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nr. 227 540 van 16 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. BLOMME

Vredelaan 66

8820 TORHOUT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2019 heeft

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

26 maart 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, 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 november 2015 België is binnengekomen, diende op

11 december 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 15 maart 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In beroep bevestigde de Raad

deze beslissing (RvV 12 januari 2018, nr. 197 928). Dit werd gemotiveerd als volgt:

“2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoeker de aangehaalde vervolgingsfeiten niet

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt immers vast dat verzoeker met zijn betoog in zijn verzoekschrift

de omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt.
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Na lezing van het administratief dossier wordt de commissaris-generaal bijgetreden dat verzoekers

geografische kennis over (i) zijn regio en de dorpen rondom zijn dorp en (ii) de regio’s die hij op zijn vlucht

van Surkhakan tot aan de grens met Iran, (iii) zijn kennis over natuurrampen en zijn socio-politieke kennis

over (iv) veiligheidsincidenten in zijn regio, (v) de presidentsverkiezingen, (vi) het hoofd van de politie van

de provincie Laghman en (vii) de bekende poëet Gul Pacha Ulfat afkomstig uit zijn regio, lacunair is.

Verzoeker tracht de bevindingen van de commissaris-generaal omtrent zijn herkomst te minimaliseren

door te verwijzen naar zijn jonge leeftijd en beperkte scholing. Dienaangaande merkt de Raad vooreerst

op dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent zijn scholingsgraad, waardoor geen geloof

kan gehecht worden aan verzoekers profiel van beperkt geschoolde. Verzoeker verklaarde tijdens het

CGVS-interview immers dat hij twee jaar naar school geweest is en niet kan lezen of schrijven (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 9-10), terwijl hij bij aanvang van de asielprocedure verklaarde dat hij een beetje

kon lezen en schrijven (DVZ-verklaring, stuk 14, p. 4). Verzoekers verklaring dat hij analfabeet zou zijn

klemt bovendien volledig met de handtekening waarmee hij de documenten bij aanvang van de

asielprocedure heeft ondertekend. Bovendien kan zelfs van een persoon van jonge leeftijd met beperkte

scholing 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, temeer daar verzoeker reeds 20 jaar oud was op het moment dat hij zijn regio van herkomst

verlaten heeft. De Raad benadrukt dat een beperkte scholing niet inhoudt dat verzoekers inherente

verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet aangetoond) of verzoeker zou

verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te omschrijven. Verzoekers jonge leeftijd en beperkte

scholing kunnen aldus niet overtuigen als verschoningsgrond voor zijn ontoereikende kennis.

De Raad treedt de motivering van de bestreden beslissing bij dat verzoekers geografische kennis van zijn

regio lacunair is. Het feit dat verzoeker voornamelijk thuisbleef, is geen voldoende verklaring voor het

ontbreken van een voldoende doorleefde en met objectieve informatie overeenstemmende kennis van

zijn directe leefomgeving. De omliggende dorpen, districten en provincies van het dorp en de regio

waarvan hij afkomstig is zijn immers feitelijke gegevens die tot verzoekers directe en persoonlijke

leefwereld behoren. Aldus kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker deze correct weergeeft of

op zijn minst herkent wanneer zij vermeld worden, quod non. Dit geldt temeer daar verzoeker

verschillende Afghaanse districten en provincies foutief rond zijn eigen dorp situeert. Verzoekers verweer

dat de vraagstelling tijdens het CGVS-interview omtrent het district Khogyani dubbelzinnig was, kan niet

dienstig worden aanvaard, nu verzoeker niet vermeldde dat dit district grensde aan zijn eigen district.

Verzoeker verklaarde, toen hem gevraagd werd waar Khogyani lag, slechts “ik ben er niet geweest. Ik

heb er geen informatie over”. (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 28). De Raad merkt tevens op dat het

loutere feit dat Khogyani aan de andere kant van de bergen ligt, geen verschoning kan bieden voor

verzoekers lacunaire kennis hierover. Verzoekers verweer dat hij ’s nachts reisde, veel sliep en zijn reis

zelf niet heeft voorbereid betreffen louter post factum verklaringen die bovendien geen afdoende

verklaring bieden voor het ontbreken van enige geografische kennis over de weg die verzoeker heeft

afgelegd vanuit Surkakhan tot aan de grens met Iran. Het loutere feit dat verzoeker wel kennis had over

het eerste deel van zijn reisweg, kan hieraan geen afbreuk doen.

De commissaris-generaal oordeelde bovendien terecht dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoeker

niet op de hoogte zou zijn van natuurrampen die zouden hebben plaatsgevonden in zijn regio. Verzoekers

verweer dat hij dacht dat enkel gevraagd werd naar natuurrampen in zijn dorp, betreft een loutere post

factum verklaring die aldus niet kan worden aanvaard.

De Raad merkt op dat uit de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie,

stuk 13, nr. 3-7) genoegzaam blijkt dat in verzoekers district vaak natuurrampen plaatsvinden, zodat

redelijkerwijze kan verwacht worden dat verzoeker dit meldt wanneer hem naar natuurrampen wordt

gevraagd, quod non (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 30). Verzoeker kan gevolgd worden waar hij

aangeeft dat hij op het moment van de aardbeving op 22 november 2015 reeds Afghanistan had verlaten,

doch dit doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het niet aannemelijk is dat verzoeker niet op de hoogte

zou zijn van de overstromingen in 2012 en het voorjaar van 2015 en de aardbeving in 2011. Bovendien

merkt de Raad op dat verzoeker tijdens het CGVS-interview verklaarde nog altijd contact te hebben met

zijn familie, die nog steeds in Qalatak woont (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 13-14) zodat redelijkerwijze

kan worden verwacht dat zij hem op de hoogte zouden gesteld hebben van deze aardbeving, gelet op

diens omvang.

De bestreden beslissing oordeelde daarenboven terecht dat verzoekers kennis van veiligheidsincidenten

in zijn regio lacunair is. Waar verzoeker aanvoert dat hij dacht dat het gebruik van het woord ‘incidenten’

door de “protection officer” betrekking had op ‘gevechten van een zekere omvang’, merkt de Raad op dat
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het niet ernstig is om na confrontatie met een negatieve beslissing louter hypothetische

communicatieproblemen of misverstanden tijdens het CGVS-interview op te werpen om de vaststellingen

van de commissaris-generaal te minimaliseren of in twijfel te trekken. Uit het gehoorverslag van het

CGVS-interview blijkt genoegzaam dat verzoeker verschillende malen ondervraagd werd over incidenten

en gevechten in zijn regio, en dat hij verklaarde “er waren geen gevechten in ons district”. De Raad besluit

dan ook dat het door verzoeker opgeworpen ‘misverstand’ geenszins een verschoning kan bieden voor

verzoekers gebrek aan kennis. Het loutere feit dat verzoeker tijdens het CGVS-interview niet

geconfronteerd werd met specifieke veiligheidsincidenten kan evenmin afbreuk doen aan de

vaststellingen in de bestreden beslissing, nu van een asielzoeker verwacht kan worden dat hij doorleefde

ervaringen kan geven en spontaan kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige direct waarneembare

en elementaire zaken in verband met zijn eigen leven, quod non in casu.

Verzoeker weerlegt bovendien geenszins de motivering in de bestreden beslissing door het louter poneren

dat hij geen interesse had in de presidentsverkiezingen in Afghanistan. De Raad merkt immers op dat het,

gelet op het belang van de presidentsverkiezingen en de aandacht die er aan werd besteed in Afghanistan

(Landeninformatie, stuk 13, nr. 16), geheel niet aannemelijk is dat verzoeker dermate weinig kennis heeft

over deze verkiezingen en foutieve verklaringen aflegt over de dichtstbijzijnde plaats waar er gestemd kon

worden. Dergelijke vaststellingen ondermijnen verzoekers verklaringen omtrent zijn regio van herkomst.

Verzoeker weerlegt geenszins de motivering in de bestreden beslissing dat het niet aannemelijk is dat hij

het hoofd van de politie van zijn provincie en een bekende poëet afkomstig uit zijn regio niet kent, door

louter te verwijzen naar het feit dat hij tijdens het CGVS-interview andere bekende mensen genoemd

heeft.

De Raad merkt tevens op dat het niet de taak is van de commissaris-generaal om de lacunes in de

bewijsvoering van verzoeker op te vullen. Aangezien op grond van het geheel van de vaststellingen

rechtsgeldig kan worden besloten dat het relaas van verzoeker ongeloofwaardig is, kan niet worden

ingezien waarom de commissaris-generaal omtrent bepaalde punten had moeten doorvragen.

Ten aanzien van het verwijt dat geen rekening werd gehouden met de vele informatie die verzoeker wel

heeft kunnen geven over zijn dorp en omgeving, kan verder worden opgemerkt dat de motiveringsplicht

in hoofde van de commissaris-generaal geenszins de verplichting behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn,

alle elementen in het voordeel dan wel in het nadeel van de kandidaat-vluchteling in de bestreden

beslissing op te nemen. Verzoeker doet met zijn betoog in het verzoekschrift immers geen afbreuk aan

de vaststelling dat verzoekers kennis over zijn dorp en regio lacunair is, hetgeen de geloofwaardigheid

van verzoekers verklaringen omtrent zijn vermeende regio van herkomst ernstig ondermijnt.

In de bestreden beslissing werd daarenboven terecht geoordeeld dat verzoekers verklaringen omtrent zijn

profiel als zoon van een politieagent van de nationale politie volstrekt ongeloofwaardig zijn. Verzoeker

herhaalt in zijn verzoekschrift het verweer dat zijn vader niet veel vertelde over zijn werk, doch de Raad

stelt vast dat dit geen afbreuk doet aan het feit dat van een asielzoeker verwacht kan worden dat hij

ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren met betrekking tot de essentiële elementen van zijn

asielrelaas waarvan hij geen kennis heeft.

Dienaangaande merkt de Raad op dat verzoeker nog steeds contact heeft met zijn familieleden in

Afghanistan (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 13-14) zodat redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij via

hen meer informatie kan bekomen over de functie van zijn vader. Verzoekers onwetendheid en zijn

nalatige handelingen om zich te informeren wijzen op een gebrek aan interesse en doen aldus ernstige

twijfels rijzen over het vermeende profiel van verzoeker en de geloofwaardigheid van diens vrees voor

vervolging.

Waar verzoeker verwijst naar algemene informatie betreffende het risicoprofiel in hoofde van (familieleden

van) burgers die samenwerken met de overheid en welstellende families, dient erop gewezen te worden

dat verzoeker het door hem aangevoerde profiel en de problemen die hieruit voortvloeien in concreto

aannemelijk dient te maken en dat een verwijzing naar louter algemene informatie die geen betrekking

heeft op zijn persoon hiertoe niet kan volstaan.

Verzoeker kan evenmin voorhouden dat hij voldaan heeft aan zijn medewerkingsplicht louter en alleen

omdat hij bewijsstukken heeft voorgelegd die zijn identiteit en het beroep van zijn vader staven. De

medewerkingsplicht vereist immers dat verzoeker dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt, en dat hij dit zo waarheidsgetrouw mogelijk

dient te doen, hetgeen gelet op het bovenstaande geenszins het geval is.



RvV X - Pagina 4

Verzoeker gaat er hoe dan ook aan voorbij dat documenten slechts een begin van bewijs kunnen zijn

indien ze worden ondersteund door andere deugdelijke documenten en/of geloofwaardige en coherente

verklaringen. Zoals hoger reeds gesteld zijn verzoekers verklaringen dermate gebrekkig dat geen geloof

kan worden gehecht aan zijn asielrelaas. Daarenboven dient opgemerkt te worden dat uit

landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 13, nr. 20) blijkt dat

omwille van de hoge graad van corruptie valse Afghaanse documenten op eenvoudige wijze tegen

betaling kunnen worden verkregen zowel in Afghanistan als in het buitenland. Hierdoor hebben Afghaanse

documenten slechts een zeer relatieve bewijswaarde. Wat de foto’s van verzoekers vader betreft, merkt

de Raad op dat hieruit niet kan worden opgemaakt dat dit verzoekers vader betreft, noch dat verzoekers

vader daadwerkelijk problemen had met de taliban omwille van zijn functie bij de nationale politie.

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

en wordt aldus overgenomen door de Raad:

“In casu dient er vastgesteld te worden dat uw kennis over de regio waar u altijd gewoond hebt en de

recente gebeurtenissen die daar plaatsvonden, ernstig tekort schiet.

Zo is uw geografische kennis over de regio ondermaats. Wanneer u gevraagd wordt naar de omliggende

districten van Qarghayi, noemt u Alinghar, Surobi , Beshud en Torghar op (zie gehoorverslag CGVS, p.

28). Wanneer u gevraagd wordt naar de omliggende provincies van Laghman noemt u opnieuw Surobi

en Torghar op, Nuristan en Nangarhar (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Volgens informatie waarover het

CGVS beschikt, grenst het district van Qarghayi aan volgende districten: Khogyani, Surkhrod, Behsud,

Kuzkunar, Dara-e-Nur, Alingar, Mehtarlam/ Bad Pash, en Surobi. Laghman grenst aan volgende

provincies: Nangarhar, Kabul, Kapisa, Pansjher, Nuristan en Kunar (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Wanneer u dan gevraagd wordt naar waar Khogyani ligt, een district dat grenst

aan uw district, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Het roept vragen op dat

u slechts één district opnoemt dat dicht bij uw dorp ligt, Surkhrod en Khogyani niet benoemt en zelfs niet

weet waar Khogyani ligt. Dorpen die in de omgeving van uw dorp liggen, Lara Mora, Qabela, Mashena,

kent u niet (zie gehoorverslag CGVS, p. 29). Kamal Pur, een ander dorp in uw regio, kent u wel, maar u

situeert dit dorp bij de brug van Surkhakan (zie gehoorverslag CGVS, p. 29), wat volgens

informatie waarover het CGVS beschikt, niet klopt.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat u geenszins uw reisweg van Surkhakan tot aan de grens met Iran

kon beschrijven (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). U wordt gevraagd hoe u van Surkhakan tot aan de

grens bent gereisd, waarop u antwoordt dat u naar de bus werd gebracht om 2 AM en dat u naar Nimroz

werd gebracht (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Wanneer u gevraagd wordt welke steden of regio’s u

bent gepasseerd op uw weg naar de grens, waarop u antwoordt dat u het niet meer weet (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Wanneer u gevraagd wordt welke regio’s u bent gepasseerd, antwoordt u

dat het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Wanneer u daarna gevraagd wordt hoe het komt dat

u dit niet weet, antwoordt u dat er niet bent geweest en dat u er niet mee bekend bent (zie gehoorverslag

CGVS, p. 21).

Wanneer er gepeild wordt naar natuurrampen die plaatsvonden tijdens uw verblijf in de regio, antwoordt

u dat er geen natuurrampen waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). Wanneer u gevraagd wordt of er

ooit aardbevingen plaatsvonden, zegt u dat er geen aardbevingen waren toen u daar was (zie

gehoorverslag CGVS, p. 30). Wanneer u gevraagd of er ooit overstromingen plaatsvonden, antwoordt u

dat er geen overstromingen waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). Volgens informatie waarover het

CGVS beschikt, is het Qarghayi district een regio waar er geregeld natuurrampen plaatsvinden, met name

overstromingen door zware regenval. Zo waren er overstromingen in 2012 en 2015. Daarenboven zijn er

verschillende aardbevingen geweest toen u in de regio verbleef. Zo waren er in 2013 en 2015 nog grote

aardbevingen (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dit opvallend gebrek aan kennis

over uw eigen regio ondermijnt in sterke mate uw verklaringen over uw beweerde verblijf in de regio.

Verder is uw kennis over veiligheidsincidenten in de regio bijzonder beperkt. Gevraagd of er

opvallende veiligheidsincidenten waren in de regio toen u daar was, antwoordt u dat er geen incidenten

van die aard waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). Wanneer u daarna gevraagd wordt of er ooit

incidenten met de taliban waren in uw district, antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p. 31).

Wanneer u daarna gevraagd wordt of er ooit incidenten waren met de taliban in uw provincie, antwoordt

u dat er geen incidenten met de taliban waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). Wanneer u daarna

opnieuw gevraagd wordt of er ooit incidenten met de taliban waren toen u er was, antwoordt u opnieuw

van niet (zie gehoorverslag CGVS, p. 31).
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Wanneer u daarna wordt meegedeeld dat er volgens informatie van het CGVS wel degelijk incidenten met

de taliban waren, antwoordt u dat er geen waren en dat er geen gevechten tussen de taliban en de

overheid plaatsvonden (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). Volgens informatie waarover het CGVS

beschikt, is Laghman een volatiele regio waarin er talrijke incidenten met de taliban plaatsvonden in de

periode dat u er verbleef (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier).

Wanneer u gevraagd wordt naar wanneer de laatste presidentsverkiezingen plaatsvonden, moet u het

antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). Wanneer u gevraagd wordt wat u erover weet,

moet u eveneens het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). U wordt dan gevraagd

hoe het komt dat u dat niet weet, waarop u het ontwijkende antwoord geeft dat u thuis zat en over uzelf

dacht (zie gehoorverslag CGVS, p. 31). U wordt daarna nog gevraagd wie de kandidaten van de

presidentsverkiezingen waren, waarop u opnieuw aangeeft dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS,

p. 32). Over Dr. Abdullah kunt u enkel vertellen dat hij “deputy” is (zie gehoorverslag CGVS, p. 32).

Wanneer u gevraagd wordt waar mensen konden stemmen, antwoordt u dat mensen konden stemmen in

Charbagh Bazaar (zie gehoorverslag CGVS, p. 32). Wanneer u daarna gevraagd wordt of dit de dichtste

plek was om te gaan stemmen, verklaart u dat dit inderdaad de dichtste plek was (zie

gehoorverslag CGVS, p. 32). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, kon men stemmen in uw

eigen dorp, Qalatak, en in dorpen die veel dichter bij uw dorp liggen dan Charbagh (zie informatie

toegevoegd aan het dossier). Gezien het belang van de laatste presidentsverkiezingen, het hoge aantal

stemmen, en de mediabelangstelling rond dit gebeuren, is uw gebrekkige kennis opvallend.

Verder zegt u de naam Lt. Gen. Fazal Ahmad Sherzad niet te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 33).

Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, was dit het hoofd van de politie van de provincie

Laghman van december 2012 tot 2014 (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier).

Volgens uw verklaringen werkte uw vader de laatste 14-15 jaar als politieagent (zie gehoorverslag CGVS,

p. 6). Dat u, als zoon van een politiecommandant, nog nooit van deze man hebt gehoord, roept verdere

vragen rond uw identiteit en herkomst op.

Verder geeft u aan Gul Pacha Ulfat, een bekende poëet afkomstig uit uw district, niet te kennen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 33). U wordt later gevraagd of uw regio gekend is voor een bekende poëet, maar

u noemt hem opnieuw niet op (zie gehoorverslag CGVS, p. 34). Gezien het belang van deze persoon voor

de Afghaanse literatuur en zijn bekendheid in uw regio (zie informatie toegevoegd aan het administratief

dossier), is het weinig waarschijnlijk dat u nog niet van deze persoon gehoord zou hebben.

Verder wijst het CGVS op de vaststelling dat ook het door u voorgehouden profiel, namelijk dat van de

zoon van een politieagent van de nationale politie, allerminst aannemelijk is gebleken. Doorheen het

gehoor kunt u, naast de eerder gemaakte vaststelling van uw gebrek aan kennis over een

politiecommandant van Laghman, bijzonder weinig vertellen over uw vader en het werk van uw vader als

politieagent.

Volgens uw verklaringen was uw vader hoofd van het gerechtelijke politie op provinciaal niveau, directeur

van het Counter Narcotics Department, en politiecommandant die training gaf aan rekruten van de

nationale politie (zie gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Wanneer u gevraagd wordt wat u weet over het beroep

van uw vader, antwoordt u dat hier geen informatie over heeft (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). Over het

laatste beroep van uw vader voor uw vertrek, het geven van trainingen aan rekruten, weet u zo goed als

niets. Gevraagd naar de dagelijkse taken en activiteiten van uw vader tijdens die job, antwoordt u dat niets

weet over de inhoud van zijn job en zijn taken (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). U weet niet wat die

trainingen inhielden, noch hoe lang de trainingen duurden (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). U weet niet of

uw vader samenwerkte met buitenlandse troepen (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U zegt ook dat uw

vader soms naar andere districten ging maar u weet niet wat uw vader precies deed in die

andere districten (zie gehoorverslag CGVS, p. 6 en 7). Gevraagd waarom uw vader gestopt was met zijn

vorige job, als directeur van het Counter Narcotics Department, antwoordt u dat het u niet weet. Gevraagd

naar wat u weet over zijn job als directeur van het Counter Narcotics Department, antwoordt u dat u

daarover geen informatie heeft. Gevraagd naar wat uw vader deed, raakt u niet verder dan dat uw vader

drugssmokkelaars of iedereen betrokken in zo’n activiteiten zocht (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gezien

de hoge functies die uw vader als politieagent bekleedde, is het bizar dat u zo weinig weet te vertellen

over het werk van uw vader. Het is ook opvallend dat u certificaten neerlegt van het werk van uw vader

maar dat u geen enkele kennis over deze documenten heeft (zie gehoorverslag CGVS, p. 17).

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

afkomstig te zijn uit het district Qarghayi gelegen in de provincie Laghman.
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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 Qarghayi

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 documenten die u heeft neergelegd, vermogen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet te

weerleggen. De taskara’s kunnen uw relaas en herkomst slechts ondersteunen bij geloofwaardige

verklaringen, wat allerminst het geval is gebleken. Bovendien blijkt Uuit de informatie waarover het CGVS

beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd) blijkt dat Afghaanse

documenten zeer weinig waarde hebben gezien de hoge graad van corruptie in het land. Veel valse

documenten zijn ook na onderzoek door Afghaanse deskundigen niet van authentieke te onderscheiden.

Hierdoor hebben Afghaanse documenten slechts een zeer beperkte bewijswaarde bij het vaststellen van

de geloofwaardigheid van het asielrelaas van een Afghaanse asielzoeker. Dergelijke documenten kunnen

op zich de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst dan ook niet herstellen. Dezelfde opmerking

kan worden gemaakt bij de documenten die moeten aantonen dat uw vader voor de nationale politie

werkte (foto’s, badges, certificaten). Dat de persoon op de foto’s of de eigenaar van de certificaten uw

vader is, is allerminst geloofwaardig gebleken. Gezien het bedrieglijke karakter van uw

beweerde herkomst en asielrelaas, kan ook aan de dreigbrieven geen enkele bewijswaarde worden

gehecht.”

Betreffende verzoekers uiteenzetting aangaande het voordeel van de twijfel, dient erop gewezen dat

verzoekers de motieven in de bestreden beslissing aan de hand van concrete en inhoudelijke argumenten

dienen te trachten te weerleggen en dat een theoretische uiteenzetting over het voordeel van de twijfel,

die niet is toegespitst op de elementen in casu, hiertoe niet volstaat. Ook van een toepassing van artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet kan geen sprake zijn, omdat verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat

hij reeds is blootgesteld aan vervolging of ernstige schade in het verleden.

De uiteenzetting in het verzoekschrift dat de asielmotieven van verzoeker niet ten gronde werden

beoordeeld is niet relevant, gezien uit bovenstaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij

afkomstig is uit Qatalak, in het district Qarghayi in de provincie Laghman in Afghanistan. Hierdoor kan

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

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. 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.

Gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Qatalak, in het district Qarghayi, in de provincie

Laghman 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. Aan het begin van het CGVS-interview werd aangegeven dat

verzoeker vragen over zijn herkomst zal krijgen doorheen het hele interview (CGVS-gehoorverslag, stuk

5, p. 2). 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 het CGVS-

interview en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen. 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.
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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.”

1.3. Op 19 september 2018 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in.

1.4. Op 26 maart 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 27 maart 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 19/09/2018

Overdracht CGVS: 01/10/2018

In het kader van uw huidig verzoek om internationale bescherming had u op 4 januari 2019 van 09u14 tot

10u25 een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna CGVS), bijgestaan door een tolk die het Pasjtoe machtig is.

A. Feitenrelaas

U diende op 11 december 2015 een eerste verzoek tot internationale bescherming in. U verklaarde toen

een etnische Pasjtoen te zijn met de Afghaanse nationaliteit. U verklaarde afkomstig van het dorp Qalatak

in het district Qarghayi van de provincie Laghman. Uw vader werkte 5,5 jaar geleden als directeur voor

het Counter Narcotics Department gedurende één jaar. Toen u naar de bazaar in Charbagh ging, merkte

u dat u in de gaten werd gehouden door een aantal mensen. Uw oom zei u dat het smokkelaars waren

en dat u beter niet meer naar buiten zou gaan. Later ging u opnieuw naar de bazaar en merkte u dat u

gevolgd werd. Uw oom zei dat het drugssmokkelaars waren en dat u beter niet meer naar buiten zou

gaan. U was bang dat u gekidnapt zou worden en bleef thuis. De laatste vier jaar bleef u in uw dorp. Uw

vader werkte, nadat hij voor het Counter Narcotics Department had gewerkt, als commandant voor de

Afghan National Army. Op een dag belde uw vader uw oom om te zeggen dat hij naar Kabul ging en daar

3 of 4 dagen zou blijven. Toen uw vader terug van Kaboel kwam belde hij uw oom opnieuw om te zeggen

dat hij op de terugweg was. Daarna kon uw familie uw vader niet meer bereiken. Na 3 dagen ging u naar

het politiekantoor van het district om te melden dat uw vader vermist was.

Daarna, een maand voor uw vertrek, stuurde de taliban een brief waarin stond dat uw vader in hun bezit

was en dat u zich moest aansluiten bij de taliban. Het hoofd van het district zei u om u niet aan te sluiten

bij de taliban en adviseerde u om thuis te blijven. Een maand daarna stuurde de taliban een tweede brief

waarin vermeld staat dat u, net als uw vader, niet had geluisterd en dat u daarom onthoofd moest worden.

U vertrok nog diezelfde middag, in de zevende maand, Mizan, van 1394 (wat overeenkomt met eind

september – begin oktober 2015).

U kwam 2 maanden later aan in België, op 25 november 2015. Ter staving van uw eerste verzoek legde

u uw taskara, uw vaders’ taskara, 2 dreigbrieven van de taliban, 2 badges van uw vader, 5 foto’s van uw

vader en certificaten van uw vader over zijn werk neer.

Op 13 maart 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof werd gehecht aan de door u verklaarde

recente herkomst uit het district Qarghayi van de provincie Laghman. U ging in beroep tegen deze

beslissing. In haar arrest van 12 januari 2018 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

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

beschermingsstatus. U diende geen cassatieberoep in tegen de beslissing van de Raad. Na uw

kennisname van uw weigeringsbeslissing door het CGVS vertrok u naar Frankrijk, waar u een jaar

verbleef. U werd door de Franse overheid gerepatrieerd naar België.

Op 19 september 2018 diende u een eerste volgend verzoek in, waarbij u verklaart dat u op aanraden

van andere Afghanen niet de volledige waarheid hebt verteld. U verklaart in het kader van uw eerste

volgend verzoek dat u bent geboren in Pakistan en daar hebt verbleven tot 2012. In 2012 ging u naar

Afghanistan omwille van problemen met de politie in Pakistan. In Afghanistan dreigde u gerekruteerd te

worden door de taliban. U keerde vervolgens terug naar Pakistan waar u ongeveer vier à vier en een half

jaar voor uw vertrek doorbracht.
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Een maand na uw vertrek naar Pakistan werd uw vader doodgeschoten door de taliban omwille van uw

verdwijning. U verklaart niet naar Afghanistan terug te kunnen keren omwille van uw problemen met de

taliban. In geval van een eventuele terugkeer naar Pakistan verklaart u dat u niet kan terugkeren omdat

u niet over een geldige verblijfskaart beschikt en hierdoor regelmatig werd tegengehouden door de politie.

U haalt verder aan dat de situatie voor u in België als gevolg van uw weigeringsbeslissing heel moeilijk is.

Op 4 januari 2019 had in het kader van uw eerste volgend verzoek een persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 9u14 tot 10u25. Ter staving van uw

huidig verzoek legt u uw Proof of Registration (PoR)-kaart van Pakistan, vijf foto's waarvan één genomen

is in Afghanistan en de andere vier in Afghanistan genomen zijn, en documenten van UNHCR die u kreeg

bij het vrijwillig verlaten van Pakistan, voor.

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.

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 stat 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.
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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.

Er moet immers worden vastgesteld dat er ook in het kader van uw huidig verzoek om internationale

bescherming geen geloof kan worden gehecht aan uw beweringen inzake uw verblijfplaatsen voor uw

aankomst in België. 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 geeft naar aanleiding van uw eerste volgend verzoek om internationale bescherming aan dat u in

tegenstelling tot hetgeen u beweerde naar aanleiding van uw vorig verzoek niet in het district Qarghayi

van de provincie Laghman te zijn geboren en getogen maar gedurende een lange periode in Pakistan te

hebben verbleven. Deze verklaring volstaat echter niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te

herstellen aangezien ook uw beweringen hierover niet overtuigen.

Vooreerst blijkt dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek geen aannemelijke verschoningsgrond

aanbrengt voor de leugenachtige verklaringen die u in het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming met betrekking tot uw regio van herkomst aflegde. Wat dit betreft moet er op worden

gewezen dat op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting rust om van bij aanvang

van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek

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

te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De

medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten

voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Aangezien u aangeeft gedurende uw vorig verzoek om

internationale bescherming verklaringen te hebben afgelegd die niet met de waarheid

overeenstemden kan er bezwaarlijk gesteld worden dat u voldaan hebt aan deze medewerkingsplicht.

De verklaring die u geeft voor het verzwijgen van de waarheid in het kader van uw vorig verzoek -u zou

op aanraden van andere Afghanen gelogen zou hebben over uw herkomst omdat u bang was om naar

Pakistan teruggestuurd te worden-, vormt geen afdoende en aannemelijke verschoningsgrond. U werd

immers in het kader van uw eerste verzoek en eerste volgend verzoek geconfronteerd met het belang van

de waarachtigheid van uw verklaringen en het belang van uw medewerking aan de procedure (CGVS

1537016, p. 2 en CGVS 15/37016Z, p. 2).

Verder moet er worden vastgesteld dat u uw nieuwe beweringen inzake uw verblijfplaatsen voor uw

aankomst in België evenmin aannemelijk maakt. Deze zijn immers incoherent en komen niet overeen met

de inhoud van de stukken die u aanbrengt. Gevraagd naar uw laatste adres in het land van herkomst,

zegt u van uw geboorte tot uw vertrek in Qarghai te hebben verbleven en dat u ongeveer één jaar in

Pakistan verbleef voordat u naar Europa kwam (Verklaring Volgend Verzoek, vraag 10). Wanneer u later

wordt gevraagd waarom u dit verzweeg tijdens uw vorige verzoek, zegt u plots dat u eigenlijk in Pakistan

geboren bent en daar hebt verbleven tot 2012. U zegt verder dat u nadien naar Afghanistan ging waar u

problemen met de taliban kreeg waarna u terug naar Pakistan bent gegaan, voor één jaar, alvorens naar

Europa te vertrekken (Verklaring Volgend Verzoek, vraag 15).
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Op het CGVS verklaart u hierover dan weer dat u ongeveer vier à vier en een half jaar in Pakistan verbleef

voordat u naar Europa vertrok (CGVS 15/37016Z, p. 6).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, zegt u louter dat u een fout maakte maar nu de waarheid

spreekt (CGVS 15/37016Z, p. 6). Uw verklaring voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u tot 2012 in

Pakistan zou hebben verbleven spreek u eveneens tegen tijdens het persoonlijk onderhoud voor

de Commissaris-generaal. U stelt daarin immers dat u in 2008 terugkeerde naar uw land van herkomst.

Deze stelling vindt bevestiging in de documenten die uw voorlegt met betrekking tot uw vrijwillige

terugkeer waaruit blijkt dat u en uw gezin in 2008 zouden zijn teruggekeerd. De vaststelling dat u er niet

in slaagt coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot uw verblijf in Pakistan ondermijnt de

geloofwaardigheid ervan.

Er moet verder ook worden vastgesteld dat de stukken die u ter ondersteuning van uw beweringen over

uw verblijf in Pakistan aanbrengt de geloofwaardigheid van uw beweringen niet herstellen. Een aantal

vaststellingen in verband ermee ondergraven deze in tegendeel bijkomend. In het kader van uw huidig

verzoek legt u uw Proof of Registration(PoR)-kaart voor. Analyse van deze PoR-kaart toont echter aan

dat de houder ervan in 2008 werd gerepatrieerd omdat hij niet in aanmerking kwam voor verlenging van

zijn verblijfsstatuut (COI Case, AFG/ PAK2018-037, p. 2). Er kunnen echter ernstige vragen worden

gesteld bij het feit dat deze PoR-kaart op u betrekking zou hebben. De kaart vermeldt immers dat de

houder ervan een Tadzjiek betreft, hoewel u in het kader van uw eerste en tweede verzoek op de Dienst

Vreemdelingenzaken en op het CGVS liet optekenen dat u Pasjtoen bent en dat uw beide ouders Pasjtoen

zijn (Verklaring DVZ 15/37016, p. 6, NPO 15/37016, p. 5 en Verklaring Volgend Verzoek 15/37016Z, vraag

6). Bovendien blijkt uit de informatie van het CGVS met betrekking tot de kaart dat de naam van de vader

van de houder Masken is terwijl u voor de DVZ beweerde dat uw vader Ashna Mir Mohammad Dawar

heet (Verklaring DVZ, eerste verzoek, punt 13A).

Ook aan de authenticiteit van de documenten over uw vrijwillige terugkeer kan ernstig worden getwijfeld.

Deze stukken vermelden immers twee broers en vier zussen waarvan u pas in het kader van uw huidige

verzoek melding maakt (Volgend Verzoek, vraag 15). Aangezien de inhoud van de stukken die u

aanbrengt inzake uw verblijf in Pakistan niet overeenstemmen met uw verklaringen in het kader van uw

vorige verzoek, volstaan deze geenszins om uw verblijf in dat land aan te tonen.

Wat betreft de privé-foto's die u neerlegt, dient opgemerkt dat nergens hieruit afgeleid kan worden op welk

tijdstip, op welke locatie en in welke omstandigheden deze foto's genomen zijn.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u de door u voorgehouden verblijfplaatsen voor

uw aankomst in België niet aannemelijk gemaakt. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw

verblijfplaatsen voor uw aankomst in België 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 uw verblijfplaatsen voor uw aankomst in België, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten

die zich volgens uw verklaringen in deze regio’s hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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.
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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 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 – 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, 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. 4 januari 2019 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 (CGVS, p. 8) uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof

kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of beweerde regio van herkomst in

Afghanistan.

U werd bij aanvang van uw persoonlijk onderhoud er 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. In de loop van uw persoonlijk onderhoud

gevraagd of u bij uw verklaringen wenst te blijven, gezien u opnieuw uw verblijfplaatsen voor uw aankomst

in België niet aannemelijk maakt en u enkel oude documenten geeft die deze verblijfplaatsen geenszins

kunnen staven, vraagt u welke andere documenten u behalve die oude documenten kan geven om

uw verblijfplaatsen te bewijzen (CGVS, p. 8).

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.
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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.

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. Verzoeker voert in drie middelen een schending aan van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van de (materiële) motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van

“beginselen behoorlijk bestuur”, het verbod van willekeur en het “fair play”-beginsel.

Verzoeker hanteert een algemeen theoretische uiteenzetting die ingaat op de door hem geschonden

geachte bepalingen.

Verzoeker volhardt verder in de geloofwaardigheid van zijn relaas. Gebeurlijke tegenstellingen en lacunes

(quod non) zijn niet van die aard dat zij een weigeringsbeslissing kunnen schragen. Het verzoek is thans

gesteund op tal van zwaarwegende motieven die het voor verzoeker onmogelijk maken om terug te keren

naar zijn land van herkomst. De bestreden beslissing verwijst ten onrechte naar de beslissing van de

commissaris-generaal inzake het vorige verzoek. Voor het overige is er eigenlijk geen onderzoek gebeurd.

Door verzoeker werd in zijn verklaringen nog tal van andere elementen aangehaald. Het is in dit verband

dan ook duidelijk aangetoond of concreet aannemelijk gemaakt door verzoeker dat er een ernstig risico

bestaat voor verzoeker dat hij in geval van terugkeer het slachtoffer zal worden van mensonwaardige

behandeling. Zijn verklaringen worden op een aantal punten zomaar als niet aannemelijk opzijgeschoven.

Verzoeker heeft uitvoerig de omstandigheden uiteengezet waarin hij bij terugkeer dreigt terecht te komen,

en het gaat niet op om deze zomaar opzij te schuiven als niet concreet aannemelijk. Er is geen enkel

concreet en diepgaand onderzoek gebeurd naar de ingeroepen vervolgingsfeiten. Het is duidelijk dat de

commissaris-generaal zelf tekort geschoten is in de plicht om grondig onderzoek te verrichten en in zijn

samenwerkingsplicht.

Het standpunt van de bestreden beslissing dat de verklaringen van verzoeker en de door hem ingeroepen

vrees niet kan aanvaard worden, is in strijd met de werkelijkheid en berust op een foutieve beoordeling

van deze werkelijke gebeurtenissen. De conclusie is dan ook volkomen ten onrechte dat er in hoofde van

verzoeker geen gegronde vrees aanwezig is overeenkomstig artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en er

bovendien geen sprake is van een uitzonderlijke situatie overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing bevat geen afdoende motivering. Bovendien ontbreekt een

afdoende onderzoek in concreto, zodat de bestreden beslissing niet wetsconform is genomen.

In tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt beweerd, is het duidelijk dat er voldoende

elementen aanwezig zijn in het dossier waaruit blijkt dat verzoeker voor internationale bescherming in

aanmerking komt en blijft komen. Er wordt dan ook gevraagd om dit statuut te behouden, zo niet

ondergeschikt de zaak terug te willen sturen naar de commissaris-generaal voor een bijkomend

onderzoek “naar de achterliggende gebeurtenissen eerder dan telkens af te wijzen op basis van een

verkeerde minstens overdreven interpretatie gedragingen van verzoeker”. Zo niet wordt gevraagd dat de

Raad zelf de nodige informatie zou opvragen en dus zelf het onderzoek terzake zou verrichten, doch dit

enkel indien zou gesteld worden dat er geen mogelijkheid is tot terugzenden van het dossier en ondanks

het feit dat verzoeker meent dat het in de eerste plaats aan de commissaris-generaal en niet aan de Raad

toekomt zijn verplichtingen terzake na te komen.

Er kan geenszins aanvaard worden dat het verzoek geweigerd wordt op basis van een onterechte

bewering van gebrek aan medewerking van verzoeker terzake.
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Hij heeft met de meeste moeite zoveel als mogelijk stukken dienaangaande voorgelegd, laatst nog samen

met zijn nieuw verzoek, maar deze worden zonder meer aan de kant geschoven op basis van allerlei

aannames uit het verleden die evenwel niet stroken met de werkelijkheid. Het is bovendien zeer moeilijk

voor verzoeker om bewijsstukken te bekomen dit gezien het feit hij sedert lange tijd niet meer in het land

van herkomst verblijft, en sedert verschillende jaren in België en Frankrijk verblijft zonder mogelijkheid tot

terugkeer naar het land van herkomst, waardoor hij ook geenszins nog dezelfde contacten heeft als

voorheen en in de onmogelijkheid is om steeds opnieuw documenten te bekomen, temeer de gevaarlijke

toestand aldaar.

De bestreden beslissing neemt tegen de inhoud van de voorgelegde stukken bepaalde standpunten in.

Kwade trouw wordt nooit vermoed, doch dient aangetoond te worden, en wat niet gebeurt door de

commissaris-generaal en wat ook nooit kan, aangezien de door verzoeker voorgelegde documenten een

werkelijkheidsgetrouw beeld van de toestand schetsen.

Verzoeker besluit de toelichting onder het eerste middel als volgt:

“In casu is er manifeste schending aan de orde van art. 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Het druist in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur om zomaar op basis van eigen eenzijdige

inzichten de aanvraag van verzoekers te weigeren, waarbij er een duidelijk gevaar van willekeur optreedt,

gezien zowel de verklaringen als de stukken zomaar eenzijdig worden afgewezen als zijnde

ongeloofwaardig.

Verzoeker heeft in zijn laatste asielaanvraag de waarheid versteld en verzocht om op deze basis erkend

te worden als politiek vluchteling, doch dit is ten onrechte geweigerd geworden.”

Het verzoekschrift herhaalt dat de bestreden beslissing zomaar ten onrechte tal van zaken gaat opwerpen

zogezegd ten nadele van verzoeker, terwijl in werkelijkheid deze elementen geenszins correct zijn, en

enkel te wijten zijn aan een verkeerde beoordeling van het verzoek. Het is in dit verband opvallend dat

alles berust op eenzijdige vermoedens en uit de lucht gegrepen interpretaties van bepaalde feiten. Het

verzoek moet grondig worden onderzocht en niet zomaar wordt afgewezen op basis van enkele verwijzing

naar andere beslissingen, waarbij slecht op vage en algemene wijze geantwoord wordt.

Verzoeker stelt in fine van het tweede middel het volgende:

“In AFGHANISTAN komen tot op heden verscheidene problemen voor van mensenrechtenschendingen

en in de

De situatie aldaar is en blijft ernstig en precair en de situatie van verzoeker is in de geschetste

omstandigheden ook ernstig en zijn leven ten zeerste in gevaar.

Er is sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, artikel 48/4 VW, het

zorgvuldigheidsbeginsel, en de rechten van verdediging door het feit dat enkel wordt verwezen naar vorige

beslissingen.

Van verzoeker kan niet verwacht worden dat hij alle elementen die hij aanbrengt, ook effectief met stukken

gaat bewijzen.

Van de overheid mag verwacht worden dat zij de nodige onderzoeken uitvoert en niet zomaar overgaat

tot een dergelijke verregaande beslissing als een afwijzing van een asielaanvraag zonder dat zij er meer

dan 100 % zeker van is dat er zich in hoofde van verzoekers geen beletsel stelt, zoals de situatie in het

thuisland.”

Tot slot ontbreekt een concrete motivering waarom verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus niet zou

toegekend kunnen worden. Er werd geen enkel afdoende onderzoek verricht naar de actuele situatie voor

vluchtelingen uit Afghanistan, die er geenszins op verbeterd is, wel integendeel. Er doen zich nog altijd

veel gewelddadige incidenten voor, en er is zelfs een uitbreiding hiervan. Minstens is het zo dat deze

situatie in Afghanistan concreet diende beoordeeld te worden, aangezien het uiteraard niet kan dat

verzoeker naar een land wordt teruggestuurd waar een manifeste schending van het artikel 3 van het

EVRM dreigt. Opdat er sprake zou zijn van een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de

persoon die dreigt het land te moeten verlaten, is het niet noodzakelijk dat deze persoon aantoont dat

deze specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden.

Verzoeker verwijst dienaangaande naar recente mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en

in een toegankelijke taal voor juristen, waaronder ook het voorgelegde stuk 3.

Verzoeker eindigt zijn betoog in het derde middel als volgt:
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“Uit de motivering dient te blijken dat een werkelijk onderzoek terzake is gebeurd en dat er dus geen

mogelijke schending van art. 3 EVRM aan de orde kan zijn.

In casu blijkt dit geenszins uit de motivering, wel integendeel, werd er geen enkel onderzoek terzake

gedaan.

Dat dergelijke manier van werken geenszins de zorgvuldigheidstoets kan doorstaan.

Dat bij uitvoering van de bestreden beslissing er een zeer ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel

dreigt te ontstaan, reden waarom gevraagd wordt tevens de schorsing uit te spreken van de beslissing.”

2.2. De Raad beoordeelt 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 aangehaalde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, alsook een algemeen theoretisch

betoog hierover, maakt op zich niet aannemelijk dat verzoeker een nood heeft aan internationale

bescherming.

2.3. Verzoekers betoog dat steunt op zeer vage en algemene kritiek over het onderzoek door de

commissaris-generaal en de motivering van de bestreden beslissing werpt geen ander licht op de

beoordeling die de commissaris-generaal heeft gemaakt. De loutere stelling in het verzoekschrift dat zijn

relaas geloofwaardig is, wordt niet verder uitgewerkt. Verzoekers verwijzing naar tal van zwaarwegende

motieven, geeft geen enkel motief aan dat niet door de commissaris-generaal werd besproken in de

bestreden beslissing. Bijgevolg blijkt uit de uiteenzetting van het verzoekschrift dat verzoeker zelf tekort

is geschoten om een grondig onderzoek te verrichten naar de motieven van de bestreden beslissing en

er geen enkele van zijn ingeroepen grieven concreet en diepgaand werd uitgewerkt.

Ook het betoog dat verzoeker naar best vermogen bewijsstukken heeft proberen voorleggen, doet geen

afbreuk aan de appreciatie van deze stukken in de bestreden beslissing. Waar verzoeker vraagt dat de

Raad zelf een onderzoek moet verrichten en de nodige informatie moet opvragen, kan slechts worden

benadrukt dat de Raad geen onderzoeksbevoegdheid heeft (artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet;

Parl.St. Kamer, Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp van 10 mei 2006 tot hervorming van de

Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 51-2479/001, p. 94-

99). Waar verzoeker nog verwijst naar recente mensenrechtenrapporten, gevoegd als stuk 3, merkt de

Raad op dat het verzoekschrift geen enkel rapport heeft vermeld of gevoegd.

Verzoeker volhardt weliswaar in zijn geloofwaardigheid, zijn afgelegde verklaringen en zijn voorgelegde

documenten, alsook in de algemene situatie in Afghanistan, maar deze toelichting doet geen afbreuk aan

de motivering van de bestreden beslissing, die integraal wordt overgenomen:

“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 stat 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
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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.

Er moet immers worden vastgesteld dat er ook in het kader van uw huidig verzoek om internationale

bescherming geen geloof kan worden gehecht aan uw beweringen inzake uw verblijfplaatsen voor uw

aankomst in België. 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 geeft naar aanleiding van uw eerste volgend verzoek om internationale bescherming aan dat u in

tegenstelling tot hetgeen u beweerde naar aanleiding van uw vorig verzoek niet in het district Qarghayi

van de provincie Laghman te zijn geboren en getogen maar gedurende een lange periode in Pakistan te

hebben verbleven. Deze verklaring volstaat echter niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te

herstellen aangezien ook uw beweringen hierover niet overtuigen.

Vooreerst blijkt dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek geen aannemelijke verschoningsgrond

aanbrengt voor de leugenachtige verklaringen die u in het kader van uw eerste verzoek om internationale

bescherming met betrekking tot uw regio van herkomst aflegde. Wat dit betreft moet er op worden

gewezen dat op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting rust om van bij aanvang

van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek

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

te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De

medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten

voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Aangezien u aangeeft gedurende uw vorig verzoek om

internationale bescherming verklaringen te hebben afgelegd die niet met de waarheid overeenstemden

kan er bezwaarlijk gesteld worden dat u voldaan hebt aan deze medewerkingsplicht.
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De verklaring die u geeft voor het verzwijgen van de waarheid in het kader van uw vorig verzoek -u zou

op aanraden van andere Afghanen gelogen zou hebben over uw herkomst omdat u bang was om naar

Pakistan teruggestuurd te worden-, vormt geen afdoende en aannemelijke verschoningsgrond. U werd

immers in het kader van uw eerste verzoek en eerste volgend verzoek geconfronteerd met het belang van

de waarachtigheid van uw verklaringen en het belang van uw medewerking aan de procedure (CGVS

1537016, p. 2 en CGVS 15/37016Z, p. 2).

Verder moet er worden vastgesteld dat u uw nieuwe beweringen inzake uw verblijfplaatsen voor uw

aankomst in België evenmin aannemelijk maakt. Deze zijn immers incoherent en komen niet overeen met

de inhoud van de stukken die u aanbrengt. Gevraagd naar uw laatste adres in het land van herkomst,

zegt u van uw geboorte tot uw vertrek in Qarghai te hebben verbleven en dat u ongeveer één jaar in

Pakistan verbleef voordat u naar Europa kwam (Verklaring Volgend Verzoek, vraag 10). Wanneer u later

wordt gevraagd waarom u dit verzweeg tijdens uw vorige verzoek, zegt u plots dat u eigenlijk in Pakistan

geboren bent en daar hebt verbleven tot 2012. U zegt verder dat u nadien naar Afghanistan ging waar u

problemen met de taliban kreeg waarna u terug naar Pakistan bent gegaan, voor één jaar, alvorens naar

Europa te vertrekken (Verklaring Volgend Verzoek, vraag 15). Op het CGVS verklaart u hierover dan weer

dat u ongeveer vier à vier en een half jaar in Pakistan verbleef voordat u naar Europa vertrok (CGVS

15/37016Z, p. 6). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, zegt u louter dat u een fout maakte maar

nu de waarheid spreekt (CGVS 15/37016Z, p. 6). Uw verklaring voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat

u tot 2012 in Pakistan zou hebben verbleven spreek u eveneens tegen tijdens het persoonlijk onderhoud

voor de Commissaris-generaal. U stelt daarin immers dat u in 2008 terugkeerde naar uw land van

herkomst. Deze stelling vindt bevestiging in de documenten die uw voorlegt met betrekking tot uw

vrijwillige terugkeer waaruit blijkt dat u en uw gezin in 2008 zouden zijn teruggekeerd. De vaststelling dat

u er niet in slaagt coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot uw verblijf in Pakistan ondermijnt

de geloofwaardigheid ervan.

Er moet verder ook worden vastgesteld dat de stukken die u ter ondersteuning van uw beweringen over

uw verblijf in Pakistan aanbrengt de geloofwaardigheid van uw beweringen niet herstellen. Een aantal

vaststellingen in verband ermee ondergraven deze in tegendeel bijkomend. In het kader van uw huidig

verzoek legt u uw Proof of Registration(PoR)-kaart voor. Analyse van deze PoR-kaart toont echter aan

dat de houder ervan in 2008 werd gerepatrieerd omdat hij niet in aanmerking kwam voor verlenging van

zijn verblijfsstatuut (COI Case, AFG/ PAK2018-037, p. 2). Er kunnen echter ernstige vragen worden

gesteld bij het feit dat deze PoR-kaart op u betrekking zou hebben. De kaart vermeldt immers dat de

houder ervan een Tadzjiek betreft, hoewel u in het kader van uw eerste en tweede verzoek op de Dienst

Vreemdelingenzaken en op het CGVS liet optekenen dat u Pasjtoen bent en dat uw beide ouders Pasjtoen

zijn (Verklaring DVZ 15/37016, p. 6, NPO 15/37016, p. 5 en Verklaring Volgend Verzoek 15/37016Z, vraag

6). Bovendien blijkt uit de informatie van het CGVS met betrekking tot de kaart dat de naam van de vader

van de houder Masken is terwijl u voor de DVZ beweerde dat uw vader Ashna Mir Mohammad Dawar

heet (Verklaring DVZ, eerste verzoek, punt 13A).

Ook aan de authenticiteit van de documenten over uw vrijwillige terugkeer kan ernstig worden getwijfeld.

Deze stukken vermelden immers twee broers en vier zussen waarvan u pas in het kader van uw huidige

verzoek melding maakt (Volgend Verzoek, vraag 15). Aangezien de inhoud van de stukken die u

aanbrengt inzake uw verblijf in Pakistan niet overeenstemmen met uw verklaringen in het kader van uw

vorige verzoek, volstaan deze geenszins om uw verblijf in dat land aan te tonen.

Wat betreft de privé-foto's die u neerlegt, dient opgemerkt dat nergens hieruit afgeleid kan worden op welk

tijdstip, op welke locatie en in welke omstandigheden deze foto's genomen zijn.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u de door u voorgehouden verblijfplaatsen voor

uw aankomst in België niet aannemelijk gemaakt. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw

verblijfplaatsen voor uw aankomst in België 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 uw verblijfplaatsen voor uw aankomst in België, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten

die zich volgens uw verklaringen in deze regio’s hebben voorgedaan.”

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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2.4. 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.

Gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Qalatak, in het district Qarghayi in de provincie

Laghman 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 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

verzoeker op dit punt uitdrukkelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-interview en dus de kans heeft

gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 9,

p. 8). Verzoeker komt in wezen niet verder dan de algemene verwijzing naar de oorlog in Afghanistan en

de situatie in Afghanistan, zonder dat hij concreet duidt waarom deze hem zou verhinderen om terug te

keren naar Afghanistan. Het staat immers vast dat verzoekers verklaringen bewust de ware toedracht van

zijn verzoek om internationale bescherming verbergen.

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 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 waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou 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.

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 zestien 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


