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nr. 228 251 van 30 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 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 de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

N. AHMADZADAH, 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 12 januari 2016 België is binnengekomen, diende op 15

januari 2016 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 2 februari 2018 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 28 juni 2018, nr. X).

1.3. Op 3 augustus 2018 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Deze

beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 27 maart 2019 ter kennis werd gebracht, is de

bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 03/08/2018
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Overdracht CGVS: 13/09/2018

U werd op 19 februari 2019 van 9 uur tot 12.30 uur gehoord door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die de taal Pashtu machtig is. Uw

advocaat Meester Eugène Habiyambere vervanger van Meester Naweed Ahmadzadah was aanwezig

tijdens het volledige persoonlijke onderhoud.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de Afghaanse nationaliteit, bent u van Pashtun origine en bent

u afkomstig uit het dorp Helalkhel, gelegen in het district Maidan Shahr van de provincie Wardak.

U diende in België een eerste verzoek om internationale bescherming in op 15 januari 2016. Hierin

verklaarde u het volgende.

In het begin van de maand sunbula 1394 (volgens de Gregoriaanse kalender eind augustus 2015) vroeg

de lokale politie van de controlepost Haj Hassan Machine in Lalkhel u hen te voorzien van water en andere

boodschappen op uw weg van school naar huis. Toen u hier geen gehoor aan gaf, werd u door de

bemanning van de controlepost geslagen. U werd bedreigd met de dood indien u hen niet gehoorzaamde.

Gedurende twee en een halve maand heeft u hun eis ingewilligd. Op het einde van sunbula 1394 (volgens

de Gregoriaanse kalender eind september 2015) achterhaalden de taliban dat u boodschappen deed voor

de controlepost Haj Hassan Machine en kwamen ze naar uw huis toen u op school was. De taliban

vertelden uw moeder dat u geen boodschappen meer mocht doen voor de controlepost. U bleef toch

boodschappen doen voor de controlepost en de taliban kwamen een week later terug langs. U was thuis

op dat ogenblik, maar uw moeder zei dat u nog op school was. De taliban zeiden dat ze u zouden

vermoorden omdat u een spion bent voor de overheid. Diezelfde dag verliet u Afghanistan. U kwam aan

in België op 12 januari 2016. Na uw vertrek werd uw broer geslagen en werd zijn arm gebroken door leden

van de controlepost. Ter staving van uw eerste verzoek legde u volgende documenten neer: uw

taskara (Afghaans identiteitsbewijs), foto’s van u en uw familie en de briefomslag waarin alles u werd

toegestuurd.

Op 6 februari 2018 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U maakte immers niet aannemelijk steeds in het

dorp Lalkhel in het district Maidan Shahr van de provincie Wardak te hebben gewoond wegens

uitermate gebrekkige verklaringen over uw leven in Afghanistan en uw beweerde herkomstregio. Ondanks

dat u werd geconfronteerd door de vaststelling van het CGVS dat u niet de waarheid vertelde, hield u echt

vol steeds in Lalkhel te hebben gewoond. Uw documenten konden evenmin hiervan overtuigen. U ging in

beroep tegen deze beslissing, maar op 28 juni 2018 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(RvV) deze beoordeling en beslissing in een arrest. De RvV oordeelde dat u niet hebt aangetoond

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het district Maidan Shahr van de provincie Wardak, waardoor evenmin

geloof kon worden gehecht aan de door u voorgehouden vervolgingsfeiten aldaar.

Zonder België te hebben verlaten, dient u op 3 augustus 2018 een tweede verzoek om internationale

bescherming in. Op basis van nieuwe elementen werd uw verzoek ontvankelijk verklaard door het CGVS

op 31 oktober 2018. Tijdens uw persoonlijk onderhoud ten gronde op het CGVS, de dato 19 februari 2019,

verklaart u het volgende.

U verliet het dorp Helalkhel in Maidan Shahr district, waar u geboren en getogen bent, in qaws 1392

(gregoriaanse kalender 22 november tot 22 december 2013) toen u zeventien jaar oud was. Uw vader

werkte er als landbouwer en u ging enkele jaren naar school in Rustamkhel. Uw paternale oom M. H., ook

gekend als Zanjeer, was een taliban commandant in uw regio. Tijdens een bombardement op Kolagmar

op 29 sambullah 1392 (20 september 2013) kwam uw oom om het leven. Twee à drie maanden nadien

verliet u Afghanistan nadat de taliban eiste dat u zich bij hen aansloot. Indien u niet inging op deze eis

moest u voor hun gerecht verschijnen wegens uw hulp aan de lokale politie. U had immers de controlepost

van de arbaki in uw regio geholpen door hen van boodschappen te voorzien en hen toegang te verlenen

tot de waterstroom in het gebied. De dag na het bezoek van de taliban, vluchtte u weg uit het dorp. Uw

vader bracht u tot Nimruz. Van daar uit reisde u verder met een mensensmokkelaar naar Iran. U stak de

grens over via Bam en Shiraz te voet en per wagen. U kreeg een onderkomen te Teheran in een

schrijnwerkerij, waar u kon werken en verblijven. U was steeds illegaal in Iran.

U spaarde er geld om uw verdere reis naar Europa te bekostigen. In qaws 1394 (22 november 2015 tot

21 december 2015) verliet u Iran. U stak te voet de grens met Turkije over.



RvV XPagina 3

U reisde per boot verder naar een Grieks eiland en ging verder over land naar België. Na uw vertrek uit

Afghanistan, verliet ook uw broer N. Afghanistan. Hij werd echter vanuit Iran gedeporteerd naar

Afghanistan. Uw broer keerde terug naar uw dorp en werd er door leden van de arbaki gevraagd

boodschappen te doen voor hen. Toen uw broer dit weigerde, werd hij door leden van de arbaki geslagen

waarbij hij zijn hand en been brak. Hierna besloot uw broer zich aan te sluiten bij de taliban. Tijdens een

luchtaanval van de Amerikaanse militaire troepen op Kolagmar, kwam uw broer vier à vijf maanden

geleden om het leven.

Ter staving van uw tweede verzoek verwijst u naar de documenten die u in eerder verzoek neerlegde,

met name uw taskara, enkele foto's, een brief van enkele dorpsoudsten aangaande grondeigendom. Na

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS de dato 19 februari 2019 maakt u aan het CGVS volgende

documenten over: een kopie van de taskara van uw vader, een kopie van de taskara van uw paternale

grootvader, een kopie van de taskara van uw broer, een kopie van uw puntenlijst van het schooljaar 1390,

een kopie van een Afghaans medisch attest, een kopie van uw Afghaanse vaccinatiekaart en een USB-

stick met familiefoto's.

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 het CGVS 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).
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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 van 19/02/2019, p. 3), 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 opnieuw geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaatsen

van eerder verblijf vóór uw komst naar België. Het verschaffen van duidelijkheid over uw eerdere

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

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

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

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

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

In casu werd reeds vastgesteld tijdens uw eerste verzoek om internationale bescherming de dato 15

januari 2016 dat u niet aannemelijk maakte tot aan uw vertrek naar Europa omstreeks sunbula 1394

(volgens de gregoriaanse kalender augustus/september 2015) te hebben gewoond in het dorp Lalkhel in

het district Maidan Shahr van de provincie Wardak. U legde gedurende uw persoonlijke onderhouden

tijdens uw eerste verzoek op 29 augustus 2017 en op 11 december 2017 immers uitermate gebrekkige

verklaringen af over uw leven in Afghanistan en uw beweerde herkomstregio. Gezien de door u

aangebrachte vluchtmotieven, met name uw problemen met de taliban naar aanleiding van uw hulp aan

de lokale politie, rechtstreeks verbonden waren aan uw beweerde regio van herkomst, kon ook hier geen

geloof aan worden gehecht. Evenmin kon u overtuigen aan de hand van de door u neergelegde

documenten. Er kon niet worden vastgesteld dat uw taskara een authentiek document betreft. De foto’s

van u en uw familie bevestigden hoogstens uw familiale banden, maar waren geenszins in staat

bovenstaande vaststellingen omtrent uw herkomst te wijzigen. De enveloppe waarin alles u werd

toegestuurd bevestigde enkel dat u post uit Afghanistan ontvangen heeft. Nadat u in beroep ging tegen

deze weigeringsbeslissing genomen door het CGVS, bevestigde de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de eerder genomen beslissing van het CGVS. De brief van de

dorpsoudsten van het dorp Osmani Khair die u ter terechtzitting samen met een aanvullende nota

neerlegt, was niet van aard om deze appreciatie in positieve zin om te buigen.

Hoewel uw tweede verzoek om internationale bescherming de dato 3 augustus 2018 ontvankelijk

werd verklaard door het CGVS op 31 oktober 2018 op basis van nieuwe elementen die u aanbracht -zo

gaf u toe tijdens uw eerste verzoek niet de waarheid te hebben verteld en Afghanistan eerder in het jaar

2013 te hebben verlaten en vervolgens nog een tweetal jaren illegaal in Iran te hebben gewoond,

alsook stelde u eerder te hebben verzwegen dat uw oom een talibancommandant was en uw broer N.

zich aangesloten had bij de taliban- dient te worden vastgesteld tijdens het onderzoek ten gronde in

huidig verzoek dat u alsnog geen duidelijk zicht biedt op uw reële situatie en uw werkelijke

verblijfplaatsen alvorens uw komst naar Europa.

Dat u volgens uw huidige verklaringen in qaws 1392 (november/december 2013) uw regio van herkomst

in de Afghaanse provincie Maidan Wardak hebt verlaten om vervolgens nog twee jaar als illegale

Afghaanse vluchteling in Teheran, Iran, te hebben verbleven; overtuigt niet (CGVS, 19/02/2019, p. 11).

Uw verklaringen dienaangaande zijn immers dermate oppervlakkig, beperkt en weinig doorleefd dat zij

niet aantonen dat u daadwerkelijk in Teheran een verblijf zou hebben gekend van een tweetal jaren en

Iran in qaws 1394 (22 november-22 december 2015) zou hebben verlaten om vervolgens naar Europa te

reizen. U verklaart al die tijd in Balai Shahar Lavezan te Teheran te hebben gewoond in een Iraans

schrijnwerkersbedrijf. Behalve dat dit een buurt betreft in Teheran, weet u er niet meer van, geeft u toe

(CGVS, notities persoonlijk onderhoud 19/02/2019, p. 13). Gevraagd door het CGVS in welk district van

Teheran uw verblijfplaats gelegen is, zegt u dat u er niets meer van weet maar dat het exact adres Azadi

straat, blok nummer 53 is en dat de volgende straat Javaryan straat is, ervoor de autostrade Imam Ali
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gelegen is en er achter het park Talavod gelegen is. Wanneer het CGVS peilt naar uw vertrouwdheid met

en uw kennis over de Iraanse regio waar u beweert twee jaar gewoond te hebben, blijken deze zeer gering

te zijn zodat er geen geloof aan kan worden gehecht. Gevraagd naar de belangrijkste regio’s in Teheran,

ontwijkt u de vraag en stelt u dat er een bekende toren is waarvan u de naam niet kent. Nogmaals

gevraagd in welke delen Teheran-stad is verdeeld, blijft u het antwoord schuldig. Behalve het adres waar

u zou verbleven hebben en de naam van de stad Teheran, weet u niet veel meer te vertellen over de regio

waar u al die tijd zou hebben verbleven. Dit ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw

verklaringen. Gelet op de duur van uw verblijf en uw verblijfssituatie, kan verwacht worden dat u beter op

de hoogte zou zijn van uw verblijfplaats. Immers kan verwacht worden indien u gedurende twee jaar op

uw hoede was in Teheran uit schrik te worden opgepakt omdat u er illegaal was, u alles in het werk stelde

om zoveel mogelijk informatie in te winnen over uw verblijfsplaats en de regio, zodat u in geval van

moeilijkheden kan vertrouwen op uw verzamelde kennis over de regio en een eventuele en onmiddellijke

vluchtweg mogelijk te maken. U bevestigt dat Teheran een metronetwerk heeft, maar u kan daar niets

over vertellen. U hebt de metro nooit gebruikt. U weet evenmin wat de centrale markt of het centrum

van Teheran stad is. U geeft toe nooit een bezoek te hebben gebracht aan de stad. U ging er nooit naar

de moskee en ging nooit buiten uw schuilplaats om iets te gaan kopen. Gevraagd of u dan nooit eens

buitenkwam om verse lucht te scheppen, wimpelt u ook deze vraag af en stelt u dat het te riskant is om

gearresteerd te worden. Daarop gevraagd of u ooit buiten uw schuilplaats kwam, zegt u plots wel eens

richting het park Talavod te zijn gewandeld maar dat u plots Iraanse politie zag en daarom terugkeerde.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS in kader van het voorafgaand onderzoek verklaarde u

nog twee à drie keren buiten uw onderduikadres in Teheran te zijn geweest. Behalve die ene keer toen u

de Iraanse politie zag aan het park, zou u nog op andere keren naar het park zijn geweest als u zich

verveelde (CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, 19/10/2018, p. 6). Dat u geen eensluidende

verklaringen kan afleggen over uw uitstappen in Teheran tijdens uw opeenvolgende persoonlijke

onderhouden, ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Wanneer het CGVS aan de hand van enkele verdere vragen over de onmiddellijke buurt waar u verbleef

in Teheran tracht te polsen naar uw vertrouwdheid met de regio, blijkt opnieuw dat u dit geenszins kan

aantonen. Gevraagd of er een bekend schrijn in de buurt van uw woonplaats gelegen is, zegt u dat er vele

zijn maar dat u er niet méér van weet. U noemt in enkel geval geen van deze schrijnen bij naam op.

Gevraagd of er een moskee gelegen is in Lavezan te Teheran, bevestigt u ook dit maar u licht verder niets

toe over de moskee en zegt dat u niet weet of het een bekende moskee is. U hebt geen moskee gezien

daar (CGVS, p. 15). U blijft het antwoord schuldig of er al dan niet een winkelcentrum in de buurt van het

Talavod park in Teheran gelegen is. Informatie beschikbaar op het CGVS toont echter aan dat al deze

gevraagde gebouwen zich in de nabijheid van dit park bevinden. Een kopie hiervan werd toegevoegd aan

het administratieve dossier. U kan evenmin uw verblijf in Iran aantonen aan de hand van enige

bewijsstukken. Dat u er illegaal was en om die reden geen Iraanse verblijfsdocumenten bezat, kan

gelet op objectieve landeninformatie met betrekking tot Afghaanse vluchtelingen of migranten in Iran als

aannemelijk worden beschouwd, doch vergoelijkt niet dat u geen enkel stuk kan neerleggen dat u

persoonlijk bewaard hebt of verzameld hebt ten tijde van uw tweejarig verblijf in Iran (CGVS, pp. 13 en

14). Indien u daadwerkelijk gedurende twee jaar in Teheran zou hebben gewoond kan verwacht worden

dat u, met normale cognitieve capaciteiten zoals blijkt tijdens uw persoonlijk onderhouden op het CGVS,

in staat zou zijn aan de hand van als daar zijn enkele artikelen, objecten, foto’s, tickets, ontvangstbewijzen

e.d. uw verblijf aan te tonen. Uw verschoning dat u in Iran niet legaal was en genoodzaakt was steeds

binnen te blijven, volstaat niet en heeft er alle schijn van weg dat u de situatie van illegale Afghanen in

Iran aangrijpt om uw werkelijke persoonlijke situatie alvorens uw komst naar Europa te verhullen.

Bovendien is het merkwaardig te noemen dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud in het voorafgaand

onderzoek op het CGVS stelde dat u in mizan 1392 (september/oktober 2013) van Afghanistan naar Iran

bent gevlucht (19/10/2018, p. 3), terwijl u dit situeert in de maand qaws (november/december 2013) tijdens

uw persoonlijk onderhoud ten gronde. Uw aangehaalde verblijf in Iran van ongeveer twee jaar om de

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid tijdens uw eerste verzoek aangaande uw herkomst en de

periode van uw vertrek uit deze regio te maskeren, kan bijgevolg niet overtuigen. Het is derhalve niet

geloofwaardig dat u in Afghanistan onafgebroken tot uw vertrek naar Iran in qaws 1392 steeds in het dorp

Helalkhel, regio Rustamkhel, van het district Maidan Shahr te Wardak hebt gewoond.

Uw gebrekkige kennis aangaande uw afgelegde reisweg vanuit Iran via Turkije naar

Griekenland ondersteunt de vaststelling dat u niet de waarheid vertelt aangaande uw verblijf in Iran en uw

vertrek van daar uit richting België. Gevraagd te vertellen over uw reisweg van Iran naar België beschrijft

u kort dat u naar Turkije bent gegaan, dan per boot naar Griekenland en vervolgens via andere landen

waarvan u de namen niet kent naar België (CGVS, p. 15).
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Even later gevraagd door het CGVS meer specifieke informatie te verstrekken over uw reis en via welke

plaatsen u in Iran en Turkije reisde, bent u niet in staat een meer uitgebreide beschrijving te geven en

zegt u onmiddellijk dat u de namen van de plaatsen waarlangs u per wagen en te voet passeerde niet

kent. Het is u onbekend via welke grensplaats u de grens tussen Iran en Turkije overstak, nochtans was

dit te voet zo stelde u. U weet evenmin waar in Turkije u arriveerde na het oversteken van de grens. U

kan geen Turkse plaatsnamen op uw weg opnoemen. Waar u de grens overstak met Griekenland is u al

even onbekend. U zegt gearriveerd te zijn op een Grieks eiland, maar u gaf er de naam niet van. U weet

niet waar in Turkije u de boot nam richting Griekenland. U weet evenmin nabij welke Turkse stad dit

eventueel was. Uw excuus dat het de eerste keer was dat u deze reis maakte en dat de smokkelaar niet

alle informatie gaf, is geen geldige uitleg om uw onwetendheid goed te praten en verschoont niet. Indien

u werkelijk een reisweg over land en zee via diverse staten en gebieden aflegde, kan er vanuit worden

gegaan dat u beter op de hoogte zou zijn geweest en meer details zou kunnen weergeven van een

dergelijke tocht die niet zonder blijvende indrukken kan zijn geweest. Inzake uw eerste verzoek stelde het

CGVS reeds vast dat ook uw binnenlandse reisweg vanuit uw dorp in Maidan Shahr naar de grens met

Iran opvallend vaag en daarom niet geloofwaardig was, zoals uiteengezet werd in

uw weigeringsbeslissing. U kon met name geen enkele plaats opnoemen die u bent gepasseerd en

vertelde enkel dat u naar Nimroz ging om de grens te bereiken (CGVS, notities van het persoonlijk

onderhoud, 11/12/17, p. 13). In het persoonlijk onderhoud van het voorafgaand onderzoek in het kader

van uw tweede verzoek kon u dan plots wel nauwkeuriger beschrijven hoe u van het dorp Lalkhel via de

provinciehoofdstad Maidan Shahr naar Iran bent gegaan (CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud,

19/10/2018, p. 3). U wist toen ook te zeggen dat u Zahedan naar Shiraz bent gegaan om vervolgens

Teheran te bereiken. Een dergelijk gedrag wijst er op dat u niet ter goeder trouw bent en zich louter in

functie van de vraagstelling door het CGVS inzake uw tweede verzoek hebt voorbereid op uw persoonlijk

onderhoud door naar alle waarschijnlijkheid opzoekingen te doen over de route naar Nimruz.

Het gegeven dat u tijdens het persoonlijk onderhoud van het voorafgaand onderzoek in het kader van uw

tweede verzoek enige kennis bezit aangaande Iran, volstaat niet om te besluiten dat u wel degelijk er twee

jaar als Afghaanse vluchteling illegaal zou hebben gewoond. De kennis die u tentoonspreidt is dermate

algemeen dat eenieder deze gegevens kan bekomen door enkele minimale opzoekingen te doen

en wegen niet op tegen uw gebrek aan kennis en vertrouwdheid met uw onmiddellijke omgeving in Iran

alsook met uw gebrek aan doorleefdheid in uw verklaringen over uw persoonlijk ervaringen in Iran. Zo

wist u dat de Iraanse munteenheid toman is, dat de Iraanse taal Farsi is, dat Iraniërs nawroz vieren en dat

de laatste 13 dagen “sisdeh badar” wordt genoemd (CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud,

19/10/2018, p. 7). Toegevoegd kan worden dat het evenwel opvallend is dat u tijdens uw persoonlijk

onderhoud van het voorafgaand onderzoek in kader van uw tweede verzoek duidelijk niet op de hoogte

was over de mogelijke verblijfskaarten voor Afghanen in Iran (zie pp. 5 en 6). Zo gaf u aan dat het pas bij

uw aankomst in België was dat u weet had van Afghanen in het bezit van dergelijke verblijfskaarten. U zei

namelijk dat er in het opvangcentrum hier vele jongens zijn die in Iran geleefd hebben en kaarten hadden.

Toen gevraagd door het CGVS wat u weet over deze kaarten, gaf u toe geen informatie te hebben. Gelet

op uw precaire en onzekere verblijfssituatie in Iran, is het niet aannemelijk dat u nooit een verblijfskaart in

Iran wilde bekomen omdat u toch het plan had richting België te komen. Immers was u genoodzaakt enige

tijd in Iran te verblijven omdat u niet voldoende geld had om door te reizen richting Europa. Hierbij kan

vastgesteld worden dat u niet vooraf geweten kon hebben hoeveel tijd u in Iran diende door te brengen

alvorens genoeg geld te hebben gespaard om Iran te verlaten en kan er vanuit worden gegaan dat indien

u in dergelijke omstandigheden leefde in Iran, een Iraanse verblijfskaart wel dienstig zou geweest zijn

en u aldus niet bij voorbaat het belang van deze kaart zou verwaarlozen.

Aangaande uw beweerde verblijf tot 2013 in het dorp Helalkhel, Maidan Shahr, in de provincie Wardak

verwijst het CGVS naar de motivering dienaangaande in uw eerste verzoek waarbij werd geoordeeld dat

u uw herkomst niet aannemelijk maakte, wat door de RvV bevestigd werd:

“Hoewel u enige kennis heeft van dorpen die zich in de directe omgeving van Lalkhel bevinden, blijkt u

sommige onder hen niet correct te kunnen situeren (CGVS 1, p. 5 en CGVS 2, p. 3-4). Zo situeerde u

Tepa en Jandi Khel aan dezelfde kant van de grote weg als Lalkhel (CGVS 2, p. 4), wat heel opmerkelijk

is gezien die dorpen aan de andere kant van de weg liggen volgens de informatie op de beschikbare

kaarten. Ook gaf u verschillende keren aan dat de hoofdweg zich ten zuiden van uw dorp bevindt (CGVS

1, p. 5; CGVS 2, p. 4). Uit de beschikbare informatie blijkt evenwel dat Rustam Khel zich ten zuiden van

de hoofdweg tussen Jalrez en de provinciehoofdstad bevindt. Daarnaast is het opmerkelijk dat u nog nooit

van het nabijgelegen dorp Qazal Bash heeft gehoord (CGVS 2, p. 6). Ook is het opmerkelijk dat u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat u afkomstig bent uit het district Jalrez uit de provincie

Wardak (verklaring DVZ, vraag 10), terwijl u gedurende het gehoor bij het CGVS verklaarde dat u
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afkomstig bent uit het centrum van Wardak (CGVS 1, p. 4). Toen u met uw eerdere verklaring werd

geconfronteerd, ontkende u dat u destijds had vermeld dat u in het district Jalrez woonde. U stelde dat

men u toen had gevraagd welke districten in de buurt van uw woonplaats lagen en dat u daarop Jalrez en

Nirkh had geantwoord (CGVS 1, p. 4-5). Deze verklaring volstaat evenwel geenszins om bovenstaande

tegenstrijdigheid te verhelderen. Gevraagd naar de exacte benaming van het centrum van de provincie

Wardak, kon u hier bovendien geen antwoord op geven (CGVS 1, p. 5). Het is heel opmerkelijk dat u niet

in staat was om de naam van uw district, dat genoemd is naar de provinciehoofdstad van Wardak, mee

te delen. U kon enkel naar die plaats verwijzen als ‘centrum’ en gaf letterlijk aan dat dit de enige benaming

was die daarvoor werd gebruikt (CGVS 1, p. 4- 5). Vreemd genoeg kon u tijdens het tweede gehoor op

het CGVS wel spontaan meedelen dat Maidan Shahr het provinciecentrum van Wardak is (CGVS 2, p.

5), wat erop wijst dat u zich hebt voorbereid op uw tweede gehoor en bijgevolg een ingestudeerde indruk

nalaat.”

Tijdens uw persoonlijk onderhoud van het voorafgaandelijk onderzoek van uw tweede verzoek blijkt uw

kennis over de regio echter verbeterd te zijn zoals hierboven reeds werd aangehaald, wat opnieuw het

ingestudeerde karakter van uw verklaringen doet blijken. Zo kon u uw route van uw dorp naar de

provinciehoofdstad in Wardak meer gedetailleerd beschrijven en kon u tot op zekere hoogte ook een korte

beschrijving geven van de route naar Nimruz. Dit kan niet laten blijken dat u daadwerkelijk tot 2013 in

Wardak zou hebben gewoond. Het is immers verre van ondenkbaar dat u de kennis waarvan u blijk geeft

na uw eerste persoonlijke onderhoud via het internet of via contacten met anderen hebt verworven.

Toegevoegd kan worden dat tijdens het persoonlijk onderhoud ten gronde van 19/02/19 werd vastgesteld

dat u wel erg weinig op de hoogte bent van de plaats Kolaghmar, nochtans een plaats op slechts 30

minuten te voet gelegen van uw dorp Helalkhel en de schuilplaats van de taliban in uw regio, dus ook van

uw oom en broer tijdens hun activiteiten voor de taliban, zoals u aanhaalt (CGVS, 19/02/19, p. 6). Hoewel

u zegt er nooit geweest te zijn, kan verwacht worden dat u de plaats beter zou kunnen omschrijven gelet

op de betekenis van deze plaats in uw beweerde streek van herkomst en in uw asielrelaas. Zo werd

uw oom onderweg van de plaats Kolaghmar gedood tijdens een luchtaanval (CGVS, 19/02/2019, p. 10)

en werd uw broer in Kolaghmar gedood tijdens een aanval van de Amerikanen op de taliban daar (CGVS,

19/02/2019 p. 18). Merkwaardig is dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud van het voorafgaandelijk

onderzoek van uw tweede verzoek nog verklaarde dat u niet precies weet waar de plaats Kolaghmar

gelegen is (p. 9), terwijl u dit zoals daarnet aangehaald wel weet te situeren in uw persoonlijk onderhoud

ten gronde op 30 minuten te voet van uw dorp. Dit toont opnieuw aan dat u uw verklaringen steeds aanpast

doorheen uw asielprocedure, wat uw geloofwaardigheid niet ten goede komt. Over het landschap rondom

Kolaghmar blijkt u evenmin eensluidende verklaringen af te leggen, want tijdens uw voorafgaandelijk

persoonlijk onderhoud meende u dat Kolaghmar omgeven is door een bos en ‘jungle’ (p. 11), terwijl u

tijdens uw persoonlijk onderhoud van 19/02/2019 verklaart dat Kolaghmar een plaats is gelegen in hoge

bergen en dat er tussen de bergen in huizen zijn (p. 6). U speekt niet van een plaats in een jungle, oerwoud

of bosachtige omgeving. Uw voorgehouden recente herkomst in 2013 uit Maidan Shahr komt verder onder

druk te staan wanneer u niet op de hoogte lijkt te zijn van een recente talibanaanval op een militair domein

in centraal Maidan Wardak waarbij een honderdtal mensen het leven lieten op 21 januari 2019, wat

kort voor uw persoonlijk onderhoud op het CGVS was. Gevraagd tijdens uw persoonlijk onderhoud op

19/02/2019 of er recentelijk een aanslag van de taliban in uw regio plaatsvond, verklaart u van wel en

verwijst u naar een aanslag in sambullah 1392 (augustus/september 2013) (CGVS, pp. 10, 11, 21).

Gevraagd of u weet hebt van meer recente aanslagen gepleegd door de taliban in 1397 of 1398, ontwijkt

u de vraag en stelt u dat u daar niet meer was en uw familie spreekt van aanslagen. Gevraagd of u dan

niet persoonlijk op de hoogte bent, zegt u alleen maar dat u niet geïnteresseerd bent in zulke zaken en

niet in staat bent over zulke zaken te lezen. Dit is wel een zeer bizarre houding temeer gezien u grote

verantwoordelijkheid draagt in het aantonen van uw herkomst en problemen en temeer u eerder wel

verklaarde foto’s aangaande uw broer en oom die beiden in een aanslag om het leven zou zijn gekomen

zou gehaald hebben van facebook. Dat u niet in staat bent informatie over een aanslag waarbij geen van

uw familieleden betrokken zouden zijn geweest na te lezen omdat het emotioneel te moeilijk zou zijn, kan

niet worden aanvaard. Uw desinteresse in de actuele situatie in uw beweerde streek van herkomst, is niet

in overeenstemming te brengen met uw beweerde verblijf aldaar tot 2013. Indien u werkelijk tot dan in

Maidan Shahr zou hebben gewoond en er nog steeds zeer naaste familieleden zou hebben wonen,

kan verwacht worden dat u de veiligheidssituatie daar beter opvolgt uit directe betrokkenheid met uw

familieleden en de streek vanwaaruit u stamt.

Uit wat voorafgaat blijkt dat u uw beweerde verblijf in het dorp Helalkhel gelegen in het district Maidan

Shahr van de provincie Wardak niet aannemelijk maakt, waardoor evenmin enig geloof kan worden

gehecht aan de feiten die u er zou hebben meegemaakt en die de aanleiding zouden zijn geweest voor

uw vlucht uit Afghanistan.
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Er dient dan ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van u noch een gegronde vrees in de zin van de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het CGVS heden niet betwist dat u over de Afghaanse

nationaliteit beschikt en oorspronkelijk afkomstig bent uit de provincie Wardak, noch er ooit woonachtig

kan zijn geweest. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid dat vele Afghanen binnen Afghanistan

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

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

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

meest recente regio van herkomst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vraag of u een nood aan subsidiaire bescherming kan doen gelden.

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.
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U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 19 februari 2019 en ook

eerder reeds tijdens uw persoonlijk onderhoud in kader van het voorafgaandelijk onderzoek van uw

tweede verzoek, evenals in uw persoonlijke onderhoud tijdens uw eerste verzoek uitdrukkelijk gewezen

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

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere verzoeken om internationale bescherming, reisroutes

en reisdocumenten. U werd in de loop van het persoonlijk onderhoud tijdens uw tweede verzoek en

eveneens reeds tijdens uw eerste verzoek uitdrukkelijk geconfronteerd met het gegeven dat u de volledige

waarheid met betrekking tot uw persoonlijke situatie dient te vertellen. Er werd uitdrukkelijk beklemtoond

dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u vóór uw vertrek uit

Afghanistan werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en

leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan internationale bescherming aannemelijk maakt.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België.

Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over

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

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

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

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

beweerde datum van vertrek in het dorp Helalkhal, district Maidan Shahr, van de provincie Wardak heeft

verbleven, kan er namelijk van uitgegaan worden dat u elders, hetzij in Afghanistan, hetzij in een derde

land, bescherming heeft gevonden. Bijgevolg kan er in uw hoofde niet besloten worden tot een nood aan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u hierin manifest faalt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, en na een grondig

onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te

worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op een gegronde vrees tot

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij terugkeer.

De door u neergelegde documenten vermogen de beoordeling inzake uw verzoek niet te wijzigen in

positieve zin. Immers uw taskara, een kopie van de taskara’s van uw vader, broer, grootvader langs

vaders zijde, een kopie van uw schooldocumenten en vaccinatiekaart en een kopie van een

landeigendomsverklaring opgemaakt door enkele dorpsoudsten vormen een indicatie van uw identiteit,

doch vormen geen bewijs van uw beweerde verblijf tot 2013 in Maidan Wardak. Aan de hand van deze

documenten kan geenszins uw beweerde vertrek uit de regio in 2013 vastgesteld worden. Bovendien

dient verwezen te worden naar informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie in bijlage,

waaruit blijkt dat Afghaanse documenten gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en vervalsers,

verkregen kunnen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en

volstaan zij op zich niet om uw verklaringen te staven. De kopieën van foto’s van u en uw familieleden

geven slechts een bepaald beeld weer, maar zeggen niets over de omstandigheden waarin de foto’s

werden genomen en kunnen uw asielverklaringen niet bewijzen. Evenmin kunnen de beelden op de door

u aangebrachte USB-stick aantonen dat u tot 2013 in Maidan Shahr van de provincie Wardak verbleef en

u daarna nog een tweetal jaren in Iran verbleef. Voor wat de beelden op de USB-stick zelf betreft, kan niet

worden vastgesteld dat de personen op de beelden effectief uw naaste familieleden betreffen. Bovendien

rijzen er vragen over de wijze waarop u deze beelden zou bekomen hebben. U stelt tijdens het persoonlijk

onderhoud van 19/02/2019 dat dorpelingen foto’s op facebook geplaatst hebben van het overlijden van

uw broer en dat u zo het nieuws te weten kwam over de dood van uw broer (CGVS, p. 18).
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Dat u via facebook foto’s van uw broer opzocht die derden genomen hebben, met name dorpelingen, en

downloadde en dat u deze foto’s niet rechtstreeks zou bekomen, is opmerkelijk te noemen gezien uw

familiale band met uw broer en uw contacten met uw familie. Eerder stelt u de dood van uw broer

telefonisch te hebben vernomen van uw vader en dat u niet vaak contact hebt met uw familie omdat er

internetproblemen zijn in de streek (CGVS, 19/02/19, p. 4). Voorts is het technisch mogelijk dat indien

de foto’s op een openbaar account zijn geplaatst eenieder deze foto’s kan downloaden. Indien het geen

openbaar account betreft, volstaat het om bevriend te zijn met de persoon of groep gelinkt aan het

account. Dit toont geenszins uw familiale band aan met de overleden persoon op de beelden. Tijdens uw

persoonlijk onderhoud van het voorafgaandelijk onderzoek van uw tweede verzoek legde u deze USB-

stick met foto’s van uw broer ook al neer en beweerde u hierover dat uw vader deze foto’s allemaal

doorstuurde (CGVS, 19/10/18, p. 16), wat tegenstrijdig is wat u zei tijdens uw persoonlijk onderhoud ten

gronde op 19/02/19. Wat er ook van zij, deze beelden zijn evenmin in staat uw persoonlijke herkomst uit

de regio te bevestigen.

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 een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, 57/7ter en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ('Vreemdelingenwet'),

artikel 4.3 (c) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 van het Koninklijk

besluit van 11 maart 2003, artikel I van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status

van vluchtelingen ('Vluchtelingenconventie'), de algemene motiveringsplicht, de medewerkingsplicht, het

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en

3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en de

rechten van de verdediging en het recht om te worden gehoord (artikel 41 van het Charter van de

grondrechten van de Eu)”.

Na een theoretische uiteenzetting gaat verzoeker in op zijn vluchtrelaas als volgt:

“Bij zijn huidig verzoek verklaarde verzoeker dat hij het dorp Helalkhel in Mai dan Shah district verliet,

waar hij geboren en getogen is, in qaws 1392 (22 november tot 22 december 2013) toen hij zeventjaar

oud was. Verzoekers vader werkte er als landbouwer en verzoeker ging enkele jaren naar de school in

Rustamkhel. Diens paternale oom M. H., ook gekend als Z., was volgens verzoeker een taliban

commandant in zijn regio. Tijdens een bombardement op Kolagmar op 29 sambullah 1392 (20 september

2013) kwam verzoekers om het leven. Twee à drie maanden nadien verliet hij Afghanistan nadat de taliban

eiste dat verzoeker zich bij hen aansloot. Indien verzoeker niet inging op deze eis moest verzoeker voor

hun gerecht verschijnen wegens hulp aan de lokale politie. Verzoeker had blijkbaar de controlepost van

de arbaki in zijn regio geholpen door hen van boodschappen te voorzien en hen toegang te verlenen tot

waterstroom in het gebied. De dag na het bezoek van de taliban, vluchtte verzoeker weg uit het dorp.

Verzoekers vader bracht hem tot Nimruz. Van daaruit reisde hij verder met een mensensmokkelaar naar

Iran.

De verwerende partij stelt dat uit het geheel van de door verzoeker afgelegde verklaringen en de door

verzoeker voorgelegde stukken duidelijk dat verzoeker niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking. De verwerende partij stelt dat er opnieuw is vastgesteld dat er opnieuw geen geloof kan

worden gehecht aan zijn beweerde plaatsen van eerder verblijf voor zijn komst naar België.

De verwerende partij stelt dat er doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat

een verzoeker geen zicht biedt op zijn reëele verblijfssituatie voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanista,

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

van eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.
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Verzoeker stelt vast dat de verwerende partij verwijst naar het eerste verzoek om internationale

bescherming die dateert van 15 januari 2016 en voert aan dat verzoeker gedurende zijn persoonlijke

onderhouden tijdens het eerste verzoek uitermate gebrekkige verklaringen aflegde over zijn leven in

Afghanistan en zijn beweerde herkomstregio en dat gezien de vluchtmotieven, met name verzoekers

problemen met de taliban naar aanleiding van zijn hujlp aan de lokale politie, rechtstreeks verbonden

waren aan zijn beweerde regio van herkomst, ook hier geen geloof kon worden gehecht.

De verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat verzoekers verzoek ontvankelijk werd verklaard op 31

oktober 2018. Zo gaf verzoeker toe dat hij tijdens zijn eerste verzoek niet de waarheid te hebben verteld

en Afghanistan eerder in het jaar 2013 te ehbben verlaten en vervolgens nog een tweetal jaren illegaal in

Iran te hebben gewoond alsook stelde verzoeker te hebben verzwegen dat zijn oom een

talibancommandant was en zijn broer N. zich aangesloten had bij de taliban. Gelet op de nieuwe

verklaringen van verzoeker en het feit dat deze verklaringen gedetailleerd lijken, diende de verwerende

partij verzoekers relaas onderzoeken en hieromtrent motieven opnemen in de bestreden beslissing. Dit is

echter niet gebeurd. Ter zake kan dan ook worden geconcludeerd dat de verwerende partij het

zorgvuldigheidsbeginsel alsook de motiveringsplicht schendt.

Uit al het voorgaande kan er dan ook worden besloten dat het om te beginnen onredelijk is om op basis

van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot ongeloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen te besluiten. De verwerende partij had hoogstens twijfel kunnen weerhouden betreffende

verzoekers relaas, maar had zeker niet tot de algehele ongeloofwaardigheid van verzoekers vrees kunnen

besluiten. In voorliggende situatie - rekening houdend met de concrete invulling van de bewijslast in

asielzaken en onder de in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen die niet

tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten — had de verwerende partij verzoeker het voordeel van

de twijfel kunnen én moeten toekennen. Door dit alles niet te doen, schendt de verwerende partij

voormelde normen.”

Verder stelt verzoeker nog concreet het volgende:

“In het kader van zijn tweede verzoek verklaarde verzoeker dat hij Afghanistan eerder in het jaar 2013

heeft verlaten en vervolgens nog een tweetal jaren illegaal in Iran heeft gewoond. De verwerende partij

stelt echter dat verzoekers verklaringen dienaangaande dermate oppervlakkig, beperkt en weinig

doorleefd zijn dat zij niet aantonen dat verzoeker daadwerkelijk in Tehran een verblijf zou hebben gekend

van een tweetal jaren en in qaws 1394 zou hebben verlatne om vervolgens naar Europa te reizen.

De verwerende partij voert aan dat indien verzoeker daadwerkelijk gedurende twee jaar in Teheran zou

hebben gewoond dat van hem kan worden verwacht dat hij in staat zou zijn aan de hand van als daar zijn

enkele artikelen, objecten, foto's, tickets, ontvangstbewijzen e.d. zijn verblijf aan te tonen. De

verschoningsgrond die door verzoeker werd opgeworpen, met name dat hij in Iran niet legaal was en

genoodzaakt was om binnen te blijven, wordt ten onrechte door de verwerende partij afgewezen.

De verwerende partij gaat voorbij aan de korte periode van twee jaar waarin verzoeker blijkbaar in Iran

zou zijn verbleven. In de bestreden beslissing lijkt de verwerende partij uitdrukkelijk te bevestigen dat

verzoeker enige kennis bezit met betrekking Iran. Waarom deze kennis onvoldoende is voor iemand die

stelt dat hij twee jaar in een land heeft gewoond, waarbhij verklaart dat hij aldaar illegaal verbleef en dan

ook angst had voor de Iraanse autoriteiten, is voor verzoeker een raadsel.

De verwerende partij stelt dat dit niet volstaat om te besluiten dat hij wel degelijk er twee jaar als Afghaanse

vluchteling illegaal zou hebben gewoond. De kennis die verzoeker heeft lijkt echter overeen te stemmen

met het profiel van verzoeker en de precaire situatie waarin hij zich bevond in Iran.

Ook stelt de verwerende partij dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud van het voorafgaandelijk

onderzoek van zijn tweede verzoek blijkt dat zijn kennis over de regio echter verbeterd is, wat volgens de

verwerende partij opnieuw het ingestudeerde karakter van zijn verklaringen doet blijken. Anderzijds stelt

de verwerende partij dat verzoekers verklaringen niet voldoende zijn. Verzoeker stelt dan ook vast dat er

sprake is van tegenstrijdigheid in de motivering van de bestreden beslissing.

Voorts neemt de verwerende partij verzoeker kwalijk dat hij weinig interesse toont in de actuele situatie in

zijn bewerde streek van herkomst. De verwerende partij heeft zelf aangegeven dat er op 21 januari 2019

een honderdtal mensen het lieven lieten, wat kort voor het persoonlijk onderhoud op het CGVS was.

Daarbij verwijst verzoeker naar het feit dat hij verklaarde dat zijn familie spreekt van aanslagen.”

Tot slot zet verzoeker uiteen dat niet werd onderzocht of hij al dan niet over een redelijk

vestigingsalternatief beschikt. Ook de objectieve berichtgeving over de huidige situatie in Afghanistan is

allesbehalve rooskleurig, de rode draad in het verhaal is dat burgers ten prooi vallen aan het geweld dat

zich dagelijks afspeelt in Afghanistan.
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Omwille van al deze redenen kan de bestreden beslissing aldus niet gehandhaafd worden en dient deze

te worden vernietigd. De objectieve informatie toont immers meer dan voldoende aan dat de

veiligheidssituatie in Afghanistan uiterst precair kan worden genoemd. Ook de overheid kan de veiligheid

van de burgers niet garanderen. Het geweld dat er door de terroristen uitgevoerd wordt, zorgt voor een

onzeker bestaan in het land.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem bepalingen die verzoeker geschonden acht en een algemene theoretische toelichting

hieromtrent, maakt op zich niet aannemelijk dat hij 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 volharding in het relaas en de

herhaling ervan in het verzoekschrift, brengt 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.

De motivering van de bestreden beslissing aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus wordt

door de Raad bevestigd en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Verzoeker maakt zijn verblijf in het dorp Helalkhel, in het district Maidan Shahr, in de provincie Wardak

niet aannemelijk, zodat er evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de feiten die verzoeker er zou

hebben meegemaakt en die de aanleiding zijn geweest voor zijn vlucht uit Afghanistan.

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 Helalkhel, in het district Maidan Shahr in de

provincie Wardak 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 doorheen de procedure bij het Commissariaat-

generaal en dus de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen. De vraag naar

een onderzoek van een intern vestigingsalternatief is in dit geval dan ook voorbarig. 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.
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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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig 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


