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nr. 239 216 van 29 juli 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

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 30 december 2019

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

staatlozen van 29 november 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 18 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat A.

MOSKOFIDIS en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België

binnengekomen op 14 januari 2019 en heeft zich vluchteling verklaard op 5 februari 2019.

1.2. Op 29 november 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Deze beslissing werd op 2 december 2019 aangetekend naar verzoeker verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van Paktia provincie, Aryoub Zazai

district, Alikhel dorp, waar u tot aan uw vertrek uit Afghanistan woonde. U ging tot de vierde klas naar

school, maar stopte toen wegens de onveiligheid in het district. U had naderhand niet echt iets om

handen, tot u begon te werken in de winkel van uw vader enkele jaren voor uw vertrek.

Op een nacht, terwijl uw vader elders was omwille van een begrafenis, klopten de taliban aan bij u thuis.

Ze vroegen u om hen de auto van de familie te geven, wat u niet kon weigeren. De talibs werden later

evenwel gevangen genomen door de overheid, en u werd de dag nadien opgepakt en naar het

districtscentrum gebracht, waar u mocht gaan uitleggen waarom de taliban met de auto van uw familie

op stap waren. Dorpsouderen konen u evenwel vrij krijgen, en u bleef die avond bij uw schoonbroer. Die

nacht kwam de taliban u evenwel zoeken in uw thuis, waarop uw vader besloot dat u maar beter het

land kon verlaten.

U vertrok de dag daarna en reisde via Iran en Turkije naar Europa. Uw vader werd evenwel afgetuigd

door de taliban in uw afwezigheid, en dat werd hem door zijn zwakke gezondheid fataal. U reisde

doorheen Europa naar Zweden, waar u 9 december 2015 een verzoek om internationale bescherming

deed, dat evenwel werd afgewezen. Na een verblijf van een tweeënhalf jaar reisde u daarop naar

Frankrijk, waar u op 15 mei 2018 een verzoek om internationale bescherming deed. Op vraag van

Franrijk stemde Zweden toe u terug te nemen, waarop u naar België reisde en hier een verzoek om

internationale bescherming deed op 5 februari 2019. Ter staving van uw relaas legt u een taskara voor.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

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

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11,

M.M. t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr.

37201/06, 28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, §

111). Het is derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te

verstrekken die nodig zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u

zich beroept. Dit neemt niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

voor de bepaling van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

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

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

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

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

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

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

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

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

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

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

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

betreft, in beginsel op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter
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staving van zijn verzoek om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde

verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er 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 vastgesteld dat u elke kennis ontbeerde van de gebeurtenissen in uw voorgehouden

district van verblijf in de jaren voorafgaand aan uw voorgehouden vertrek. Het is natuurlijk mogelijk dat u

niet van alles wat er gebeurde op de hoogte zou zijn, maar u bleek van geen enkele van de

noemenswaardige gebeurtenissen voorafgaand aan 2015 op de hoogte te zijn.

Zo werd u gevraagd of er volksprotesten waren in de jaren voorafgaand aan uw vertrek, maar u

antwoordde dat dit niet zo was, en dat er enkel wat grondconflicten waren (CGVS p. 18). Uit informatie

toegevoegd aan het dossier blijk nochtans dat er in maart 2014 evenwel geprotesteerd werd door de

mensen van het district omdat de gouverneur de benoeming van de nieuwe districtschef tegenwerkte en

deze ook liet aftuigen. Eerder werd er in 2011 nog geprotesteerd omdat er burgerslachtoffers waren

gemaakt door het leger en buitenlandse troepen, en werd de snelweg hierbij zelfs afgezet. Zaken die de

mensen van het district zodanig beroerden, zou u toch mogen vernoemen.

In deze bronnen valt ook terug te vinden dat in 2014 ene A.R. tot districtschef benoemd geweest moest

worden (wat zoals voorgenoemd de provinciegouverneur tegenwerkte). Gevraagd naar de districtschefs,

repte u evenwel met geen woord over deze man, noch over het conflict over zijn installatie (CGVS p.

19).

Gevraagd of er in het district incidenten waren omtrent scholen, kon u enkel terugverwijzen naar een

aanval tegen Amerikaanse troepen in het districtscentrum, in de buurt van een school (CGVS p. 20), wat

u eerder twaalf tot dertien jaar in de tijd terug situeerde (CGVS p. 16). Nochtans was er in de zomer van

2012 nog een incident waarbij drie wachters van een school in het district bij een aanval gedood

werden, en werden er vele scholen toen gesloten in het district.

Gevraagd of er in het district recent voor uw vertrek nog luchtaanvallen plaatsvonden, kon u enkel

terugverwijzen naar de tijd van de Amerikanen, zoals eerder aangestipt meer dan een decennium

geleden (CGVS p. 16), terwijl er nochtans in bijvoorbeeld in de zomer van 2013 blijkbaar een aantal

luchtaanvallen in het district werden uitgevoerd.

U hield ook voor dat u in de jaren voor uw vertrek een winkel uitbaatte (CGVS p. 9). In het kader

daarvan kan verwacht worden dat u ietwat op de hoogte zou zijn van de wisselkoers van Pakistaanse

roepie (in spreektaal kaldar) en Afghaanse Afghani, de twee gangbare betaalmiddelen in de grensstreek

met Pakistan. Maar hierover kon u enkel vaag stellen dat u voor één Afghani twee kaldar zou rekenen,

en dat u zich geen periodes kon herinneren dat de kaldar sterk in waarde varieerde (CGVS p. 9).

Nochtans was de waarde van de kaldar in de periode dat u actief zou zijn geweest (de anderhalf a twee
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jaar tot aan 2015) net sterk gedaald, van een piek van ongeveer 1.9 kaldar/Afghani tot 1.6

kaldar/Afghani, iets wat u als winkelier toch wel geacht mag worden te weten. Momenteel is de

wisselkoers wel ongeveer 2 kaldar/Afghani.

Gevraagd of u zich bomaanslagen in het district kon herinneren, kon u enkel verwijzen naar één tegen

de Amerikanen toen u nog klein was. Nochtans was er in 2014 een aanslag tegen de bazaar van het

district, waar u toch van verklaarde dat u er geregeld voorraden ging inslagen (CGVS p. 10).

Gevraagd of u zich ontvoeringen kon herinneren in het jaar voorafgaand aan uw vertrek, zei u dat er

geen ontvoeringen waren hoewel dat wel iets was dat de taliban deed (CGSV p. 18). Nochtans was er in

de eerste helft van 2015, het jaar van uw vertrek, een incident waarbij een grote groep volleybalspelers

bij een aanval werden ontvoerd, zo’n 30 mensen.

De informatie waarop het CGVS zich baseerde werd toegevoegd aan het dossier in de blauwe map.

Hoewel Aryoub wordt omschreven als een eerder rustig district, viel er toch een zekere hoeveelheid

informatie terug te vinden over incidenten in de jaren voorafgaand aan uw vertrek. Dat uw verklaringen

nergens stroken met het weinige dat geweten is over de gebeurtenissen in de jaren voorafgaand aan uw

voorgehouden vertrek uit het district, wijst er duidelijk op dat u het district waarschijnlijk al veel eerder

verlaten had dan u beweerde. Er kan ook nog op gewezen worden dat u, bevraagd over recente

gebeurtenissen, vaak diende te verwijzen naar zaken die gebeurden in uw kindertijd, twaalf- dertien jaar

terug (CGVS p. 16, 17).

Uit wat voorafgaat blijkt dat u uw beweerde verblijf tot enkele dagen voor uw vertrek uit het land in

Paktia provincie, Aryoub Zazai district, Alikhel dorp 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. Dat u zelfs geen begin van bewijs kunt neerleggen om deze

beweerde gebeurtenissen te ondersteunen, wijst verder op het ongeloofwaardige aspect van uw relaas.

Daar u verklaarde dat u opgepakt werd door de autoriteiten, vrijgelaten werd na tussenkomst door de

ouderen en daar uw vader gedood werd door de taliban, is het niet onredelijk dat u deze gebeurtenissen

kunt staven. U verklaarde weliswaar in Zweden documenten neergelegd te hebben, maar ook deze

bewering kunt u niet staven (CGVS p. 13). 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 niet betwist dat u over de Afghaanse

nationaliteit beschikt en oorspronkelijk afkomstig bent uit Aryoub. 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 het het EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation – juni 2019, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/ PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), 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
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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, beschikbaar op

https://www.refworld.org/type,LEGALPOLICY,,,5a65c4334,0.html of https:// www.refworld.org; en de

EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.46, voetnoot 16, beschikbaar op op

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) 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 beschermingstatus in België komen te vervallen.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 21 november 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 verzoeken om

internationale bescherming, reisroutes en reisdocumenten U werd niet alleen duidelijk geïnformeerd met

betrekking tot de elementen die het CGVS relevant en van doorslaggevend belang acht bij de

behandeling van uw verzoek om internationale bescherming, maar ook met betrekking tot uw rechten én

uw plichten in dit verband. 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. 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 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 Paktia, Aryoub district 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.
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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.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur waaronder het materiële motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het

redelijkheidsbeginsel en van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

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

Vluchtelingenverdrag), alsook meent hij dat er een manifeste appreciatiefout voorligt.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, minstens hem de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en

terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder

onderzoek.

2.2. Stukken

Op 14 juli 2020 laat verzoekende partij aan de Raad nog een aanvullende nota met volgende stukken

geworden: een schriftelijke verklaring van de stamoudsten van de stam Zazi Shiwa aan het

districtshoofd van het district Aryob Zazi met beëdigde vertaling (stukken 1-2), de taskara van verzoeker

(stuk 3) en een enveloppe (stuk 4) (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Ter terechtzitting legt verzoekende partij nog een aanvullende nota neer met volgende element: een

beëdigde vertaling van de reeds door verzoeker voorgelegde taskara (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid
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De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeker voert aan de taliban te vrezen, alsook de autoriteiten nadat hij de auto van de familie

aan de taliban had gegeven en de talibs hierin gevat werden door de overheid. In de bestreden

beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat geen geloof kan worden gehecht

aan zijn verklaringen aangaande zijn beweerde plaatsen van eerder verblijf voor zijn komst naar België,

meer bepaald als zou hij tot aan zijn vertrek in het dorp Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de

provincie Paktia hebben verbleven. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en

overwegingen dat (i) verzoeker elke kennis ontbeerde van gebeurtenissen in zijn voorgehouden district

van verblijf in de jaren voorafgaand aan zijn vertrek, meer bepaald dat hij niet op de hoogte bleek te zijn

van recente volksprotesten, de districtschef, recente incidenten omtrent scholen, recente luchtaanvallen,

de wisselkoers van Pakistaanse roepie en Afghaanse Afghani rond de periode van zijn vertrek, recente

bomaanslagen en recente ontvoeringen; (ii) verzoeker, gevraagd naar recente gebeurtenissen, vaak

diende te verwijzen naar zaken die in zijn kindertijd gebeurden, twaalf à dertien jaar geleden. Bijgevolg

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die er zich zouden hebben afgespeeld,

te meer daar verzoeker zelfs geen begin van bewijs kan voorleggen van deze beweerde gebeurtenissen

en zijn verklaringen voor het gebrek hieraan, niet kunnen overtuigen.

2.3.2.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze

in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen,

voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het middel kan

in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal

dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.2.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker middels zijn verklaringen niet

aannemelijk maakt daadwerkelijk in het dorp Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia

te hebben verbleven tot aan zijn vertrek uit Afghanistan en dat hij derhalve door het afleggen van

bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft gemaakt om een correct zicht te

krijgen op zijn herkomst en dus op zijn eventuele nood aan bescherming.

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt om

de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig

zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de

ongeloofwaardigheid van het door hem uiteengezette vluchtrelaas, te verklaren of te weerleggen. Het

komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in gebreke blijft. Hij komt immers in wezen niet

verder dan het louter volharden in zijn vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en

ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees
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voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan

worden geacht en waarmee hij er aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

2.3.2.3.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overweegt op goede

gronden dat verzoekers kennis over recente gebeurtenissen in zijn beweerde regio van verblijf voor zijn

vertrek uit Afghanistan dermate lacuneus is dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn recente

herkomst uit het dorp Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia. Dienaangaande staat

in de bestreden beslissing te lezen als volgt:

“In casu werd vastgesteld dat u elke kennis ontbeerde van de gebeurtenissen in uw voorgehouden

district van verblijf in de jaren voorafgaand aan uw voorgehouden vertrek. Het is natuurlijk mogelijk dat u

niet van alles wat er gebeurde op de hoogte zou zijn, maar u bleek van geen enkele van de

noemenswaardige gebeurtenissen voorafgaand aan 2015 op de hoogte te zijn.

Zo werd u gevraagd of er volksprotesten waren in de jaren voorafgaand aan uw vertrek, maar u

antwoordde dat dit niet zo was, en dat er enkel wat grondconflicten waren (CGVS p. 18). Uit informatie

toegevoegd aan het dossier blijk nochtans dat er in maart 2014 evenwel geprotesteerd werd door de

mensen van het district omdat de gouverneur de benoeming van de nieuwe districtschef tegenwerkte en

deze ook liet aftuigen. Eerder werd er in 2011 nog geprotesteerd omdat er burgerslachtoffers waren

gemaakt door het leger en buitenlandse troepen, en werd de snelweg hierbij zelfs afgezet. Zaken die de

mensen van het district zodanig beroerden, zou u toch mogen vernoemen.

In deze bronnen valt ook terug te vinden dat in 2014 ene A.R. tot districtschef benoemd geweest moest

worden (wat zoals voorgenoemd de provinciegouverneur tegenwerkte). Gevraagd naar de districtschefs,

repte u evenwel met geen woord over deze man, noch over het conflict over zijn installatie (CGVS p.

19).

Gevraagd of er in het district incidenten waren omtrent scholen, kon u enkel terugverwijzen naar een

aanval tegen Amerikaanse troepen in het districtscentrum, in de buurt van een school (CGVS p. 20), wat

u eerder twaalf tot dertien jaar in de tijd terug situeerde (CGVS p. 16). Nochtans was er in de zomer van

2012 nog een incident waarbij drie wachters van een school in het district bij een aanval gedood

werden, en werden er vele scholen toen gesloten in het district.

Gevraagd of er in het district recent voor uw vertrek nog luchtaanvallen plaatsvonden, kon u enkel

terugverwijzen naar de tijd van de Amerikanen, zoals eerder aangestipt meer dan een decennium

geleden (CGVS p. 16), terwijl er nochtans in bijvoorbeeld in de zomer van 2013 blijkbaar een aantal

luchtaanvallen in het district werden uitgevoerd.

U hield ook voor dat u in de jaren voor uw vertrek een winkel uitbaatte (CGVS p. 9). In het kader

daarvan kan verwacht worden dat u ietwat op de hoogte zou zijn van de wisselkoers van Pakistaanse

roepie (in spreektaal kaldar) en Afghaanse Afghani, de twee gangbare betaalmiddelen in de grensstreek

met Pakistan. Maar hierover kon u enkel vaag stellen dat u voor één Afghani twee kaldar zou rekenen,

en dat u zich geen periodes kon herinneren dat de kaldar sterk in waarde varieerde (CGVS p. 9).

Nochtans was de waarde van de kaldar in de periode dat u actief zou zijn geweest (de anderhalf a twee

jaar tot aan 2015) net sterk gedaald, van een piek van ongeveer 1.9 kaldar/Afghani tot 1.6

kaldar/Afghani, iets wat u als winkelier toch wel geacht mag worden te weten. Momenteel is de

wisselkoers wel ongeveer 2 kaldar/Afghani.

Gevraagd of u zich bomaanslagen in het district kon herinneren, kon u enkel verwijzen naar één tegen

de Amerikanen toen u nog klein was. Nochtans was er in 2014 een aanslag tegen de bazaar van het

district, waar u toch van verklaarde dat u er geregeld voorraden ging inslagen (CGVS p. 10).

Gevraagd of u zich ontvoeringen kon herinneren in het jaar voorafgaand aan uw vertrek, zei u dat er

geen ontvoeringen waren hoewel dat wel iets was dat de taliban deed (CGSV p. 18). Nochtans was er in

de eerste helft van 2015, het jaar van uw vertrek, een incident waarbij een grote groep volleybalspelers

bij een aanval werden ontvoerd, zo’n 30 mensen.

De informatie waarop het CGVS zich baseerde werd toegevoegd aan het dossier in de blauwe map.

Hoewel Aryoub wordt omschreven als een eerder rustig district, viel er toch een zekere hoeveelheid

informatie terug te vinden over incidenten in de jaren voorafgaand aan uw vertrek. Dat uw verklaringen

nergens stroken met het weinige dat geweten is over de gebeurtenissen in de jaren voorafgaand aan uw

voorgehouden vertrek uit het district, wijst er duidelijk op dat u het district waarschijnlijk al veel eerder

verlaten had dan u beweerde. Er kan ook nog op gewezen worden dat u, bevraagd over recente

gebeurtenissen, vaak diende te verwijzen naar zaken die gebeurden in uw kindertijd, twaalf- dertien jaar

terug (CGVS p. 16, 17).”

In zoverre verzoeker hekelt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn

activiteiten als winkeluitbater in Afghanistan en zijn profiel ongeloofwaardig acht, dient erop gewezen dat
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hij uitgaat van een foutieve lezing van de bestreden beslissing. Hoewel er terecht wordt op gewezen dat

van verzoeker, die verklaart een winkel te hebben uitgebaat, redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

ietwat op de hoogte is van de wisselkoers van Pakistaanse roepie en Afghaanse Afghani, quod non,

wordt verzoekers profiel en professionele activiteiten in casu op zich niet betwist. Er wordt daarentegen

pertinent opgemerkt dat verzoekers lacuneuze en zelfs foutieve verklaringen aangaande recente

gebeurtenissen in zijn voorgehouden regio van herkomst, ertoe leiden te besluiten dat hij niet

aannemelijk maakt er te hebben verbleven tot enkele dagen voor zijn vertrek naar Afghanistan.

Verzoeker was aldus winkeluitbater, doch niet in Afghanistan.

Aangaande zijn kennis over de wisselkoers voert verzoeker in het verzoekschrift nog aan dat de

‘protection officer’ niet doortastend genoeg te werk is gegaan tijdens het persoonlijk onderhoud, dat hij

immers geen enkele bijkomende vraag heeft gesteld, noch heeft toegelicht welke informatie hij van

verzoeker verwachtte te horen, laat staan dat de ‘protection officer’ verzoeker heeft gewezen op het

grote belang om nog meer concrete toelichting te geven. Verzoeker meent dat de ‘protection officer’

extra vragen aan verzoeker had moeten stellen, indien deze het antwoord op de gestelde vragen

onvoldoende vond. De Raad wijst erop dat verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de verklaringen die hij

aflegt en dat het aan de protection officer toekomt om duidelijke en ondubbelzinnige vragen te stellen

wat ook blijkt uit het gehoor. Aldus werd verzoeker vele vragen gesteld over zijn winkel, de locatie, de

wijze van inkoop/verkoop, de producten, de gebruikte munten enz. Verzoeker kreeg duidelijk de kans

om zijn aanwezigheid in Afghanistan toe te lichten en kan bezwaarlijk menen dat hij (al zeker als

winkelier) onbekend kon blijven met ernstige gebeurtenissen waaronder een luchtaanval. Verzoeker,

noch zijn raadsman maakten doorheen het persoonlijk onderhoud enige opmerking met betrekking tot

de vraagstelling, ook niet wanneer hen op het einde ervan uitdrukkelijk de kans werd geboden iets toe te

voegen. Het is dan ook allerminst ernstig om in onderhavig verzoekschrift plots te beweren dat er tijdens

het persoonlijk onderhoud onvoldoende onderzoek zou zijn gevoerd naar een bepaald element uit

verzoekers relaas. Dit is slechts een post factum-bewering, die duidelijk tot stand kwam na confrontatie

met de bestreden beslissing. Verder verplicht geen enkele rechtsregel de commissaris-generaal ertoe

om, zo het al mogelijk zou zijn vooruit te lopen op de beoordeling en de besluiten, verzoeker tijdens het

persoonlijk onderhoud onmiddellijk te confronteren met ieder motief en/of iedere vaststelling die in de

bestreden beslissing wordt aangehaald.

Waar verzoeker er ter verklaring van de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen nog op wijst

dat er een zeker tijdsverloop was tussen de gebeurtenissen in Afghanistan enerzijds en zijn persoonlijk

onderhoud op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

anderzijds, dient erop gewezen dat de in de bestreden beslissing aangehaalde lacunes in verzoekers

kennis met betrekking tot recente gebeurtenissen in zijn regio van herkomst apert zijn en niet kunnen

worden verklaard door het louter tijdsverloop sinds zijn vertrek uit Afghanistan, verzoeker licht dit ook

niet nader toe.

Verzoeker meent in het verzoekschrift verder dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen ten onrechte geen rekening hield met zijn relatief jonge leeftijd, dat het feiten betroffen die

“boven verzoekers hoofd gebeurden en waarvoor hij als opgroeiende tiener geen interesse had”. De

Raad wijst er te dezen op dat ook van personen met een jeugdige leeftijd mag worden verwacht dat

dezen kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële kennisvragen omtrent recente

gebeurtenissen in hun directe leefomgeving en de regio waarin zij heel hun leven beweren te hebben

gewoond, alsmede dat zij een aantal basiszaken kennen en dat zij een aantal gegevens op een

doorleefde wijze kunnen situeren. Verzoeker is immers reeds tot de jaren des onderscheids gekomen.

Dit klemt des te meer daar verzoeker anderzijds tijdens het persoonlijk onderhoud spontaan zelf

teruggreep naar gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende zijn kindertijd en dus geen problemen

heeft om zich zaken te herinneren. Het is aldus niet aannemelijk dat verzoeker wel zou kunnen vertellen

over gebeurtenissen die plaatsvonden toen hij zelf erg jong was (gebeurtenissen van twaalf à dertien

jaar geleden), doch hij niet in staat is om gebeurtenissen die plaatsvonden kort voor zijn vertrek te

schetsen. Overigens blijkt uit lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud dat de

dossierbehandelaar eenvoudige en duidelijke vragen stelde en dat verzoeker kennelijk kon volgen en hij

de logica en de inhoud van de vragen correct begreep, zodat hij bezwaarlijk kan voorhouden dat de

kennisvragen niet aangepast zouden zijn geweest aan zijn “relatief jonge leeftijd” – dit daargelaten de

vaststelling dat verzoeker ten tijde van het persoonlijk onderhoud verklaart 22 jaar oud te zijn. Van

verzoeker kan dan ook verwacht worden dat hij correct kan antwoorden op de voor zijn opgegeven

profiel relevante kennisvragen over Afghanistan en het recente dagelijkse leven in zijn regio van

herkomst, wat niet het geval bleek te zijn. De gestelde vragen hadden immers betrekking op de

dagelijkse realiteit van elke inwoner uit die streek.
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Zo verzoeker nog aanvoert dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen,

minstens onvoldoende, rekening heeft gehouden met de concrete omstandigheden en feitelijkheden ter

plaatse, alsook met de persoonlijkheid en het profiel van verzoeker, laat hij na om in concreto aan te

tonen waar, wanneer of op welke wijze het Commissariaat-generaal volgens hem geen of te weinig

rekening zou hebben gehouden met deze elementen, laat staan op welke wijze zij van invloed zouden

zijn geweest op de motieven van de bestreden beslissing.

In zoverre verzoeker nog wijst op een reeks elementen die hij volgens hem wél correct kon weergeven

betreffende zijn beweerde dorp en regio van herkomst, dient er vooreerst op gewezen dat de

motiveringsplicht in hoofde van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dan

wel in hoofde van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geenszins de verplichting behelst om, zo

dit al mogelijk zou zijn, alle elementen in het voordeel dan wel in het nadeel van de kandidaat-

vluchteling in de bestreden beslissing dan wel in onderhavig arrest op te nemen. Tevens moet worden

opgemerkt dat verzoekers herkomst uit het dorp Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie

Paktia op zich niet wordt betwist, doch wel dat hij hier heeft verbleven tot enkele dagen voor zijn vertrek

uit Afghanistan. Het loutere feit dat verzoeker een aantal elementen correct kon weergeven, kan

bovendien geen afbreuk doen aan de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing betreffende

datgene waaruit het beperkte en lacuneuze karakter van verzoekers kennis van recente gebeurtenissen

in zijn regio van herkomst blijkt. Het louter herhalen van een aantal verklaringen is op zich geen dienstig

verweer tegen deze vaststellingen. De lacunes in verzoekers kennis zijn van een dermate zwaarwichtige

aard dat ze niet kunnen worden ongedaan gemaakt door de kennis die hij wel op een correcte wijze

weergaf en die overigens betrekking heeft op geografische aspecten, dan wel op oudere gebeurtenissen

en die bijgevolg niet zijn recente herkomst vermogen aan te tonen. De Raad wijst verzoeker erop dat de

bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is

het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal

immers heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

Gelet op het voorgaande, dient te worden besloten dat verzoekers gebrekkige kennis aangaande

recente gebeurtenissen in zijn regio van herkomst verhinderen om nog langer geloof te hechten aan zijn

beweerde verblijf in het dorp Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia tot enkele

dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan.

2.3.2.3.2. Aangezien geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden verblijf in het dorp

Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia tot enkele dagen voor zijn vertrek uit

Afghanistan, kan evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben

voorgedaan.

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal op goede gronden overweegt dat het

gebrek aan (begin van) bewijs van de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen verder afbreuk

doet aan de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas. Van verzoeker, die verklaart dat hij werd opgepakt

door de autoriteiten nadat enkele talibanleden met hun gezinswagen gevat werden, die vervolgens werd

vrijgelaten na tussenkomst door de ouderen en wiens vader gedood zou zijn geweest door de taliban,

kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij deze gebeurtenissen zou kunnen staven.

Verzoekers verklaring als zou hij documenten hebben afgegeven in Zweden en dat hij kopieën had,

maar die heeft achtergelaten (administratief dossier, stuk 5, p. 2, 13 en 21), betreft een blote bewering.

Dat hij niet wist dat hij ze nog zou nodig hebben, is moeilijk verzoenbaar met de vaststelling dat hij

schijnbaar wel de moeite nam om zijn taskara wel mee te nemen. In zoverre verzoeker in dit verband

nog opmerkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen contact had moeten

opnemen met zijn “Zweedse collega’s” om een kopie van alle door verzoeker voorgelegde documenten

te verkrijgen, dient te worden opgemerkt dat geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek

van het verzoek om internationale bescherming belaste instanties verplicht de vreemdeling bij te staan

in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van

de vreemdeling zelf op te vullen, zeker wanneer verzoeker dit makkelijk zelf kan. Verzoeker laat ook tot

op heden na om bewijsstukken voor te leggen. De door verzoeker voorgelegde taskara (administratief

dossier, map ‘Documenten’ en stuk 3 van rechtsplegingsdossier, stuk 7, waarvan een beëdigde

vertaling werd neergelegd ter terechtzitting (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9)), kan immers slechts zijn

identiteit en herkomst aantonen, dewelke op zich niet worden betwist. De taskara vermag evenwel

geenszins aan te tonen dat verzoeker tot enkele dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan in het dorp

Alikhel, in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia heeft verbleven, noch vormt deze een bewijs
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van de door verzoeker voorgehouden problemen met de taliban in de door verzoeker aangegeven

periode.

Aangezien geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers recente verblijf in het district Aryoub Zazai

van de provincie Paktia en bijgevolg aan de voorgehouden problemen met de taliban die er zich zouden

hebben afgespeeld, kan bijgevolg evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers bewering als zou zijn

vader in deze omstandigheden vermoord zijn door de taliban.

Waar verzoeker in dit verband nog aanvoert dat hij “onvoorbereid” naar het persoonlijk onderhoud is

gegaan, dat hij zich realiseert dat hij de gebeurtenissen en zijn directe vluchtmotieven voor zichzelf best

even op een rijtje had kunnen zetten om zo accurater zijn relaas weer te geven, dient te worden

opgemerkt dat de motivering van de bestreden beslissing geenszins is gebaseerd op

tegenstrijdigheden, lacunes in verzoekers verklaringen, vaagheden of onwetendheden aangaande zijn

voorgehouden problemen met de taliban. Hoger is immers komen vast te staan dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers verblijf in het district Aryoub Zazai van de provincie Paktia tot enkele

dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan en bijgevolg evenmin aan de gebeurtenissen die er zich zouden

hebben afgespeeld.

In zoverre verzoeker nog hekelt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

onvoldoende rekening heeft gehouden met de traumatische ervaringen die hij heeft opgelopen, dat een

traumatische ervaring bij een mens “kan leiden tot psychische stoornissen, waaronder verdringing,

vervlakking, verandering van de bewustzijnstoestand en zelfs tot een vertekende beleving van de

werkelijkheid”, slaagt hij er andermaal niet in de Raad te overtuigen. Daargelaten de vaststelling dat de

motieven van de bestreden beslissing geenszins steunen op de tegenstrijdigheden of

ongeloofwaardigheden aangaande de problemen met de taliban, dient te worden opgemerkt dat

verzoeker geen enkel medisch attest bijbrengt ter staving van zijn beweringen in dit verband. Uit de

stukken waarop de Raad vermag acht te slaan blijkt bovendien op generlei wijze dat traumatische

ervaringen hem zouden verhinderd hebben om volwaardige verklaringen af te leggen. Uit het

administratief dossier blijkt immers dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud in staat was om

gedetailleerde verklaringen af te leggen en beschrijvingen te geven, zelfs uit zijn kindertijd. Bovendien

werd door verzoeker op geen enkel ogenblik gewag gemaakt van psychologische problemen waardoor

hij moeilijkheden zou hebben om zich bepaalde feiten te herinneren.

2.3.2.3.3. In zoverre verzoeker aanvoert dat hij een bijzonder kwetsbaar profiel heeft omwille van zijn

langdurige afwezigheid uit Afghanistan en zijn verblijf van bijna vijf jaren in het buitenland waardoor hij

de aandacht zal trekken van de plaatselijke bevolking en hij een ernstig risico loopt op onder andere een

ontvoering of een afrekening, dient erop gewezen dat uit de UNHCR “Eligibility Guidelines for assessing

the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 blijkt dat

dergelijke vrees in concreto aannemelijk dient te worden gemaakt (“Depending on the specific

circumstances of the case […]”). De loutere blote bewering dat het feit dat hij jarenlang buiten

Afghanistan heeft verbleven de aandacht zal trekken van de plaatselijke bevolking en hem zal

blootstellen aan verhoogde veiligheidsrisico’s, is op zich onvoldoende om een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken. Gelet op het voorgaande slaagt verzoeker er overigens niet in de door

hem aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken. Bovendien maakte

verzoeker noch tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch tijdens het persoonlijk

onderhoud op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enige

melding van een vrees om ontvoerd te worden of het slachtoffer te worden van een afrekening omwille

van zijn langdurig verblijf in het buitenland.

2.3.2.3.4. Aangezien geen van de motieven van de bestreden beslissing aldus worden weerlegd, blijft

de uitgebreide motivering onverminderd overeind en wordt deze door de Raad tot de zijne gemaakt en

beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.3.2.4. De door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen niet de ongeloofwaardig geachte

verklaringen omtrent de feiten die aan de grondslag liggen van zijn verzoek om internationale

bescherming te herstellen. Zo kan de thans door verzoeker voorgelegde schriftelijke verklaring van de

stamoudsten van de stam Zazi Shiwa aan het districtshoofd van het district Aryob Zazi (stukken 1-2

(vertaling) van rechtsplegingsdossier, stuk 7) immers geen bewijs worden van zijn recent verblijf in het

district Aryoub Zazai van de provincie Paktia. Vooreerst dient erop gewezen dat dit document duidelijk

ten behoeve van verzoeker werd opgesteld - meer bepaald via zijn neef met het oog op zijn verzoek om

internationale bescherming - en het een duidelijk gesolliciteerd karakter vertoont, zodat hieraan
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bezwaarlijk enige objectieve bewijswaarde kan worden toegekend. Te meer nu uit objectieve

landeninformatie (administratief dossier, map ‘Landeninformatie’, COI Focus Afghanistan “Corruptie en

valse documenten” van 21 november 2017) blijkt dat corruptie, documentenfraude en de inmenging van

smokkelnetwerken een wijdverspreid gegeven is bij het verkrijgen van Afghaanse documenten,

waardoor zij in de praktijk eenvoudig worden vervalst en/of tegen betaling verkregen kunnen worden. In

dit verband kan er onder meer op worden gewezen dat uit de beëdigde vertaling van het document blijkt

dat verschillende stempels onleesbaar zijn, alsook dat verschillende gegevens over de aanvrager van

het document blanco werden gelaten. Hoe dan ook dient erop gewezen dat uit het document geenszins

kan blijken in welke periode verzoeker inwoner zou zijn geweest van het dorp Alikhel, in het district

Aryoub Zazai van de provincie Paktia. Zoals hoger reeds is komen vast te staan, wordt op zich niet

betwijfeld dat verzoeker afkomstig is uit voormelde regio en daar heeft verbleven, doch wel dat hij aldaar

zou hebben verbleven tot enkele dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan. Dat de dorpsouderen, ondanks

de vraag van verzoekers neef om ook diens problemen te erkennen, die overigens geenszins worden

geconcretiseerd, geenszins een bevestiging geven van de door verzoeker voorgehouden problemen

met de taliban, dan wel de Afghaanse autoriteiten, wijst verder op de ongeloofwaardigheid van zijn

voorgehouden vluchtrelaas.

Wat betreft verzoekers taskara (administratief dossier, map ‘Documenten’ en stuk 3 van

rechtsplegingsdossier, stuk 7) kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hierover hoger reeds werd

vastgesteld.

De door verzoeker voorgelegde enveloppe toont slechts aan dat hij post heeft ontvangen uit Kabul,

Afghanistan, doch houdt allerminst een bewijs in van zijn voorgehouden recent verblijf uit het district

Aryoub Zazai van de provincie Paktia, dan wel zijn voorgehouden vrees voor vervolging.

2.3.2.5. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.6. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht

vluchtrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoeker, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op 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

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat in de bestreden

beslissing wordt gesteld dat vele Afghanen, eventueel na een verblijf in het buitenland, binnen

Afghanistan zijn verhuisd. Zoals hoger werd vastgesteld maakt verzoeker echter niet aannemelijk dat hij

tot enkele dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan heeft verbleven in het district Aryoub Zazai van de

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

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

worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg is het mogelijk dat verzoeker

in Afghanistan in een veilig gebied verbleef of in het buitenland nu hij de wisselkoers niet kende tussen

de Afghaanse Afghani en de Pakistaanse Roepie. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet is er immers geen behoefte aan bescherming indien de verzoeker in een deel van

het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige

schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de

zin van artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet en indien hij op een veilige en wettige manier kan

reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij er zich vestigt. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit het tegendeel zou blijken.
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Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit persoonlijk onderhoud kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven

uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die

het Pashtou machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan

kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden

volgehouden aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de

motieven waarop zij is gebaseerd.

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het

dossier terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

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

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

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

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 negenentwintig juli tweeduizend twintig door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. COOLBRANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. COOLBRANDT K. DECLERCK


