijkt (CGVS1 p. 10-11).

Enkel Gazghi, Basawol en voor zover u met “Arzan Aw” Hazar Naw bedoelt, werden in de beschikbare

informatie teruggevonden als dorpen in de omgeving van Gerdi Ghaus (Gardi Ghawos).

Bij de dorpen die tussen uw dorp en het districtscentrum liggen vermeldde u weer Batikot, en Kot, wat

een ander district is, naast alweer Gazghi en Akbar Khana. Gevraagd of u het dorp Hazar Naw kon

situeren vermeldde u dat het nabij Gerdi Ghaus lag, en u gaf volgende dorpen op die tussen Gerdi Ghaus

en Hazar Naw liggen: Gazghi, Kot en vervolgens Hazar Naw en het districtshuis, alweer een gelijkaardige

opsomming als voordien dus (CGVS1 p. 20). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud bleek dat u

eigenlijk amper dorpen tussen Gerdi Ghaus en Hazar Naw kon opnoemen, enkel Gazhgi lag er nog

tussen beweerde u dan, terwijl dit niet strookt met de beschikbare informatie waaruit blijkt dat zich nog

verschillende dorpen tussen deze twee bevinden (CGVS2 p. 11).



RvV X - Pagina 15

U kent geen dorp Mussa Khail, terwijl dit wel in de buurt van Gerdi Ghaus terug te vinden is in de

informatie, evenmin kent u het dorp Serband dat weliswaar niet in uw district ligt maar wel in de nabije

omgeving (CGVS1 p. 11). U geeft vreemd genoeg quasi dezelfde plaatsnamen wanneer wordt gevraagd

naar de districten die grenzen aan Mohmand Dara, namelijk Ghazgi, Kot, Batikot, Basiwol, Arzanal,

Barghana en Jalalabad, terwijl enkel Batikot en Shinwar, dat u even voordien noemde, aan

Mohmand Dara grenzen (CGVS1 p. 12). De andere districten die aan het uwe grenzen volgens de

beschikbare informatie noemde u niet. Ook tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud is duidelijk dat u

amper het verschil kent tussen districten en dorpen, en kan u amper de grensdistricten van Mohmand

Dara opnoemen (CGVS2 p. 8). De in de naburige provincies liggende steden Mehterlam en Pul-e-Alam

zijn u bovendien onbekend (CGVS2 p. 9). Dat u wel weet dat Torkham de grenspost is tussen Afghanistan

en Pakistan is kennis die niet specifiek is voor uw regio, aangezien veel Afghanen uit verschillende regio’s

en steden als Kabul en Jalalabad vaak deze grenspost passeren op weg naar of terugkerend uit Pakistan.

Ook uw kennis van de Afghaanse kalender is beperkt: gevraagd of u kan zeggen welk jaar het is in

Afghanistan, antwoordt u verkeerdelijk 1392 (omgezet 2013), terwijl uw persoonlijk onderhoud plaatsvond

op 1/06/2018 (CGVS1 p. 9). Gevraagd of u de namen van de maanden kent bevestigt u dit, terwijl u

bijvoorbeeld de naam van de zevende maand verkeerdelijk weergaf als jauza (derde maand), of saur

(tweede maand). U geeft als uitleg dat u niet opgeleid bent, terwijl u ook daarover geen eenduidige

verklaringen aflegde: zo beweerde u eerst ongeschoold te zijn (CGVS1, p. 8), terwijl u verder tijdens het

persoonlijk onderhoud aanhaalde tot de vierde graad naar school te zijn geweest (CGVS1 p. 12). Tijdens

uw tweede onderhoud kon u dan wel aangeven dat de maanden saurjauza- saratan elkaar opvolgen,

maar vermeldde u de naam “saura” en niet het correcte “saur” (CGVS2 p. 6).

Ook uw kennis van lokale prominenten of belangrijke figuren overtuigt niet. Zo beweert u dat ene Galib

de district chief was toen u uw taskara er ging aanvragen, die volgens de vermelde datum op het document

werd uitgereikt in 1391 (omgezet 2012) (CGVS1 p. 10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt dit niet te kloppen. Wie het

districtshoofd was voor deze Galib kan u evenmin zeggen. Ook de naam Noor Agha Kamran, volgens

beschikbare informatie in 2011 het districtshoofd, zegt u niets (CGVS2 p. 26). Het gegeven dat u tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud enkele foto’s herkende van gekende personen uit Nangarhar is niet

voldoende om geloof te hechten aan uw herkomst van Muhmad Dara, immers kan u deze kennis op een

andere manier hebben opgedaan dan door een lang verblijf in deze regio. U gevraagd namen te noemen

van lokale talibanleiders verwees u in uw eerste persoonlijk onderhoud enkel naar Mohammad (Mullah)

Omar, de toenmalige ‘amir’ van de taliban en zijn zoon, Mohammad Hakeem (CGVS1 p. 21), kennis die

niet specifiek is voor uw vermeende herkomstregio in Afghanistan. Wie het hoofd was van de taliban in

uw regio of district weet u dan weer niet. Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud vermeldde u plots

als gekende ‘talib’ Sher Baz, maar meer dan te stellen dat hij met uw oom rondliep en een van de

bekenden was van de taliban kan u niet (CGVS2 p. 21). Het is opmerkelijk dat u zijn naam niet tijdens het

eerste persoonlijke onderhoud noemde gezien u nu beweert dat uw oom hem kende. Voorbeelden van

aanslagen waar deze Sher Baz bij betrokken was kent u evenmin.

Opvallend is eveneens dat u helemaal niet weet dat zich in uw dorp verschillende families die

terugkeerden uit de buurlanden zoals Pakistan hebben gevestigd, terwijl nochtans uit beschikbare

informatie blijkt dat uw dorp kan gezien worden als een “high returnee area” in de periode dat u er volgens

uw eigen verklaringen nog verbleef (CGVS1 p. 19; CGVS2 p. 26). U beweerde dat er langs de weg

vluchtelingen passeerden maar dat ze niet in uw dorp bleven, terwijl de beschikbare informatie een andere

situatie schetst. Zeer opvallend is ook dat u niets weet van een grote protestactie in uw regio tegen het

bezetten van stukken land door de Afghaanse overheid kort voor uw vermeende vertrek uit Afghanistan

(CGVS1 p. 21). Nochtans blijkt dat duizenden betogers korte tijd de belangrijke transportweg tussen Kabul

en Jalalabad afgesloten hadden. Zeker voor iemand die zelf uit een gezin komt dat te maken had met een

grondconflict kan men verwachten dat u hier wel van zou gehoord hebben. U beweerde echter dat er geen

protest geweest was op die weg. Ook inzake een belangrijke overstroming in 2011 waarna lokale inwoners

van onder andere uw dorp hulpgoederen hebben ontvangen bent u nauwelijks op de hoogte.

U kon enkel beweren dat er altijd overstromingen zijn wanneer het veel regent, wat een zeer

algemene uitspraak is en uw verblijf in de regio Mohmand dara niet aantoont (CGVS1 p. 20).

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

afkomstig te zijn uit het district Mohmand Dara 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.
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Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in

Nangarhar heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u

gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er

evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

(…)

De voorgelegde documenten kunnen de appreciatie van het CGVS inzake uw verzoek om internationale

bescherming niet in positieve zin wijzigen. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt vooreerst dat de bewijswaarde van Afghaanse

(identiteits-)documenten gering is, gezien ze makkelijk op niet-reguliere wijze te verkrijgen zijn, zowel

binnen als buiten Afghanistan. Veel valse documenten zijn niet van echte te onderscheiden, ook niet door

gedegen experts. In verband met uw taskara dient te worden opgemerkt dat de herkomst van het

voorgelegde document onduidelijk is, waardoor de authenticiteit uiterst twijfelachtig is. Zo beweerde u

aanvankelijk op het CGVS zelf mee te zijn geweest met uw moeder toen u de taskara ging aanvragen in

het districtshuis in Mohmand Dara, en deze taskara ook zelf te hebben meegebracht uit Afghanistan

(CGVS1 p. 10, 5). U zou deze taskara ook in Zweden hebben voorgelegd, zo beweerde u (CGVS1 p. 11).

Uit de informatie uit uw Zweeds asieldossier blijkt echter dat u er helemaal geen identiteitsdocument hebt

voorgelegd (zie blauwe map). Bovendien vertelde u in het tweede onderhoud op het CGVS dat de taskara

u werd opgestuurd door uw oom uit Afghanistan, u had ze niet zelf meegenomen (CGVS2 p. 5). Aldus is

de herkomst onduidelijk, en is de bewijswaarde ervan dan ook beperkt. De taskara die van uw vader zou

zijn kan evenmin de voorgaande appreciatie van het CGVS teniet doen. Vooreerst betreft het slechts een

fotokopie waaraan weinig bewijswaarde kan worden gehecht. Documenten hebben bovendien slechts

een ondersteunende waarde, voor zover zij gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier niet

het geval is. Verder kan deze taskara geen bewijs zijn van uw regio van herkomst of verblijf, vermits uit

de vertaling blijkt dat deze al dateert van 1371 (1992) en dus geen recent document betreft. De medische

documenten uit Zweden waren dienstig voor de Zweedse asielprocedure en zijn aldus al door de Zweedse

asielinstanties behandeld. Hierbij merkten de Zweedse asieldiensten op dat nergens uit de documenten

blijkt welke zorg u nodig hebt, of wat de gevolgen zijn van het ontbreken van de nodige zorg. Hoewel u

beweerde momenteel nog mentale problemen, te hebben en medicatie te nemen dient te worden

vastgesteld dat u geen enkel recent psychisch-medisch attest hebt voorgelegd die dit kan staven, of

waaruit blijkt dat u niet in staat bent coherente en geloofwaardige verklaringen af te leggen. Aldus hebt u

niet aangetoond dat u wegens mentale of psychische problemen niet in staat bent waarachtige, coherente

en volledige verklaringen af te leggen en biedt u geen verklaring voor de vastgestelde

ongeloofwaardigheden.”

In zoverre verzoeker nog verwijst naar zijn risicoprofiel als jongeman die gedwongen rekrutering vreest,

merkt de Raad op dat uit bovenstaande blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan de problemen van

verzoeker met zijn oom, zodat hij niet aannemelijk maakt dat hij gedwongen rekrutering vreest door zijn

oom die lid is van de taliban. De Raad stelt verder vast dat louter verzoekers profiel als jongeman niet

volstaat om aan te tonen dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan zou dreigen te worden geviseerd of

vervolgd. Verzoeker dient de door hem aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te

maken, quod non in casu. Dit geldt temeer gezien uit het bovenstaande blijkt dat verzoeker geen zicht

biedt op zijn daadwerkelijke verblijfplaatsen en levensomstandigheden in Afghanistan.

Waar verzoeker nog aanvoert dat de bestreden beslissing geen redenen bevat waarom “de mogelijkheid

tot vrijwillige terugkeer” wordt geweigerd, noch rekening houdt met het feit dat hij niet mag terugkeren

naar Afghanistan wegens een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM, merkt de Raad op dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal en die van de Raad in de onderhavige procedure beperkt is

tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

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.
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2.5. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Verzoeker verwijst verder naar de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, doch gelet op het feit dat

verzoeker de beweerde herkomst uit Gerdi Ghaus, in het district Mohmand Dara, in de provincie

Nangarhar, in Afghanistan niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk dat de afweging van

het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient te

gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

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

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

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de asielprocedure zijn ware identiteit en

herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt. Het

komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar België,

noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer daar

verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens de persoonlijke

onderhouden en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen

(Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 10, p. 2, 9; Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 6,

p. 2, 9, 24).

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.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

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

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

2.6. 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 redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober 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


