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nr. 230 624 van 20 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. DELVAUX

Stationsstraat 10 A

3800 SINT-TRUIDEN

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 8 augustus 2019

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

staatlozen van 5 juli 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 augustus 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. DELVAUX en van attaché

H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U zou over de Afghaanse nationaliteit beschikken, een sjiiet zijn en afkomstig zijn uit Jalawgir, vlakbij de

stad Ghazni in de gelijknamige provincie. U zou daar ook uw hele leven blijven wonen alvorens u

problemen kreeg en Afghanistan diende te verlaten. Reeds sinds lang was uw familie in een conflict
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verwikkeld met een zekere commandant Baqi die banden had met de taliban. Omdat uw familie de kant

van de overheid zou hebben gekozen had de commandant het op jullie deel van het dorp gemunt en

waren er altijd conflicten geweest. Zo trachtte hij meermaals gronden af te nemen, kwam het hierdoor

heel vaak tot zware gevechten en werden zelfs enkele van uw neven hierom vermoord. Uw vader

werkte evenwel als hoofd van de radiocommunicatie in de gevangenis in Ghazni en slaagde er zo nog

enigszins in om voor uw familie op te komen. Toen in 1394 (2015-2016 volgens de Gregoriaanse

kalender) echter de gevangenis van Ghazni overvallen werd, verdween uw vader en werden

de bedreigingen intenser. Uiteindelijk werden jullie gronden zelfs afgenomen en besloot uw moeder dat

het beter was voor u om Afghanistan te verlaten. Met de hulp van een smokkelaar vertrok u in 1394

(2015-2016) en reisde u via Nimroz richting Iran. U passeerde verder nog Turkije, Macedonië, Servië,

Kroatië, Oostenrijk, Duitsland en Denemarken alvorens u op 9 november 2015 in Zweden aankwam en

er een eerste verzoek om internationale bescherming indiende. Op 22 augustus 2017 werd u een

negatieve beslissing betekend daar Kabul voor u als een veilig intern vluchtalternatief werd geacht. U

tekende beroep aan tegen deze beslissing, maar zonder de uitkomst hiervan af te wachten reisde u

richting België waar u op 6 april 2018 eveneens een eerste verzoek om internationale bescherming zou

indienen.

Ter staving van uw verzoek legde u een originele dreigbrief neer en een origineel attest op naam van uw

vader. U voegde daar eveneens een certificaat van uw vader aan toe, zijn taskara, een psychologisch

verslag alsook een USB-stick inclusief vertalingen en transcriptie.

U verklaarde zich bij uw inschrijving minderjarig, maar op 30 april 2019 is van rechtswege de voogdij

over u beëindigd aangezien u meerderjarig werd.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een

voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk

onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het

Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en

verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van

uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken

neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige

leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient echter 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.
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Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

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

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

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

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

heeft aan internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen

rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met

algemene omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

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

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

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

betreft, in beginsel op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter

staving van zijn verzoek om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t.

Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus 2016, § 96).

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

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

van informatie over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten

en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, §

1, tweede lid van de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle

documentatie of stukken in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom u een verzoek indient.

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

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust 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 (Notities van het persoonlijk onderhoud CGVS dd. 30 januari 2019, p. 1-2).

Vooreerst wordt uw algemene geloofwaardigheid ernstig ondermijnd door uw

leugenachtige verklaringen in het kader van uw allereerste verzoek om internationale

bescherming én uw verklaringen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zo verklaarde u

voorafgaand aan uw verzoek om internationale bescherming in België eveneens een dergelijk verzoek

te hebben ingediend in Zweden. U dan ook gevraagd of u destijds de waarheid zou hebben gesproken,

merkte u opmerkelijk genoeg op dat u een aantal zaken “anders” zou hebben verklaard, uit schrik omdat

u zou worden teruggestuurd. Dat u zondermeer zou aangeven doelbewust te hebben getracht de

Zweedse asielinstanties om de tuin te leiden is bijzonder frappant en ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid ernstig. Te meer uw verklaringen in Zweden niet enkel afwijken op één punt, doch

eerder een opeenstapeling lijken van tegenstrijdige verklaringen ziet het CGVS geen reden om zomaar

aan te nemen dat u heden wél de waarheid zou spreken. Dit klemt des te meer daar u ten aanzien van

de Dienst Vreemdelingenzaken in eerste instantie uw passage in Zweden nog trachtte te verhullen door

een kort verblijf in Iran voor te houden, doch dit pas na confrontatie met uw vingerafdrukken aldaar zou

toegeven. Dat u er aldus eveneens van bij de aanvang van uw verzoek om internationale bescherming

in België niet voor terugdeinsde om ook de Belgische asieldiensten te beliegen, is eens te meer

tekenend voor uw absoluut gebrek aan oprechtheid en ondermijnt uw geloofwaardigheid volledig. Op

een verzoeker om internationale bescherming rust immers de verplichting om van bij aanvang van de

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

waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de

asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over dit verzoek. U hebt dan ook geenszins voldaan aan

deze medewerkingsplicht die op uw schouders zou rusten. Dat u bovendien beroep zou

hebben aangetekend tegen de uitkomst van uw verzoek in Zweden, dit beroep evenwel niet zou hebben

afgewacht, maar wel richting België trok om er een nieuw verzoek om internationale bescherming in te

dienen overtuigt evenmin (CGVS, p. 5, 14). Dergelijke houding kan immers moeilijk in overeenstemming

worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan

redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn deze
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beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Een dergelijke vorm van ‘asielshopping’ valt hier dan ook niet mee

te rijmen.

Ten tweede legde u geen enkel stuk neer ter staving van uw identiteit. Tijdens het invullen van

de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 10 september 2018, p. 1) werd u nochtans

nadrukkelijk gewezen op het belang van dergelijke documenten. Zo is de identiteit van een verzoeker

een essentieel element in zijn verzoek om internationale bescherming én kan van een verzoeker

verwacht worden dat die er alles aan doet om zijn identiteit (en relaas) zo goed mogelijk te staven.

Gevraagd naar dergelijke stukken ter staving van uw identiteit, verklaarde u bovendien nogal

bevreemdend dat uw taskara werd afgenomen in Zweden en u deze nooit terug zou hebben ontvangen.

Ofschoon u deze afgifte niet wist te staven waardoor dit eigenlijk niets meer dan een blote bewering is,

is het opvallend dat u evenzeer zou beweren dat ook de kopie van uw taskara werd

afgenomen. Waarom u dan ten aanzien van de DVZ nog had verklaard deze kopie onderweg te zijn

verloren, is dan ook niet duidelijk (Verklaring DVZ dd. 10 september 2018, p. 9). Wat er ook van zij, u

dan gepolst naar een paspoort liet u vreemd genoeg vallen nooit een paspoort te hebben gehad en u

dan ook gewezen op uw verklaringen ten aanzien van de Zweedse asielinstanties, waar u wel nog een

paspoort had, antwoordde u dan weer enkel dat u ook daarover had gelogen, hetgeen allerminst

overtuigt (CGVS, p. 4, 14). Te meer u in Zweden eveneens verklaarde eigenlijk Rajalzadah Mushtaq te

heten, geboren op 12-12-1999, terwijl u ten aanzien van de DVZ dan weer afwijkende gegevens liet

optekenen is het opvallend dat u geen enkel stuk neerlegt ter staving van uw identiteit (supra). Het hoeft

dan ook geen betoog dat het ontbreken van een geldig, geloofwaardig identiteitsbewijs,

uw geloofwaardigheid andermaal ondermijnt, daar u het CGVS geen duidelijk zicht geeft op wie u bent

en waar u vandaan komt.

Ten derde heeft u het CGVS geen duidelijk zicht gegeven op waar u vandaan komt en waar u

voor uw komst naar België heeft verbleven. Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de

inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw herkomst kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek

van herkomst is van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming.

Het is immers de regio van herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op

ernstige schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient

te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet

aangetoond worden. Een verzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen

aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk

afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid

heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk

dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming. Het CGVS kan echter geen geloof hechten aan uw

beweerde herkomst uit Jalawgir (Ghazni), en wel om volgende redenen.

Vooreerst is het opmerkelijk dat u geen enkel geloofwaardig en overtuigend stuk neerlegde ter

staving van uw herkomst en/of verblijfsplaatsen (foto’s, diploma’s, …). Op basis van uw

verklaringen blijkt dat u nog contacten hebt in Afghanistan (CGVS, p. 3), maar u slaagde er evenwel niet

in overtuigende stukken neer te leggen om uw verklaringen kracht bij te zetten. U slaagde er dan wel

niet in uw eigen identiteit te staven, zo ook legde u slechts een kopie neer van uw vaders taskara, al kan

deze niet overtuigen. Immers kunnen dergelijke kopieën altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip- en

plakwerk waardoor deze eigenlijk amper bewijswaarde bezitten. Daargelaten ook de overige stukken

eigenlijk niets zeggen over uw eigen verblijfsplaatsen, hebt u bovendien geenszins enige familieband

weten aan te tonen met de persoon in kwestie waardoor niet zondermeer kan worden aangenomen dat

deze stukken ook op u betrekking hebben. Niet alleen ondermijnt het ontbreken van authentieke en

overtuigende documenten ter staving van uw herkomst uw geloofwaardigheid, bovendien kan het CGVS

hierdoor enkel afgaan op uw verklaringen die geenszins konden overtuigen.

Zo bleek uw kennis over uw regio van herkomst bijzonder oppervlakkig voor iemand die daar

zijn jeugd zou hebben doorgebracht en er zelfs school liep. Zo verklaarde u naar school te zijn

geweest en daargelaten u zelfs niet leek te herinneren tot welk jaar u naar school ging, bleek u zelfs

maar één school bij naam te kunnen noemen in uw regio. U had geen weet van andere scholen en

gevraagd wie de directeur van uw school destijds was, moest u eveneens het antwoord schuldig blijven.

U kon de schoolvakantie niet beter plaatsen dan “in de winter”, maar had geen idee welke maanden dat

precies zouden zijn geweest. Wat meer is, u meende dan wel de maanden van de Afghaanse kalender
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te kennen, maar kon deze vreemd genoeg niet op volgorde plaatsen. De verschoning dat u niet zou

hebben gestudeerd, kan bovendien maar moeilijk worden aanvaard. Vooreerst kan dit (en verder)

allerminst als schoolse kennis worden beschouwd en u bovendien gevraagd wat u dan wel zou hebben

gedaan in Afghanistan geraakte u niet verder dan “Ik zat thuis” en “Ik hield me bezig met spelletjes”,

hetgeen niet overtuigt. U maakte immers allerminst een ongeletterde indruk. U sprak naast het

Dari immers ook wat Engels, bent vertrouwd met Facebook (FB) en bleek bovendien voldoende

initiatiefrijk genoeg om in twee verschillende Europese landen een verzoek om internationale

bescherming in te dienen en hierbij zelfs bewust een frauduleus relaas op te hangen. In ieder geval, ook

verder gepolst naar uw kennis in verband met uw regio schoot u ruim te kort. Zo verklaarde u dat uw

broers in het ziekenhuis geboren werden, maar had u dan weer geen idee in welk ziekenhuis dat was.

Evenmin had u weet van andere ziekenhuizen en u dan gepolst naar eventuele districten rondom uw

dorp slaagde u er slechts in twee te benoemen: Jaghatu en Khwaja Umari. U kende geen enkel ander

district rondom bij naam, noch wist u de districtscentra liggen van de twee districten die u dan wel

kende. De verschoning dat u uw dorp niet zou hebben verlaten overtuigt dan weer niet, daar u vreemd

genoeg plots wél de overige districten in uw eigen provincie bij naam kon noemen. Dat u dan wel

de districten kon opsommen, doch het u aan verdere informatie (zoals de districtscentra of hun locatie)

ontbrak, wijst dan weer op het ingestudeerde karakter van uw kennis. Hoe dan ook, u kende geen

enkele aangrenzende provincie van Ghazni, verklaarde voor uw vertrek uit Afghanistan geen enkele

andere provincie te kennen en u dan gepolst naar grote steden in Afghanistan meende u geen kennis te

hebben, doch “enkel de namen te hebben gehoord”. U dan gevraagd naar voorbeelden merkte u nogal

vreemd genoeg op: “Kabul, Maidan, Panshir, Ghazni, Khost, Paktia, Paktika, Kunduz, Baghis en Farah”,

hetgeen toch (overwegend) voor u onbekende provincies waren (supra). Dat u dan opnieuw wel

provincies kon benoemen, maar geen weet had van de provinciehoofdsteden hiervan, onderstreept het

ingestudeerde karakter van uw kennis. Daarnaast verklaarde u zo’n twee à drie keer richting Ghazni-

stad te zijn getrokken en u dan ook gepolst naar de dorpen die u op weg zou zijn tegengekomen, bleek

u slechts één te kunnen benoemen. U had geen weet van eventuele verkiezingen in Afghanistan, noch

had u daar ooit iets van gemerkt in uw dorp. U meende in Afghanistan geen weet te hebben wie Ghani

was, wist niet wie de burgemeester of gouverneur van Ghazni was en wist behalve de val van Ghazni -

na uw vertrek – eigenlijk geen enkel noemenswaardige gebeurtenis in de regio te vermelden. Dergelijke

gebrekkige kennis valt dan ook geenszins te rijmen met een verblijf in de regio aldaar. Bovendien kreeg

u na afloop van het gehoor ook nog de kans om uit te weiden over uw eigen dorp en de omgeving, maar

kon u ook hierover niet overtuigen. Zo is het bijzonder frappant dat u plots wél de wegen naar Nahur

en/of Malestan kon benoemen; aangrenzende districten die u voorheen niet kende en bleek u plots wél

dorpen in de buurt te kennen. Waarom u dan eerder nog had laten optekenen “zelfs de dorpen in de

nabijheid van ons eigen dorp niet te kennen omdat ik nooit buiten eigen dorp kwam (sic)” overtuigt niet

en wijst weerom op het ingestudeerde karakter van uw kennis (CGVS, p. 6, 8-10, 26-27, 29).

Ten derde kon ook uw reisweg richting Europa niet overtuigen. Vooreerst legde u geen enkel stuk

neer ter staving van uw reisweg (foto’s, tickets, …). Verder verklaarde u Afghanistan te hebben verlaten

in 1394 (2015-2016), maar bleek u zich niet meer te herinneren wanneer precies. U meende de grens

met Iran te zijn overgestoken in Nimroz, maar waar exact in Nimroz wist u niet. Evenmin leek u zich te

herinneren welke plaatsen u op weg van uw dorp richting Nimroz zou zijn gepasseerd en dan ook

gepolst naar steden die u in Iran passeerde geraakte u niet verder dan Teheran en Urumia (CGVS, p.

25). Dat u over een dusdanig ingrijpende gebeurtenis niet meer zou kunnen vertellen dan

bovenstaande is opmerkelijk en doet vermoeden dat u op een andere manier, langs een andere

weg zou zijn gereisd dan u beweert.

Aldus blijkt uit bovenstaande vaststellingen aldus dat u niet de waarheid heeft verteld over

uw identiteit, uw herkomst en reisweg, waardoor logischerwijs ook de geloofwaardigheid van

uw problemen in het gedrang komt.

De ongeloofwaardigheid van uw relaas zou echter ook nog blijken uit de talrijke vage,

tegenstrijdige en weinig aannemelijke verklaringen doorheen uw relaas. Zo verklaarde u

Afghanistan te hebben verlaten daar uw familie sinds lang in een conflict verwikkeld raakte met een

zekere commandant Baqi. U dan ook gepolst sinds wanneer deze problemen aan de gang zouden zijn

merkte u nogal vaag op dat deze al lang gaande waren, doch uw eigen problemen pas dateren van toen

u vertrok. Wat er ook van zij, u dan ook gevraagd naar deze commandant Baqi, bleek u ook hierover

weinig informatie te bezitten. Zo wist u enkel te melden dat hij een “Moedjahediencommandant” was, hij

voor de overheid en taliban werkte, hij afkomstig is uit Kalay Bala en vier broers heeft. U wist verder nog

de broers bij naam te noemen, maar concrete informatie gaf u dan weer niet. U had geen idee bij welke
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groepering commandant Baqi precies hoorde, noch leek u te kunnen verklaren waarom hij zo machtig

zou zijn.

Hoe dan ook, u gepolst wat het probleem van Baqi was met uw familie, merkte u op dat hij moeite had

met uw vader en zijn job. U merkte immers nogal vaag op dat uw vader “iemand van de overheid was”

en voegde daar weinig overtuigend aan toe dat u denkt “dat hij informatie verzamelde voor de overheid”.

In elk geval, u dan concreet gevraagd naar zijn functie antwoordde u weerom nogal vaag dat hij lid van

de regering was, verwees u verder naar de documenten en stelde u dat hij “sarmang” was en “hoofd van

de radiocommunicatie van de gevangenis”. Daargelaten uw vaders taskara geen enkele melding maakt

van dergelijke functie is het bijzonder frappant dat u heden zou verklaren dat uw vader een dusdanig

belangrijke functie had, terwijl u ten aanzien van de DVZ nog meldde dat hij gewoon “soldaat” was. U

hier dan ook op gewezen antwoordde u bovendien nogal weinig overtuigd dat dat hetgeen was wat u

toen wist, maar u recent informatie had verkregen. Dat u daar voorheen niet van op de hoogte zou zijn

geweest is niet ernstig en u dan ook gevraagd naar zijn activiteiten antwoordde u enkel dat hij leiding

gaf over de gevangenis. U had hier verder geen informatie over, noch wist u iets over eerdere functies

die hij zou hebben gehad. Zo ook meende u dat hij voorheen lid was van het zesde bataljon, maar zou u

dat snel wijzigen naar het tankbataljon. U had tot slot geen idee waar de gevangenis van Ghazni precies

lag. Dergelijke vage verklaringen overtuigen allerminst en ondergraven uw geloofwaardigheid dan ook

ernstig (CGVS, p. 18-22).

Verder meende u dat de gronden ondertussen al werden afgepakt en gevraagd wanneer dat was,

situeerde u dit niet preciezer dan “gronden zijn al lang afgepakt”. U beweerde verder dat uw vader sinds

de val van de gevangenis van Ghazni zou verdwenen zijn, maar wist dit niet preciezer te plaatsen dan

1394. U bleek slechts een vermoeden te hebben dat Baqi hier iets mee te maken zou hebben, noch

bleek u sinds de verdwijning van uw vader verdere informatie te hebben gekregen over uw vader. Wat

er ook van zij, u meende dat uw vader eveneens een dreigbrief had ontvangen, maar wist niet wanneer

dit was, noch van welk deel van de taliban deze brief afkomstig was. Wie de taliban in uw buurt waren

wist u bovendien helemaal niet. In ieder geval, u verklaarde dat uw moeder u na de verdwijning van uw

vader zou hebben weggestuurd daar u net als uw neven door de commandant zou worden vermoord.

Daargelaten het bevreemdend is dat uw moeder enkel u zou wegsturen en niet zelf meteen Afghanistan

zou ontvluchten, bleek ook u weinig concreet te kunnen benoemen waar u precies zo snel het

land diende te verlaten: “Moeder zag daar wel de reden voor, waarom ze besloot mij weg te sturen, en

waarom ik zo vandaag leef, weet ik niet, maar ik weet dat als ik gebleven was, dan zou ik zoals m’n

neven vermoord zijn (sic)”. Wat er ook van zij, u had geen idee wanneer exact dat was gebeurd en

gevraagd wie precies verantwoordelijk was voor hun overlijden antwoordde u andermaal nogal vaag:

“Commandant Baqi”. De vaststelling tot slot dat dergelijke problemen al dusdanig lang aan de gang

zouden zijn geweest, doch uw familie nooit eerder aanstalten zou hebben gemaakt Afghanistan te

verlaten, ondermijnt dan ook de ernst van uw vrees in grote mate . De verschoning die u hiervoor

aanhaalde dat u geen idee had waar u naartoe zou kunnen vluchten is hoe dan ook opmerkelijk (CGVS,

p. 22-26). Immers had u in Zweden nog laten vallen familie te hebben in Kabul, hetgeen u ten aanzien

van het CGVS nog trachtte te verzwijgen (CGVS, p. 10-11, 14). Bovenstaande vaststellingen

zijn tekenend voor uw gebrek aan oprechtheid en ondermijnen uw geloofwaardigheid eigenlijk

compleet.

Volledigheidshalve wenst het CGVS nog toe te voegen dat u eveneens melding maakte van

psychologische problemen en in het kader hiervan ook een attest neerlegde. Dit attest vermag echter

niet als verschoning gelden voor dusdanig tegenstrijdige en weinig overtuigende verklaringen.

Bovendien verklaarde u zich bereid voor het interview, merkte u op dat het goed ging met u en bleken

nergens tijdens het gehoor enige problemen te zijn (CGVS, p. 4). Ingevolge artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, in werking getreden op 1 juni 2007, dient u voor een beoordeling van deze

medische elementen waarvan u meent dat ze een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke

integriteit of een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer

er geen adequate behandeling is in uw land van herkomst, een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

te richten aan de minister of zijn gemachtigde.

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

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.
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De documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas werden reeds deels besproken en zijn niet

van die aard dat zij bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten

hebben hoe dan ook slechts een ondersteunende functie, namelijk het vermogen om een plausibel

relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen dergelijke stukken geenszins de geloofwaardigheid van een

in casu ongeloofwaardig relaas herstellen. Bovendien dient opnieuw te worden gewezen op de geringe

bewijswaarde van Afghaanse documenten, wegens de hoge graad van corruptie in het land. Wat betreft

de USB-stick met video wenst het CGVS op te merken dat u niet vermeld wordt, noch zichtbaar bent en

u bovendien allerminst enige familieband met de personen in kwestie aannemelijk hebt weten te maken.

U had geen idee van wanneer exact dat fragment dateert en bovendien kan dergelijk beeldmateriaal

altijd gemanipuleerd worden. Het certificaat van uw vader betreft slechts een kopie, is derhalve

eenvoudig manipuleerbaar, terwijl u tot slot bijzonder weinig kennis leek te hebben over de

overige stukken die u neerlegde (CGVS, p. 16).

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

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

land van herkomst. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een verzoeker

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

de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen.

Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar België is daarenboven ook in een

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

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

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

land in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 2° Vw. kan beschouwd worden, waardoor de noodzaak

aan en het recht op een subsidiaire 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. 30 januari 2019

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

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

en reisdocumenten. U werd in de loop van het persoonlijk onderhoud en op het einde 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 (CGVS, p. 1, 14, 27). 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
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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

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.

Tot slot moet nog worden toegevoegd dat u beweerde bij een neef te verblijven die uit hetzelfde dorp

afkomstig zou zijn. Het CGVS wenst dan ook te benadrukken dat elk verzoek om internationale

bescherming individueel en op zijn eigen merites dient te worden onderzocht en beoordeeld.

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. In wat zich voordoet als een enig middel voert verzoeker de schending aan van “artikel 1, par. A, al.

2 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Génève op 28

juli 1951; de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen; de beginselen van behoorlijk bestuur, met name het redelijkheids-en het

zorgvuldigheidsbeginsel. de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 49/2 en volgende, artikel 52 en 62

van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 15 december

1980;”.
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2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht:

“(…)Vooreerst wordt uw algemene geloofwaardigheid ernstig ondermijnd door uw

leugenachtige verklaringen in het kader van uw allereerste verzoek om internationale

bescherming én uw verklaringen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zo verklaarde u

voorafgaand aan uw verzoek om internationale bescherming in België eveneens een dergelijk verzoek

te hebben ingediend in Zweden. U dan ook gevraagd of u destijds de waarheid zou hebben gesproken,

merkte u opmerkelijk genoeg op dat u een aantal zaken “anders” zou hebben verklaard, uit schrik omdat

u zou worden teruggestuurd. Dat u zondermeer zou aangeven doelbewust te hebben getracht de

Zweedse asielinstanties om de tuin te leiden is bijzonder frappant en ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid ernstig. Te meer uw verklaringen in Zweden niet enkel afwijken op één punt, doch

eerder een opeenstapeling lijken van tegenstrijdige verklaringen ziet het CGVS geen reden om zomaar

aan te nemen dat u heden wél de waarheid zou spreken. Dit klemt des te meer daar u ten aanzien van

de Dienst Vreemdelingenzaken in eerste instantie uw passage in Zweden nog trachtte te verhullen door

een kort verblijf in Iran voor te houden, doch dit pas na confrontatie met uw vingerafdrukken aldaar zou

toegeven. Dat u er aldus eveneens van bij de aanvang van uw verzoek om internationale bescherming

in België niet voor terugdeinsde om ook de Belgische asieldiensten te beliegen, is eens te meer

tekenend voor uw absoluut gebrek aan oprechtheid en ondermijnt uw geloofwaardigheid volledig. Op

een verzoeker om internationale bescherming rust immers de verplichting om van bij aanvang van de

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

waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de

asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over dit verzoek. U hebt dan ook geenszins voldaan aan

deze medewerkingsplicht die op uw schouders zou rusten. Dat u bovendien beroep zou

hebben aangetekend tegen de uitkomst van uw verzoek in Zweden, dit beroep evenwel niet zou hebben

afgewacht, maar wel richting België trok om er een nieuw verzoek om internationale bescherming in te

dienen overtuigt evenmin (CGVS, p. 5, 14). Dergelijke houding kan immers moeilijk in overeenstemming

worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan

redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn deze

beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Een dergelijke vorm van ‘asielshopping’ valt hier dan ook niet mee

te rijmen.

Ten tweede legde u geen enkel stuk neer ter staving van uw identiteit. Tijdens het invullen van

de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 10 september 2018, p. 1) werd u nochtans

nadrukkelijk gewezen op het belang van dergelijke documenten. Zo is de identiteit van een verzoeker

een essentieel element in zijn verzoek om internationale bescherming én kan van een verzoeker

verwacht worden dat die er alles aan doet om zijn identiteit (en relaas) zo goed mogelijk te staven.

Gevraagd naar dergelijke stukken ter staving van uw identiteit, verklaarde u bovendien nogal

bevreemdend dat uw taskara werd afgenomen in Zweden en u deze nooit terug zou hebben ontvangen.

Ofschoon u deze afgifte niet wist te staven waardoor dit eigenlijk niets meer dan een blote bewering is,

is het opvallend dat u evenzeer zou beweren dat ook de kopie van uw taskara werd

afgenomen. Waarom u dan ten aanzien van de DVZ nog had verklaard deze kopie onderweg te zijn

verloren, is dan ook niet duidelijk (Verklaring DVZ dd. 10 september 2018, p. 9). Wat er ook van zij, u

dan gepolst naar een paspoort liet u vreemd genoeg vallen nooit een paspoort te hebben gehad en u

dan ook gewezen op uw verklaringen ten aanzien van de Zweedse asielinstanties, waar u wel nog een

paspoort had, antwoordde u dan weer enkel dat u ook daarover had gelogen, hetgeen allerminst

overtuigt (CGVS, p. 4, 14). Te meer u in Zweden eveneens verklaarde eigenlijk Rajalzadah Mushtaq te

heten, geboren op 12-12-1999, terwijl u ten aanzien van de DVZ dan weer afwijkende gegevens liet

optekenen is het opvallend dat u geen enkel stuk neerlegt ter staving van uw identiteit (supra). Het hoeft

dan ook geen betoog dat het ontbreken van een geldig, geloofwaardig identiteitsbewijs,
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uw geloofwaardigheid andermaal ondermijnt, daar u het CGVS geen duidelijk zicht geeft op wie u bent

en waar u vandaan komt.

Ten derde heeft u het CGVS geen duidelijk zicht gegeven op waar u vandaan komt en waar u

voor uw komst naar België heeft verbleven. Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de

inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw herkomst kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek

van herkomst is van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming.

Het is immers de regio van herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op

ernstige schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient

te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet

aangetoond worden. Een verzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen

aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk

afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid

heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk

dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming. Het CGVS kan echter geen geloof hechten aan uw

beweerde herkomst uit Jalawgir (Ghazni), en wel om volgende redenen.

Vooreerst is het opmerkelijk dat u geen enkel geloofwaardig en overtuigend stuk neerlegde ter

staving van uw herkomst en/of verblijfsplaatsen (foto’s, diploma’s, …). Op basis van uw

verklaringen blijkt dat u nog contacten hebt in Afghanistan (CGVS, p. 3), maar u slaagde er evenwel niet

in overtuigende stukken neer te leggen om uw verklaringen kracht bij te zetten. U slaagde er dan wel

niet in uw eigen identiteit te staven, zo ook legde u slechts een kopie neer van uw vaders taskara, al kan

deze niet overtuigen. Immers kunnen dergelijke kopieën altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip- en

plakwerk waardoor deze eigenlijk amper bewijswaarde bezitten. Daargelaten ook de overige stukken

eigenlijk niets zeggen over uw eigen verblijfsplaatsen, hebt u bovendien geenszins enige familieband

weten aan te tonen met de persoon in kwestie waardoor niet zondermeer kan worden aangenomen dat

deze stukken ook op u betrekking hebben. Niet alleen ondermijnt het ontbreken van authentieke en

overtuigende documenten ter staving van uw herkomst uw geloofwaardigheid, bovendien kan het CGVS

hierdoor enkel afgaan op uw verklaringen die geenszins konden overtuigen.

Zo bleek uw kennis over uw regio van herkomst bijzonder oppervlakkig voor iemand die daar

zijn jeugd zou hebben doorgebracht en er zelfs school liep. Zo verklaarde u naar school te zijn

geweest en daargelaten u zelfs niet leek te herinneren tot welk jaar u naar school ging, bleek u zelfs

maar één school bij naam te kunnen noemen in uw regio. U had geen weet van andere scholen en

gevraagd wie de directeur van uw school destijds was, moest u eveneens het antwoord schuldig blijven.

U kon de schoolvakantie niet beter plaatsen dan “in de winter”, maar had geen idee welke maanden dat

precies zouden zijn geweest. Wat meer is, u meende dan wel de maanden van de Afghaanse kalender

te kennen, maar kon deze vreemd genoeg niet op volgorde plaatsen. De verschoning dat u niet zou

hebben gestudeerd, kan bovendien maar moeilijk worden aanvaard. Vooreerst kan dit (en verder)

allerminst als schoolse kennis worden beschouwd en u bovendien gevraagd wat u dan wel zou hebben

gedaan in Afghanistan geraakte u niet verder dan “Ik zat thuis” en “Ik hield me bezig met spelletjes”,

hetgeen niet overtuigt. U maakte immers allerminst een ongeletterde indruk. U sprak naast het

Dari immers ook wat Engels, bent vertrouwd met Facebook (FB) en bleek bovendien voldoende

initiatiefrijk genoeg om in twee verschillende Europese landen een verzoek om internationale

bescherming in te dienen en hierbij zelfs bewust een frauduleus relaas op te hangen. In ieder geval, ook

verder gepolst naar uw kennis in verband met uw regio schoot u ruim te kort. Zo verklaarde u dat uw

broers in het ziekenhuis geboren werden, maar had u dan weer geen idee in welk ziekenhuis dat was.

Evenmin had u weet van andere ziekenhuizen en u dan gepolst naar eventuele districten rondom uw

dorp slaagde u er slechts in twee te benoemen: Jaghatu en Khwaja Umari. U kende geen enkel ander

district rondom bij naam, noch wist u de districtscentra liggen van de twee districten die u dan wel

kende. De verschoning dat u uw dorp niet zou hebben verlaten overtuigt dan weer niet, daar u vreemd

genoeg plots wél de overige districten in uw eigen provincie bij naam kon noemen. Dat u dan wel

de districten kon opsommen, doch het u aan verdere informatie (zoals de districtscentra of hun locatie)

ontbrak, wijst dan weer op het ingestudeerde karakter van uw kennis. Hoe dan ook, u kende geen

enkele aangrenzende provincie van Ghazni, verklaarde voor uw vertrek uit Afghanistan geen enkele

andere provincie te kennen en u dan gepolst naar grote steden in Afghanistan meende u geen kennis te

hebben, doch “enkel de namen te hebben gehoord”. U dan gevraagd naar voorbeelden merkte u nogal

vreemd genoeg op: “Kabul, Maidan, Panshir, Ghazni, Khost, Paktia, Paktika, Kunduz, Baghis en Farah”,
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hetgeen toch (overwegend) voor u onbekende provincies waren (supra). Dat u dan opnieuw wel

provincies kon benoemen, maar geen weet had van de provinciehoofdsteden hiervan, onderstreept het

ingestudeerde karakter van uw kennis. Daarnaast verklaarde u zo’n twee à drie keer richting Ghazni-

stad te zijn getrokken en u dan ook gepolst naar de dorpen die u op weg zou zijn tegengekomen, bleek

u slechts één te kunnen benoemen. U had geen weet van eventuele verkiezingen in Afghanistan, noch

had u daar ooit iets van gemerkt in uw dorp. U meende in Afghanistan geen weet te hebben wie Ghani

was, wist niet wie de burgemeester of gouverneur van Ghazni was en wist behalve de val van Ghazni -

na uw vertrek – eigenlijk geen enkel noemenswaardige gebeurtenis in de regio te vermelden. Dergelijke

gebrekkige kennis valt dan ook geenszins te rijmen met een verblijf in de regio aldaar. Bovendien kreeg

u na afloop van het gehoor ook nog de kans om uit te weiden over uw eigen dorp en de omgeving, maar

kon u ook hierover niet overtuigen. Zo is het bijzonder frappant dat u plots wél de wegen naar Nahur

en/of Malestan kon benoemen; aangrenzende districten die u voorheen niet kende en bleek u plots wél

dorpen in de buurt te kennen. Waarom u dan eerder nog had laten optekenen “zelfs de dorpen in de

nabijheid van ons eigen dorp niet te kennen omdat ik nooit buiten eigen dorp kwam (sic)” overtuigt niet

en wijst weerom op het ingestudeerde karakter van uw kennis (CGVS, p. 6, 8-10, 26-27, 29).

Ten derde kon ook uw reisweg richting Europa niet overtuigen. Vooreerst legde u geen enkel stuk

neer ter staving van uw reisweg (foto’s, tickets, …). Verder verklaarde u Afghanistan te hebben verlaten

in 1394 (2015-2016), maar bleek u zich niet meer te herinneren wanneer precies. U meende de grens

met Iran te zijn overgestoken in Nimroz, maar waar exact in Nimroz wist u niet. Evenmin leek u zich te

herinneren welke plaatsen u op weg van uw dorp richting Nimroz zou zijn gepasseerd en dan ook

gepolst naar steden die u in Iran passeerde geraakte u niet verder dan Teheran en Urumia (CGVS, p.

25). Dat u over een dusdanig ingrijpende gebeurtenis niet meer zou kunnen vertellen dan

bovenstaande is opmerkelijk en doet vermoeden dat u op een andere manier, langs een andere

weg zou zijn gereisd dan u beweert.

Aldus blijkt uit bovenstaande vaststellingen aldus dat u niet de waarheid heeft verteld over

uw identiteit, uw herkomst en reisweg, waardoor logischerwijs ook de geloofwaardigheid van

uw problemen in het gedrang komt.

De ongeloofwaardigheid van uw relaas zou echter ook nog blijken uit de talrijke vage,

tegenstrijdige en weinig aannemelijke verklaringen doorheen uw relaas. Zo verklaarde u

Afghanistan te hebben verlaten daar uw familie sinds lang in een conflict verwikkeld raakte met een

zekere commandant Baqi. U dan ook gepolst sinds wanneer deze problemen aan de gang zouden zijn

merkte u nogal vaag op dat deze al lang gaande waren, doch uw eigen problemen pas dateren van toen

u vertrok. Wat er ook van zij, u dan ook gevraagd naar deze commandant Baqi, bleek u ook hierover

weinig informatie te bezitten. Zo wist u enkel te melden dat hij een “Moedjahediencommandant” was, hij

voor de overheid en taliban werkte, hij afkomstig is uit Kalay Bala en vier broers heeft. U wist verder nog

de broers bij naam te noemen, maar concrete informatie gaf u dan weer niet. U had geen idee bij welke

groepering commandant Baqi precies hoorde, noch leek u te kunnen verklaren waarom hij zo machtig

zou zijn.

Hoe dan ook, u gepolst wat het probleem van Baqi was met uw familie, merkte u op dat hij moeite had

met uw vader en zijn job. U merkte immers nogal vaag op dat uw vader “iemand van de overheid was”

en voegde daar weinig overtuigend aan toe dat u denkt “dat hij informatie verzamelde voor de overheid”.

In elk geval, u dan concreet gevraagd naar zijn functie antwoordde u weerom nogal vaag dat hij lid van

de regering was, verwees u verder naar de documenten en stelde u dat hij “sarmang” was en “hoofd van

de radiocommunicatie van de gevangenis”. Daargelaten uw vaders taskara geen enkele melding maakt

van dergelijke functie is het bijzonder frappant dat u heden zou verklaren dat uw vader een dusdanig

belangrijke functie had, terwijl u ten aanzien van de DVZ nog meldde dat hij gewoon “soldaat” was. U

hier dan ook op gewezen antwoordde u bovendien nogal weinig overtuigd dat dat hetgeen was wat u

toen wist, maar u recent informatie had verkregen. Dat u daar voorheen niet van op de hoogte zou zijn

geweest is niet ernstig en u dan ook gevraagd naar zijn activiteiten antwoordde u enkel dat hij leiding

gaf over de gevangenis. U had hier verder geen informatie over, noch wist u iets over eerdere functies

die hij zou hebben gehad. Zo ook meende u dat hij voorheen lid was van het zesde bataljon, maar zou u

dat snel wijzigen naar het tankbataljon. U had tot slot geen idee waar de gevangenis van Ghazni precies

lag. Dergelijke vage verklaringen overtuigen allerminst en ondergraven uw geloofwaardigheid dan ook

ernstig (CGVS, p. 18-22).

Verder meende u dat de gronden ondertussen al werden afgepakt en gevraagd wanneer dat was,

situeerde u dit niet preciezer dan “gronden zijn al lang afgepakt”. U beweerde verder dat uw vader sinds
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de val van de gevangenis van Ghazni zou verdwenen zijn, maar wist dit niet preciezer te plaatsen dan

1394. U bleek slechts een vermoeden te hebben dat Baqi hier iets mee te maken zou hebben, noch

bleek u sinds de verdwijning van uw vader verdere informatie te hebben gekregen over uw vader. Wat

er ook van zij, u meende dat uw vader eveneens een dreigbrief had ontvangen, maar wist niet wanneer

dit was, noch van welk deel van de taliban deze brief afkomstig was. Wie de taliban in uw buurt waren

wist u bovendien helemaal niet. In ieder geval, u verklaarde dat uw moeder u na de verdwijning van uw

vader zou hebben weggestuurd daar u net als uw neven door de commandant zou worden vermoord.

Daargelaten het bevreemdend is dat uw moeder enkel u zou wegsturen en niet zelf meteen Afghanistan

zou ontvluchten, bleek ook u weinig concreet te kunnen benoemen waar u precies zo snel het

land diende te verlaten: “Moeder zag daar wel de reden voor, waarom ze besloot mij weg te sturen, en

waarom ik zo vandaag leef, weet ik niet, maar ik weet dat als ik gebleven was, dan zou ik zoals m’n

neven vermoord zijn (sic)”. Wat er ook van zij, u had geen idee wanneer exact dat was gebeurd en

gevraagd wie precies verantwoordelijk was voor hun overlijden antwoordde u andermaal nogal vaag:

“Commandant Baqi”. De vaststelling tot slot dat dergelijke problemen al dusdanig lang aan de gang

zouden zijn geweest, doch uw familie nooit eerder aanstalten zou hebben gemaakt Afghanistan te

verlaten, ondermijnt dan ook de ernst van uw vrees in grote mate . De verschoning die u hiervoor

aanhaalde dat u geen idee had waar u naartoe zou kunnen vluchten is hoe dan ook opmerkelijk (CGVS,

p. 22-26). Immers had u in Zweden nog laten vallen familie te hebben in Kabul, hetgeen u ten aanzien

van het CGVS nog trachtte te verzwijgen (CGVS, p. 10-11, 14). Bovenstaande vaststellingen

zijn tekenend voor uw gebrek aan oprechtheid en ondermijnen uw geloofwaardigheid eigenlijk

compleet.

Volledigheidshalve wenst het CGVS nog toe te voegen dat u eveneens melding maakte van

psychologische problemen en in het kader hiervan ook een attest neerlegde. Dit attest vermag echter

niet als verschoning gelden voor dusdanig tegenstrijdige en weinig overtuigende verklaringen.

Bovendien verklaarde u zich bereid voor het interview, merkte u op dat het goed ging met u en bleken

nergens tijdens het gehoor enige problemen te zijn (CGVS, p. 4). Ingevolge artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, in werking getreden op 1 juni 2007, dient u voor een beoordeling van deze

medische elementen waarvan u meent dat ze een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke

integriteit of een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer

er geen adequate behandeling is in uw land van herkomst, een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

te richten aan de minister of zijn gemachtigde.

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

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

bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw

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

en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas werden reeds deels besproken en zijn niet

van die aard dat zij bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten

hebben hoe dan ook slechts een ondersteunende functie, namelijk het vermogen om een plausibel

relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen dergelijke stukken geenszins de geloofwaardigheid van een

in casu ongeloofwaardig relaas herstellen. Bovendien dient opnieuw te worden gewezen op de geringe

bewijswaarde van Afghaanse documenten, wegens de hoge graad van corruptie in het land. Wat betreft

de USB-stick met video wenst het CGVS op te merken dat u niet vermeld wordt, noch zichtbaar bent en

u bovendien allerminst enige familieband met de personen in kwestie aannemelijk hebt weten te maken.

U had geen idee van wanneer exact dat fragment dateert en bovendien kan dergelijk beeldmateriaal

altijd gemanipuleerd worden. Het certificaat van uw vader betreft slechts een kopie, is derhalve

eenvoudig manipuleerbaar, terwijl u tot slot bijzonder weinig kennis leek te hebben over de

overige stukken die u neerlegde (CGVS, p. 16).”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn vrees voor vervolging van de taliban en wijst erop dat

commandant Baqi inmiddels in de gevangenis verblijft en dat niet alleen de gronden van de familie

werden in beslag genomen door de taliban, maar dat er ook gronden van verzoekers ooms en van

andere dorpelingen in beslag werden genomen. Met het louter herhalen van zijn vrees voor vervolging

en het melden van enkele nieuwe ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in verzoekers dorp van

herkomst doet hij geen afbreuk aan de voormelde pertinente vaststellingen die met recht doen besluiten
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dat verzoeker niet de waarheid heeft verteld over zijn identiteit, herkomst en reisweg en talrijke vage

tegenstrijdige en weinig aannemelijke verklaringen heeft afgelegd waardoor er geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers asielrelaas.

Verzoeker stelt vervolgens dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hem

verwijt het resultaat van de beroepsprocedure in Zweden, waar hij een asielaanvraag indiende, niet te

hebben afgewacht. Het betoog waarin verzoeker desbetreffend stelt dat de Dienst Vreemdelingenzaken

de mogelijkheid had om “de Dublin verordeningen” in te roepen en verzoeker terug te wijzen naar

Zweden, maar er voor gekozen heeft om de asielaanvraag zelf te behandelen en aldus verzoeker niet

kan verwijten Zweden verlaten te hebben om een asielaanvraag in België in te dienen, houdt geen

steek. Verzoeker heeft de beslissing genomen om de beroepsprocedure in Zweden niet af te wachten

en een verzoek om internationale bescherming in te dienen in België. Bijgevolg kon het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met recht besluiten dat een dergelijke houding moeilijk

in overeenstemming kan worden gebracht met het hebben van een vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert een dergelijke vrees te hebben en

stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en

althans binnen een redelijke termijn de voorhanden zijnde beschermingsmodaliteiten aangrijpt.

De enkele verklaring dat hij naar best vermogen heeft geantwoord op de hem gestelde vragen in

verband met zijn afkomst, biedt geen verschoning voor zijn oppervlakkige kennis van zijn regio van

herkomst. Van een persoon die zijn hele jeugd op deze plaats doorbracht en hier zelfs naar school ging

kan redelijkerwijs een meer doorgedreven kennis worden verwacht van deze regio.

De verklaring dat hij samenwoont met zijn neef die uit dezelfde regio afkomstig is en als vluchteling werd

erkend, wijzigt niets aan de gedane vaststellingen. Elk verzoek om internationale bescherming wordt

immers individueel en op eigen merites beoordeeld.

Waar verzoeker aangeeft dat hij zijn moeder gevraagd heeft zijn “taskira” te laten bezorgen en dat hij dit

document bij het dossier van de Raad zal voegen, stelt de Raad vast dat verzoeker geen enkel

document bijbrengt. Ook waar verzoeker laat gelden dat hij bijkomende stukken zal bijbrengen die zijn

afkomst aantonen stelt de Raad vast dat verzoeker geen bijkomende stukken bijbrengt.

Gezien verzoeker er niet in slaagt zijn herkomst aannemelijk te maken kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan zijn asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan het feit dat verzoeker voor zijn komst naar België aldaar heeft

verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens zijn verklaringen ten

gevolge zijn verblijf in deze regio hebben voorgedaan.

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

Aan verzoekers Afghaanse nationaliteit wordt niet getwijfeld. Verzoeker maakt echter niet aannemelijk

dat hij afkomstig is uit Jalawgir in de provincie Ghazni, noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op

het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of waar, al naar het

individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet. Het is

de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt

onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad besluit dat verzoeker geen elementen

aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de verblijfplaats(en) van verzoeker voor zijn

komst naar België of over de vraag of hij afkomstig is uit een regio in de zin van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is.
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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 in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

De Raad besluit dat verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige

schade zou lopen.

De verwijzing naar zijn afkomst uit een onveilig gebied is gelet op wat voorafgaat niet dienstig.

2.6. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in

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

2.7. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet aantoont.

3. Kosten

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

partij.

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.

Artikel 3

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


