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nr. 227 682 van 21 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. OGUMULA

Generaal Geneesheer Derachelaan 127/3

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 juli 2019 heeft

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

28 juni 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 9 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor verzoeker, en van attaché

A. SMIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

4 november 2017 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 13 november 2017 om

internationale bescherming. Op 28 juni 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 1 juli 2019 aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger van Pasjtoense origine. U verklaart

afkomstig te zijn van het dorp Bakshabad in het district Puli Alam van de provincie Logar. Toen u twee

of drie jaar oud was, verhuisde u met uw familie naar een vluchtelingenkamp in Pakistan. Uw familie

verliet Pakistan in 2011-2012 omwille van de algemene veiligheidssituatie van Afghaanse vluchtelingen

in Pakistan en verhuisde terug naar het dorp Bakshabad.

Op een dag was er een gevecht in uw regio. U was op uw velden en zag twee moto’s passeren op de

weg naar Ghafar Qala. Hierna werd u door soldaten benaderd die u vroegen waar de taliban waren. U

gaf hen hun locatie en een paar dorpelingen hoorden jullie conversatie. Het leger ging naar Ghafar Qala

en arresteerde de taliban. De volgende dag ging uw vader naar de moskee en de dorpsouderen zeiden

hem dat u de locatie van de talibs niet had mogen doorgeven aan het leger. U verliet Afghanistan de

volgende dag, in het jaar 1395 (2016-2017) en was een jaar à anderhalf jaar onderweg. U kwam in

België aan op 4 november 2017 en diende een verzoek om internationale bescherming in op

13 november 2017.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legt u uw taskara 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 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
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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 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 werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweringen over uw

verblijfplaatsen en leefomstandigheden 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.

In casu werd vastgesteld dat u uw verblijf in het dorp Bakshabad van de provincie Logar, noch uw

verblijf in Pakistan als Afghaans vluchteling aannemelijk weet te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u initieel uw verblijf in Pakistan onvermeld liet voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ). U gaf naar aanleiding van uw eerste onderhoud op de DVZ op

14 december 2017 immers aan dat u van uw geboorte tot uw vertrek in Bakshabad woonde (Verklaring

DVZ, vraag 9). In de vragenlijst DVZ, welke samen met u werd ingevuld op 6 februari 2018, stelde u

echter van zeer jonge leeftijd tot ongeveer zes jaar eerder in Pakistan te hebben gewoond (Vragenlijst

CGVS, vraag 8). Ook tijdens het persoonlijk onderhoud voor de Commissaris-generaal beweerde u een

groot deel van uw leven in Pakistan te hebben gewoond. U zou in 2011 of 2012 samen met uw familie

naar Afghanistan zijn teruggekeerd (CGVS, p. 5 en 6). Wanneer u geconfronteerd wordt met de

tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen wat dit betreft, komt u niet verder dan te verwijzen

naar advies dat u in Servië kreeg (CGVS, p. 7).

Ook uw verklaringen met betrekking tot de motieven van de vlucht van uw familie uit Afghanistan naar

Pakistan overtuigen niet. Zo zegt u dat uw familie Afghanistan verliet omwille van de oorlog met de

Sovjets (CGVS, p. 6). Volgens uw verklaringen verliet uw familie Afghanistan echter toen u twee à drie

jaar oud was. Gezien u in 1999 geboren bent, zou uw familie Afghanistan in 2002 à 2003 verlaten

hebben. De oorlog met de Sovjetunie vond echter plaats van 1979 tot 1989 (zie informatie toegevoegd

aan het administratief dossier). Later wordt u gevraagd wanneer uw ouders naar Pakistan zijn

vertrokken, waarop u zegt dat u kind was toen ze het land verlieten en dat u niet weet waarom (CGVS,

p. 6). Dat u niet op de hoogte bent van de reden van het vertrek van uw familie uit uw geboorteland, is

opmerkelijk.

Verder blijken ook uw verklaringen over de reden(en) van jullie uw terugkeer naar Afghanistan

twijfelachtig. Zo gaf u voor de Dienst Vreemdelingenzaken aan dat uw familie uit Pakistan vertrok omdat

jullie er geen verblijfskaarten meer hadden (Vragenlijst CGVS, vraag 8). Tijdens het persoonlijk

onderhoud bij het CGVS beweerde u echter dat uw vader besliste om terug te keren naar Afghanistan
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omdat er in het vluchtelingenkamp taliban en criminele organisaties actief waren die om voedsel

vroegen bij de bewoners. Wanneer bewoners op deze vraag ingingen werden ze door de autoriteiten

aangevallen en/of gearresteerd (CGVS, p.6). Ook de willekeurige arrestaties van vluchtelingen in

Pakistan en het gedwongen meenemen van vrouwen door de taliban zouden aan de basis van jullie

terugkeer hebben gelegen (CGVS, p.7). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid ontkent u louter dat

u voor de DVZ naar het gebrek aan verblijfsdocumenten verwees en dat jullie Pakistan verlieten omdat

jullie gearresteerd werden en lastiggevallen werden door de politie (CGVS, p. 6).

Naast de vaststelling dat uw verklaringen met betrekking tot de reden van uw vlucht vanuit en naar

Afghanistan niet overtuigen moet er ook worden opgemerkt dat uw beweringen inzake de

omstandigheden waarin u in Pakistan verbleef evenmin overtuigen. U legde wat dit betreft inconsistente

en twijfelachtige verklaringen over uw scholing en de talen die u (in meerdere of mindere) mate machtig

bent. Tijdens het gehoor op de DVZ verklaarde u namelijk dat u geen scholing genoot behalve een

beetje Koranlessen. U kon volgens uw verklaring daar schrijven, noch lezen (Verklaring DVZ, vraag 11).

Op het CGVS stelde u echter tot de tweede graad school te hebben gelopen in een Pakistaanse

openbare school (CGVS, p. 12). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid zei u louter uw schoolse

vorming wel degelijk te hebben vermeld (CGVS, p. 12). Wanneer u vervolgens werd gevraagd in welke

taal u werd onderwezen, gaf u aan dat u in twee talen, namelijk het Urdu en het Engels, werd

onderwezen (CGVS, p. 12). Vervolgens ontkende u dit echter onmiddellijk door te stellen dat u thuis

Pasjtoe sprak, u de taal niet begreep en ze u onderwezen in het Pasjtoe in een aparte klas voor de

mensen van het kamp (CGVS, p.12). Daarna beweerde u dan weer dat er werd onderwezen in het

Engels en er vervolgens werd vertaald naar het Pasjtoe als jullie aangaven iets niet te begrijpen (CGVS,

p.13). Wat dit betreft moet worden vastgesteld dat het uitermate vreemd is dat men een speciale klas

zou organiseren voor kinderen uit het vluchtelingenkamp om deze vervolgens te onderwijzen in een taal

waarvan kan worden verondersteld dat een gemiddelde bewoner van een Afghaans vluchtelingenkamp

in Pakistan ze niet begrijp namelijk het Engels. Er kan op geen enkele manier worden ingezien waarom

men in deze klas niet in het Pasjtoe les zou hebben gegeven. Bovendien gaf u eerder tijdens het gehoor

aan dat u Engels sprak, noch begreep (CGVS, p.12) terwijl men van iemand die twee jaar onderwijs

volgde in het Engels onderwijs, zij het met vertaling naar het Pasjtoe indien jullie het niet begrepen,

redelijkerwijze enige kennis van het Engels kan verwachten. Er kan overigens nog worden opgemerkt

dat het uiterst vreemd is dat een persoon die opgroeide in Pakistan en les volgde in een openbare

school geen Urdu zou begrijpen en het nooit in zijn leven zou hebben gebruikt zoals u aangeeft tijdens

het persoonlijk onderhoud (CGVS, p.22).

Op basis van voorgaande vaststellingen kan er ernstig worden getwijfeld aan uw verklaringen met

betrekking tot uw verblijf en verblijfsomstandigheden in Pakistan.

Naast de ongeloofwaardigheid van deze verklaringen, weten ook uw beweringen over uw dagelijks

leven in Afghanistan na uw terugkeer naar uw regio van herkomst in Afghanistan niet te overtuigen.

Gevraagd naar uw activiteiten, beweerde u niets te hebben gedaan. U zou zijn thuisgebleven en naar de

moskee te zijn gegaan (CGVS, p. 13). Gevraagd naar meer details, zei u dat u naar buiten ging,

rondhing, naar de moskee ging en dan terug naar huis keerde (CGVS, p. 14). U zou uw tijd hebben

verspild met rondhangen in de velden bij uw huis (CGVS, p. 14). Gevraagd of uw vader niet wou dat u,

als oudste zoon, inkomen zou vergaren, zei u dat uw vader u zei om niet naar buiten te gaan omdat de

veiligheidssituatie te onveilig was (CGVS, p. 14). Er kan wat dit betreft echter niet worden ingezien hoe

de veiligheidssituatie te slecht zou zijn geweest om te werken terwijl deze het rondhangen op de velden

rond uw huis niet in de weg stond.

Verder zijn ook uw verklaringen over belangrijke personaliteiten in de regio weinig overtuigend.

Gevraagd naar belangrijke personen van uw regio, noemt u de namen Daoud Ahmadi en Farhadi Akbari

op (CGVS, p. 20). U zegt dat er verder geen beroemde mensen in uw district zijn (CGVS, p. 20).

Gevraagd om over Daoud Ahmadi te vertellen, zegt u initieel dat hij het hoofd van de politie is, later zegt

u dat hij van Kolangar afkomstig is, mensen tegen de taliban opzette en gearresteerd werd door de NDS

voor de moord op Arsala Jamal (CGVS, p. 20). Gevraagd wat u van Farhad Akbari weet, zegt u dat hij

voor de autoriteiten werkte en dat u niets weet van zijn werk (CGVS, p. 20). Gevraagd waarom hij

bekend was, zegt u dat hij volgens sommige mensen een belangrijke job bij de autoriteiten had en

bekend was door zijn werk (CGVS, p. 21). Gevraagd of Farhad Akbari ook iets overkomen is, zegt u dat

hij als gouverneur werkte en dat hij in de moskee werd opgeblazen door een bom op de dag van Eid

(CGVS, p. 21). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt, was Daoud Ahmadi inderdaad het

hoofd van de politie van uw vertrek. Farhad Akbari is in werkelijkheid echter een lokale krijgsheer die de

bevolking tegen de taliban opruit (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Arsala
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Jamal was een gouverneur die in 2013 gedood werd bij een bomaanslag bij een moskee (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u slechts twee personen weet op te noemen als

bekende personen uit uw district, en die personen met elkaar verwart, doet verder afbreuk aan uw

geloofwaardigheid. Het feit dat u zichzelf achteraf corrigeert en verklaart dat het niet Farhad Akbari is

die dood is, maar Arsala Jamal verschoont uw gebrek aan kennis en verwarring niet maar is een

aanwijzing voor het ingestudeerd karakter van uw kennis.

Vervolgens is het opmerkelijk dat uw kennis van de Afghaanse maanden weinig praktisch en doorleefd

is. Gevraagd in welke maand u geboren bent, stelde u dat u in de vierde of vijfde maand geboren bent

(CGVS, p. 11). Zekerheid over de naam van de vierde of vijfde maand in de Afghaanse kalender bleek u

echter niet te hebben. U gaf immers aan dat het hamal (maart-april) of asad (juli-augustus) betreft. Uit

informatie van het CGVS blijkt echter dat hamal de eerste maand van de Afghaanse kalender is. Ook

over de namen van de lentemaanden in Afghanistan blijkt weinig zekerheid uit uw antwoorden. U noemt

in dit verband jawza (mei-juni), saratan (juni-juli) en asad (juli-augustus) op (CGVS, p. 11) terwijl asad

volgens informatie een zomermaand is in Afghanistan. Gevraagd naar het seizoen waarin de maand

asad valt, stelde u dat er drie maanden herfst zijn en drie maanden lente, waarna u de maanden

saratan, asad en sunbula opnoemt (CGVS, p. 12). Gevraagd of het lente, zomer, herfst of winter is in

asad, beweerde u dan weer dat het een lentemaand is (CGVS, p. 12).

Dat uw praktische kennis van de Afghaanse kalender dermate beperkt is, ondergraaft uw bewering in

een Afghaanse gemeenschap te zijn opgegroeid.

Uw verklaringen over uw band met een Afghaanse landbouwregio worden bijkomend ondergraven door

uw beperkte kennis van de oogst en zaaitijden van de gewassen die in uw regio werden verbouwd

namelijk tarwe, maïs, uien, bonen en aardappelen (CGVS, p. 19). Zo stelde u over ajuinen dat ze in de

zomer geoogst en in de herfst geplant worden (CGVS, p. 19). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt, blijkt echter dat ajuinen in Logar in maart of april geplant en in september of oktober geoogst

worden (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Bonen blijken, in tegenstelling tot

hetgeen u beweerde (CGVS, p.19), dan weer niet te worden gezaaid op het moment dat de tarwe wordt

geoogst maar reeds een maand eerder.

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

vluchteling te zijn opgegroeid in Pakistan om vervolgens gedurende verschillende jaren in de Afghaanse

provincie Logar te hebben verbleven. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweringen over uw

verblijfplaatsen en levensomstandigheden voor uw aankomst in België kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. 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 door u neergelegde taskara doet geen afbreuk aan deze vaststelling. Uit objectieve informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op

niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers, Afghaanse “officiële” documenten kunnen verkregen

worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen,

niet van authentieke documenten te onderscheiden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke

documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

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
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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 beschermingstatus 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. 1 juni 2018 uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw

nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten. U werd op het einde van het persoonlijk onderhoud 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 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.

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
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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.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel, met betrekking tot de weigering van de vluchtelingenstatus, voert verzoeker

de schending aan van artikel 1, A van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna:

Verdrag van Genève) en van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

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

Vreemdelingenwet).

Na een korte theoretische uiteenzetting licht verzoeker het middel als volgt toe:

“In casu, blijkt ontegensprekelijk uit de voorgaande en de bespreking hierna dat de voorwaarden

voldaan zijn om als vluchteling herkend te worden in de zin van de Conventie van Genève en artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

De vrees voor zijn leven wijst naar de persoonlijke en psychische toestand van verzoeker. Deze vrees

wijst op een bewustzijn van het risico om door de taliban vermoord te worden wegens de doorgeven van

informatie omtrent de taliban aan de orde diensten in Afghanistan waarna leden van taliban door de

soldaten werden gearresteerd. Na verloop van tijd, kwam de taliban te weten dat verzoeker informatie

omtrent hun leden aan de orde diensten gegeven heeft, waarna verzoeker door de taliban werd

bedreigd.

Uit zijn persoonlijk onderhoud met het CGVS blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker door de taliban werd

bedreigd.

Meer nog blijkt dat verzoek een reële risico loopt om onmenselijk en vernederende behandeling door de

taliban bij een mogelijke terugkeer naar Afghanistan.

In het licht van voormelde vervolgingsfeiten, had verzoeker geen ander keuze dan zijn land van

herkomst te verlaten.

Verzoeker is van mening dat zijn vrees voor vervolging door de taliban aannemelijk is en dat hij

internationale bescherming nodig heeft in de zin van de Conventie van Genève en de

Vreemdelingenwet, aangezien hij effectief een reële risico loopt.

Dienvolgens is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing schuldig gemaakt heeft aan de

schending van artikel 48/3 Vreemdelingenwet wegens de weigering van internationale bescherming aan

verzoeker.
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Indienen Uw Raad van mening zou zijn dat de motivering van de bestreden beslissing conform is aan

voormelde normen, is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing aan de schending van de

hierna vermelde normen schuldig gemaakt heeft.”

2.1.2. In een tweede middel, met betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus,

voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van

de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Na een korte theoretische uiteenzetting laat verzoeker het volgende gelden:

“In casu, heeft de Commissaris-generaal de motivering van de bestreden beslissing tot weigering van de

asielaanvraag zich beperkt tot aantal overwegingen in strijd met de materiële motiveringsplicht.

Het is duidelijk dat de Commissaris-generaal de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker niet

naar recht heeft gemotiveerd en dan ook tot een onredelijk besluit is gekomen.

Verzoeker verloopt de argumenten van de bestreden beslissing die hierna worden weerlegd.

Ten eerste wordt de aanvraag van verzoeker om internationale bescherming ten onrecht geweigerd op

grond van het feit dat, volgens het CGVS, voldoet verzoeker niet aan zijn medewerkingsplicht. Meer nog

is het CGVS van mening dat geen geloof omtrent de verklaring van verzoeker omtrent de

verblijfplaatsen en leefomstandigheden voor zijn aankomst in België kan gehecht worden.

Volgens de bestreden beslissing van het CGVS, "vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verblijf in

Pakistan onvermeld liet voor de Dienst Vreemdelingenzaken. U gaf naar aanleiding van uw eerste

onderhoud op de DVZ op 14 december 2017 immers aan dat u van uw geboorte tot uw vertrek in

Bakshabad woonde".

Uit stuk 3 blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker zijn verblijf in Pakistan spontaan aangegeven heeft,

zijnde op vraag 8 alwaar verzoeker zei "ik heb ook in Pakistan gewoond".

Meer nog verwijst de bestreden beslissing naar de verklaring bij DVZ dd. 14 december 2017 (verklaring

DVZ vraag 9). Uit vraag 9 van deze verklaring (stuk 4) stelt Uw Raad vast dat geen vraag aan verzoeker

over zijn verblijf in Pakistan werd gesteld, dit in tegenstelling tot de bewering van de bestreden

beslissing.

Verzoeker stelt vast dat er geen sprake kan zijn van tegenstrijdigheden in zijn verklaring betreffende zijn

verblijf in Pakistan aangezien hij spontaan deze informatie aan de asielinstantie gegeven heeft (stuk 3).

Meer nog is de bestreden beslissing in strijd met de materiële motiveringsplicht aangezien deze

beslissing van mening is dat op vraag 9 van de verklaring bij DVZ dd. 14 december 2017 vraag omtrent

zijn verblijf in Pakistan werd gesteld terwijl deze niet het geval is. Het is voor verzoeker onduidelijk

waarom de bestreden beslissing van mening is dat verzoeker geen informatie omtrent zijn leven in

Pakistan gegeven heeft terwijl deze vraag aan verzoeker op vraag 9 van de verklaring bij DVZ

dd. 14 december 2017 niet werd gesteld. Hierdoor schendt de bestreden beslissing de materiële

motiveringsplicht.

Ten tweede, is de bestreden beslissing volledig ten onrecht van mening dat de asielrelaas van

verzoeker ongeloofwaardig is omdat verzoeker niet weet waarom zijn familie Afghanistan verliet heeft en

waarom deze vanuit Pakistan naar Afghanistan terugkeerde.

Volgens het CGVS "ook uw verklaringen met betrekking tot de motieven van de vlucht van uw familie uit

Afghanistan naar Pakistan overtuigen niet. (...) Dat u niet op de hoogte bent van de reden van het

vertrek van uw familie uit uw geboorteland, is opmerkelijk (...) verder blijke ook uw verklaringen over de

reden(en) van jullie terugkeer naar Afghanistan twijfelachtig".

Verzoeker heeft de eer hierop te antwoorden dat het CGVS niet betwist dat verzoeker twee à drie jaar

oud was toen zijn familie Afghanistan verliet. Welnu, uit een leeftijd van twee à drie jaar oud, blijkt

ontegensprekelijk dat verzoeker over de motieven van de vlucht van zijn familie uit Afghanistan daarvan

niet op de hoogte kan zijn.
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Aangezien verzoeker, ten tijde van de vlucht van zijn familie uit Afghanistan, een leeftijd had alwaar hij

geen besef van het leven heeft, dan is voor verzoeker onduidelijk waarom het CGVS van hem verwacht

wordt dat hij op de hoogte moet zijn van de motieven omtrent de vlucht van zijn familie uit Afghanistan.

Meer nog, omtrent de motieven van de terugkeer van zijn familie naar Afghanistan is verzoeker zeer

duidelijk over geweest. Uit pagina 6 van zijn gehoorverslag zei hij dat "we hebben het land verlaten

omdat we gearresteerd werden en lastiggevallen door de politie".

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing onduidelijk is en schendt bijgevolg de materiële

motiveringsplicht.

Ten derde is het CGVS van mening dat de verklaring van verzoeker omtrent zijn dagelijks leven in

Afghanistan niet overtuigen is. Reden hiervoor is, volgens de bestreden beslissing, dat verzoeker geen

informatie omtrent belangrijke personaliteiten in zijn regio heeft.

Volgens het CGVS, "dat u slechts twee personen weet op te noemen als bekende personen uit uw

district, en die personen met elkaar verwart, doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid".

Verzoeker merkt op dat de bestreden beslissing betwist niet de informatie omtrent de belangrijke

personaliteiten die door verzoeker werden weergegeven. De informaties omtrent deze personaliteiten

komen overeen met de informatie in het administratief dossier.

Naast informatie omtrent belangrijke personaliteiten, is verzoeker van mening dat tijdens zijn persoonlijk

onderhoud van het CGVS, aannemelijk informaties omtrent zijn regio van herkomst aan het CGVS

werden gegeven. Het is voor verzoeker onduidelijk waarom de bestreden beslissing van mening is dat

hij geen kennis van zijn regio heeft terwijl uit het gehoorverslag ontegensprekelijk blijkt dat verzoeker

aanzienlijk informatie omtrent zijn regio gegeven heeft.

Ten slotte en vreemd genoeg stelt verzoeker vast dat de bestreden beslissing aan hem geen subsidiaire

beschermingsstatus willen toekennen omwille van de bewering dat verzoeker geen informatie omtrent

zijn werkelijk verblijf gegeven heeft.

Op heden blijkt dat het aantal conflict gerelateerde incidenten in de provincie Logar in de voorbij jaren

aanzienlijk toegenomen is naar aanleiding van willekeurig geweld in deze regio. Voormelde algemeen

veiligheidsproblemen hebben tot gevolg dat het aantal burgerslachtoffers eveneens toegenomen is met

als gevolg dat de inwoners geen keuze hebben dan van deze regio te ontvluchten.

Gezien het algemeen veiligheidsproblemen in de provincie Logar, is verzoeker van mening dat hij een

reële risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, zijnde artikel 48/4 §2, c, van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt vast dat de motieven tot weigering van de subsidiaire bescherming niet op eenvoudige

wijze kunnen gelezen worden aangezien voor verzoeker onduidelijk is waarom de willekeurig geweld in

de provincie Logar in de beoordeling van de subsidiaire bescherming niet in aanmerking wordt

genomen.

Dienvolgens is de voornaamste doelstelling van de materiële motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen, niet voldaan.

Hierdoor schendt de bestreden beslissing de materiële motiveringsplicht in het licht van 48/4 §2, c van

de Vreemdelingenwet.”

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,

nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker

daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;
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c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

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

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62

van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten,

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat hij niet aannemelijk maakt als Afghaans

vluchteling te zijn opgegroeid in Pakistan om vervolgens gedurende verschillende jaren in de Afghaanse

provincie Logar te hebben verbleven, en zodoende tekortkomt aan zijn plicht tot medewerking. De

commissaris-generaal steunt dit oordeel op de vaststellingen dat verzoeker (i) initieel zijn verblijf in

Pakistan onvermeld liet voor de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ), (ii) geen overtuigende

verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de motieven voor de vlucht van zijn familie naar Pakistan,

(iii) tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de redenen van zijn terugkeer naar Afghanistan, (iv)

geen overtuigende verklaringen heeft afgelegd over de omstandigheden waarin hij in Pakistan heeft

verbleven, (v) geen overtuigende verklaringen heeft afgelegd over zijn dagelijks leven in Afghanistan na

zijn terugkeer naar zijn regio van herkomst aldaar, (vi) geen overtuigende verklaringen heeft afgelegd

over belangrijke personaliteiten in zijn regio van herkomst, (vii) een weinig praktische en doorleefde

kennis heeft van de Afghaanse maanden en (viii) een beperkte kennis heeft van de oogst- en zaaitijden

van de gewassen die in zijn regio worden verbouwd. Omwille van de ongeloofwaardigheid van

verzoekers beweringen over zijn verblijfplaatsen en levensomstandigheden voor zijn aankomst in België

hecht de commissaris-generaal evenmin enig geloof aan verzoekers relaas, dat hier onlosmakelijk mee

verbonden is. Verder wordt in de bestreden beslissing uiteengezet waarom de door verzoeker

neergelegde taskara aan de voorgaande vaststellingen geen afbreuk doet. Aangaande de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet oordeelt de commissaris-

generaal dat verzoeker, door bewust de ware toedracht over zijn verblijf voor zijn komst naar België, de

omstandigheden van dit verblijf en de redenen waarom hij zijn werkelijke regio van herkomst verlaten

heeft, dat de kern van zijn asielrelaas raakt, te verzwijgen, niet aannemelijk maakt dat hij bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt. Al deze vaststellingen worden in

de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in
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rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voldaan. Verzoeker maakt niet

duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan

zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de

uiteenzetting van de middelen dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

De middelen kunnen wat dit betreft niet worden aangenomen.

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Bakshabad,

gelegen in het district Pul-i Alam van de provincie Logar. Verzoeker verklaart met zijn familie naar een

vluchtelingenkamp in Pakistan te zijn verhuisd toen hij twee of drie jaar oud was. Omstreeks 2011-2012

zou verzoeker vanuit Pakistan teruggekeerd zijn naar zijn dorp in Logar en daar tot aan zijn komst naar

België in 2016 hebben verbleven. Verzoeker verklaart zijn regio van herkomst in Afghanistan te hebben

verlaten omwille van problemen met de taliban en talibangezinde dorpelingen.

In casu motiveert de commissaris-generaal dat verzoeker er niet in slaagt aannemelijk te maken dat hij

als Afghaans vluchteling is opgegroeid in Pakistan en vervolgens gedurende verschillende jaren in de

Afghaanse provincie Logar heeft verbleven.

De Raad beklemtoont dat het voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming

essentieel is dat de verzoeker om internationale bescherming zijn werkelijke streek van herkomst, dan

wel de plaats(en) waar hij gedurende de jaren voor zijn komst naar België verklaart te hebben

verbleven, aannemelijk maakt.

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

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te leggen, zal hij

desgevallend zijn werkelijke herkomst en verblijfssituatie moeten aantonen louter op basis van zijn

verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van zijn land en regio van

herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land van zijn gewone verblijfplaats.

Het komt de commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad toe te beoordelen of uit deze verklaringen

redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de verzoeker om internationale bescherming zijn werkelijke

herkomst en verblijfssituatie voorafgaand aan zijn komst naar België voldoende aantoont. Indien de

commissaris-generaal van oordeel is dat dit niet het geval is en dat het onderzoek van het verzoek ten

aanzien van een ander land of een andere regio dient te gebeuren, komt het hem toe dit land of deze

regio te bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die hem tot een dergelijke conclusie

leiden adequaat uiteen te zetten. Indien de commissaris-generaal van oordeel is dat dit land of deze

regio niet kan worden bepaald, omwille van de houding van de verzoeker om internationale

bescherming of om elke andere reden, en hij dus onmogelijk kan overgaan tot een onderzoek van de

gegrondheid van het verzoek om internationale bescherming, is het eveneens zijn plicht om de redenen

die hem tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoeker om internationale bescherming.

De Raad onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen

waarop hij in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-generaal

en of hij op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de

besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in

volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke

kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in

hoofde van de verzoeker om internationale bescherming van feitelijke gegevens die behoren tot zijn

onmiddellijke leefomgeving. Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening

worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde

van de verzoeker om internationale bescherming daarbij uiteraard minder doorslaggevend is en er

alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke

leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.
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Indien de verzoeker om internationale bescherming verklaringen aflegt waaruit moet worden

geconcludeerd dat hij zijn werkelijke streek van herkomst en verblijfssituatie voorafgaand aan zijn komst

naar België niet aannemelijk maakt, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en correcte

beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk.

In casu legt verzoeker ter staving van zijn relaas een taskara neer. Verzoeker verklaart dat hij dit

document verkregen heeft bij zijn terugkeer naar Afghanistan vanuit Pakistan toen hij veertien jaar oud

was (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4).

Nog daargelaten de vaststelling dat hieruit niets kan blijken omtrent zijn voorgehouden verblijf in

Pakistan, dient te worden gewezen op objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier

waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via

corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen worden verkregen. Veel Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden (adm. doss., stuk 14, map met ‘Landeninformatie’, nr. 9, COI Focus

“Afghanistan. Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017). Bijgevolg is de bewijswaarde

van de door verzoeker neergelegde taskara bijzonder relatief en volstaat dit stuk op zich niet om in deze

stand van zaken aan de relevante elementen van verzoekers relaas zonder meer geloof te hechten en

verzoekers verzoek om internationale bescherming te beoordelen. Bijgevolg moet worden nagegaan of

de verklaringen van verzoeker voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de

relevante elementen van zijn verzoek, in samenhang met de door hem voorgelegde taskara,

geloofwaardig kunnen worden geacht.

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing omstandig wordt gemotiveerd waarom verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij als Afghaanse vluchteling in Pakistan is opgegroeid en vervolgens gedurende

meerdere jaren in zijn voorgehouden dorp van herkomst, gelegen in de Afghaanse provincie Logar,

heeft gewoond voordat hij naar België kwam. De Raad verwijst dienaangaande naar de hoger

weergegeven vaststellingen en overwegingen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier,

zijn deugdelijk en pertinent, en worden bijgevolg door de Raad overgenomen.

Verzoeker wijst er in het tweede middel van zijn verzoekschrift op dat hij zijn verblijf in Pakistan

spontaan heeft aangegeven bij de DVZ en dat waar in de bestreden beslissing wordt verwezen naar

“Verklaring DVZ, vraag 9” blijkt dat hem geen vraag werd gesteld over zijn verblijf in Pakistan. De Raad

wijst verzoeker erop dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gesteld dat verzoeker tijdens zijn

eerste onderhoud bij de DVZ, op 14 december 2017, heeft aangegeven van zijn geboorte tot zijn vertrek

in Bakshabad te hebben gewoond. Dat verzoeker later tijdens zijn tweede onderhoud bij de DVZ op

6 februari 2018 spontaan heeft aangegeven in Pakistan te hebben gewoond, doet niets af aan de

verwachting dat hij dit reeds zou hebben gedaan tijdens voormeld onderhoud op 14 december 2017. De

Raad kan in navolging van de commissaris-generaal slechts vaststellen dat verzoeker toen verklaard

heeft van zijn geboorte tot zijn vertrek in het dorp Bakshabad in de provincie Logar te hebben gewoond

en geen melding heeft gemaakt van zijn jarenlange verblijf in Pakistan, niettegenstaande hem gevraagd

werd om een overzicht te geven van al zijn hoofdverblijfplaatsen gedurende de voorbije jaren (adm.

doss., stuk 11, verklaring DVZ, nr. 10). De omstandigheid dat de commissaris-generaal een materiële

vergissing heeft begaan door in de bestreden beslissing te verwijzen naar vraag 9 in plaats van vraag

10, neemt niet weg dat deze vaststelling steun vindt in het betrokken gehoorverslag en door verzoeker

niet wordt weerlegd. Een dergelijke materiële vergissing tast de geldigheid van de bestreden beslissing

niet aan (cf. RvS 11 februari 2000, nr. 85.298).

Verzoeker voert vervolgens in het tweede middel aan dat hij bij zijn verhuis naar Pakistan slechts twee à

drie jaar oud was en dus te jong was om de motieven voor de vlucht van zijn familie uit Afghanistan te

kennen. Er mag evenwel worden verondersteld dat verzoeker hierover op latere leeftijd zou zijn

geïnformeerd en dat zijn verklaringen desbetreffend minstens coherent zijn en niet in strijd met

objectieve informatie die kan worden geraadpleegd in het administratief dossier, quod non.

Verzoeker laat verder in het tweede middel nog gelden dat wat hij verklaard heeft over twee belangrijke

personaliteiten in zijn voorgehouden herkomstregio steun vindt in de informatie die daarover is

opgenomen in het administratief dossier. Dit argument gaat evenwel voorbij aan de pertinente

vaststelling dat verzoeker hoogstens drie dergelijke personaliteiten kon opnoemen en deze bovendien

met elkaar verwarde. Verzoeker doet derhalve geen afbreuk aan het redelijke vermoeden dat hij zijn

kennis over deze personaliteiten heeft ingestudeerd. Bovendien worden in de bestreden beslissing

terecht nog andere motieven aangehaald op basis waarvan het niet aannemelijk is dat verzoeker in de

jaren voorafgaand aan zijn komst naar België in de provincie Logar heeft verbleven. Zo wordt erop
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gewezen dat verzoeker geen overtuigende verklaringen heeft afgelegd over zijn dagelijks leven in

Afghanistan na zijn terugkeer naar zijn voorgehouden regio van herkomst, dat verzoekers praktische

kennis van de Afghaanse kalender beperkt is en dat verzoeker tevens een beperkte kennis heeft van de

oogst- en zaaitijden van de gewassen in zijn regio. Deze motieven vinden steun in het administratief

dossier en worden door verzoeker niet betwist, zodat ze onverminderd overeind blijven. Verzoeker is

van mening dat “uit het gehoorverslag ontegensprekelijk blijkt dat verzoeker aanzienlijk informatie

omtrent zijn regio gegeven heeft”. Verzoeker laat evenwel na toe te lichten over welke informatie hij het

heeft en in welke zin deze informatie afbreuk vermag te doen aan het geheel van de voorgaande

pertinente vaststellingen en overwegingen.

Voor het overige onderneemt verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de

pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het

administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het aan verzoeker toekomt

om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te

plaatsen. Verzoeker slaagt hier evenwel niet in. Hij blijft immers in wezen steken in het louter poneren

van een vrees voor vervolging, het herhalen van zijn ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven en het

uiten van blote beweringen, waarmee hij echter de bevindingen van de commissaris-generaal in de

bestreden beslissing niet ontkracht en zijn beweerde vrees voor vervolging niet aannemelijk maakt.

Gelet op al het voorgaande kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal geen geloof

hechten aan verzoekers beweerde verblijf in de Afghaanse provincie Logar voorafgaand aan zijn komst

naar België. De vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde verblijf in

deze regio leidt ertoe dat evenmin geloof kan worden gehecht aan de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben afgespeeld.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

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

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

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

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

2.3.5. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.5.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden herkomst uit de provincie Logar niet aannemelijk maakt en dat er bijgevolg geen geloof

kan worden gehecht aan zijn vluchtrelaas, dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.3.5.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissing blijkt dat aan verzoekers Afghaanse nationaliteit niet wordt getwijfeld. Zoals hoger

werd vastgesteld, maakt verzoeker echter niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit de provincie Logar,

noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval toepassing kan

worden gemaakt van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Het is de taak van verzoeker om zijn

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

subsidiaire beschermingsstatus. Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de

verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar België of over de vraag of hij (recent) afkomstig is uit
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een regio in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is. De

Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in zijn werkelijke regio van

herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar

deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade. Aldus brengt verzoeker geen elementen aan

waaruit zou moeten blijken dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen in de zin van artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

2.3.5.4. 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 zijn land (en regio) van herkomst een reëel

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

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.8. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend negentien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


