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nr. 240 047 van 26 augustus 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE VOS

Elisabethlaan 25/1

8820 TORHOUT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 april 2020 heeft

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

1 april 2020.

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 5 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 augustus 2020.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor

verzoeker, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

17 april 2019 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt

op dezelfde dag om internationale bescherming. Op 1 april 2020 beslist de commissaris-generaal voor

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

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden

beslissing, die op 6 april 2020 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Je verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, geboren in de provincie Nangarhar, district

Ghanikhel/Shinwar, in het dorp Shirgar. Je bent heden zeventien jaar en minderjarig. Je verklaart dat je

samen met je hele familie, inclusief oom en grootvader in 2010 naar Pakistan vluchtte nadat er

problemen waren ontstaan in Afghanistan. Je oom, die ingenieur is, werkte samen met je vader voor het

bedrijf A. H. (...). Dit bedrijf werkt met de buitenlanders. Ze werkten mee aan de bouw van een kanaal in

Pesha. Het werd aangevallen door de Taliban en hierna stopte het project. Je hele familie woonde dan

in Peshawar, Pakistan samen. Je oom deed al de moeite om documenten te verkrijgen om met de hele

familie naar Amerika te geraken, maar het lukte niet. Jullie woonden in Peshawar, zonder documenten.

Pogingen om een vluchtelingenkaart te krijgen lukten niet. Je liep school in een Afghaanse

vluchtelingenschool. Je werkte ook als poetshulp in de praktijk van een dokter. Je vader en oom werkten

als arbeiders. In Pakistan werden jullie voortdurend lastig gevallen door de politie en je vader werd

verschillende keren gearresteerd. In 2017 was er een grote razzia en kwam de politie naar de huizen

van Afghanen in jullie wijk en zeiden dat jullie moesten terugkeren naar Afghanistan. De hele familie is

vervolgens terug gekeerd naar jullie dorp van herkomst waar je grootvader nog een huis en gronden

heeft. Momenteel verblijven je moeder, je broers en zussen daar. Je vader verblijft in de regio maar je

weet niet waar. Ongeveer een week na jullie aankomst in het dorp, kocht je broer een wagen en

vervoerde hij mensen van en naar Marko bazaar. Je vader werd opgebeld door de Taliban die hem geld

vroegen onder bedreiging. Je vader stelde niet te kunnen betalen. Op een avond, op 10 oktober 2017,

werd je door je vader opgehaald en naar Kabul gebracht, waar hij je vertelde dat je broer was ontvoerd

en dat je uit het land moest vertrekken. Hij gaf je in handen van een smokkelaar, waarna je reis richting

Europa begon. In België diende je een vraag om internationale bescherming in op 17 april 2019. Recent

heb je via facebook je oom terug gevonden in Turkije. Hij heeft je documenten gestuurd om je vraag om

bescherming te ondersteunen. Met je familie in Afghanistan heb je geen rechtstreeks contact. Uit de

documenten van je oom blijkt dat er zich na je vertrek nog een incident heeft voorgedaan. Je verklaart

dat Daesh een dreigbrief op jullie deur heeft geplakt en een bom op het huis heeft gegooid.

Bij terugkeer stel je een vrees te hebben vanwege de Taliban en vanwege Daesh.

Je legt volgende documenten (allen copies) neer: copies van je taskara en de taskara’s van je vader, je

oom en je grootvader, alsook de eerste pagina van het paspoort van je vader en het paspoort van je

grootvader. Je legt verder nog een schoolrapport neer en twee attesten van het volgen van een cursus

Engelse taal. Je legt familiefoto’s neer. Je legt copies neer van documenten van het werk van je oom en

je vader voor A. H. (...) Construction Company, alsook twee bedrijfslicenties van AISA dd. 2009 en

2010. Je legt een USAID rapport neer inzake de aanslag op een project van kanalisering. Je legt tevens

een aanbevelingsbrief neer en een aanbeveling in het kader van een vraag om een speciaal visum voor

de VS dd. 11 november 2018.

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.



RvV X - Pagina 3

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u de hoedanigheid van Vluchteling overeenkomstig Art.1 , par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend. Je hebt immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er ten

aanzien van jou een ernstig risico kan worden vermoed voor een gegronde vrees voor vervolging, zoals

bepaald door bovenstaande Conventie, zijnde een persoonlijke vrees voor vervolging op grond van uw

nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging en/of het behoren tot een welbepaalde sociale groep.

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan de door u naar voren geschoven asielmotieven. Zo

maakt u niet aannemelijk voor uw vertrek uit uw thuisland Afghanistan nog verbleven te hebben in uw

dorp in de provincie Nangarhar. U schenkt geen klare wijn over de contacten met uw familie en over hun

verblijfplaatsen. De vrees die u aanhaalt, uw vader zou bang geweest zijn dat u iets zou overkomen

omdat uw broer ontvoerd werd, is ten eerste hypothetisch en ten tweede ongeloofwaardig gezien geen

geloof gehecht wordt aan de gebeurtenissen die u aanhaalt. De bewijsstukken die u voorlegt zijn allen

kopieën van documenten die geen enkele garantie bieden voor authenticiteit waardoor ze geen enkele

bewijswaarde hebben gezien kopieën gemakkelijk via allerlei knipen plakwerk kunnen gefabriceerd

worden.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat je verklaart dat jij en je familie naar Pakistan zijn vertrokken in

2010. Je was toen acht jaar oud. Je verklaart dat je oom en vader werkzaam waren voor het

constructiebedrijf, A. H. (...) (CG p.5). Volgens je verklaring werkten ze beiden aan de bouw van een

kanaal in Pesha. Dit project werd aangevallen door de Taliban en er vielen twee doden. Na dit incident

hield het project op te bestaan en vertrok jullie hele familie naar Pakistan, waar jullie tot 2017 zouden

hebben verbleven. Volgens je verklaring verbleef je nog anderhalve maand in Afghanistan, met name in

je eigen dorp.

Uit je verklaringen blijkt niet dat de problemen die aanleiding zouden hebben gegeven tot je vertrek uit

Afghanistan in 2017 iets te maken hebben met het profiel van je familie en/ of de gebeurtenissen in

2010 (CG p.10 ev). Indien de door u neergelegde stukken daadwerkelijk betrekking hebben op het werk

van je oom en je vader, dan blijkt hieruit dat het bedrijf A. H. (...) Construction zeer veel projecten heeft

gedaan, met name in de provincie Kunar. Het door jou vermeldde incident bij het kanaal van Pesha,

blijkt volgens de door jou neergelegde informatie het Kayee kanaal te zijn in de regio Pikhi, Achin

district. Het gebeurde dus weliswaar in de provincie Nangarhar, maar niet in je eigen district van

herkomst. Het is met andere woorden helemaal niet duidelijk om welke redenen de hele familie naar

Pakistan diende te verhuizen in 2010. Je verklaart terzake enkel dat je familie vertrokken is omdat de

projecten gestopt zijn na de aanval (CG p.5). Dit is een bevreemdende verklaring aangezien uit de

neergelegde stukken blijkt dat A. H. (...) aan verscheidene grote projecten heeft deelgenomen in

verschillende provincies en dus een gekend bedrijf was/is met talrijke werknemers. Het is dan ook

weinig aannemelijk dat het bedrijf zou stoppen omdat er bij een bepaald project twee slachtoffers zijn

gevallen. Uit informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat het hoofdkwartier van het

bedrijf gelegen is in Kabul en dat het bedrijf ook nog lokale afdelingen heeft. Het vermoeden bestaat dan

ook dat het bedrijf nog altijd actief is.

Uit de neergelegde kopieën van documenten blijkt ook dat een genoemde N. A. (...), waarvan je zegt dat

het je oom is, directeur was van A. H. (...) Construction Company (AHCC), in ieder geval directeur van

het filiaal van het bedrijf in Jalalabad. Zelf zeg je dat je vader en je oom “werkten” voor het bedrijf. Je

oom was ingenieur, je vader had geen opleiding genoten. Verder leg je kopieën neer van de

bedrijfslicenties dd. 2009 en 2010 op naam van A. H. (...) CC, met vermelding van de naam van je oom

(president) en deze van je vader (vicepresident). Het mag dan ook verbazing wekken dat je bij DVZ nog

vermeldde dat je oom als bouwarbeider werkte voor de Amerikanen (DVZ, vragenlijst, vraag 3.5). Het is

ook opvallend, dat je twee aanbevelingsbrieven gericht aan de Amerikaanse Ambassade neerlegt dd.

11 november 2018, terwijl jullie al vanaf de aankomst in Pakistan aan het wachten waren op een visum

voor de VS (CG p.6 en p.16). Deze aanbevelingen dateren dus van ná je beweerde terugkeer naar

Afghanistan. Het is weinig aannemelijk dat een Amerikaan in 2018 een aanbeveling zou geven voor een

visumaanvraag, verwijzend naar de merites van acht jaar eerder van een constructiebedrijf in onder-

aanneming, zoals er in die jaren velen waren. In één brief (deze met de opsomming van de projecten)

valt het op dat de naam van je vader R. K. (...) in een ander lettertype naast die van N. A. (...) werd

getypt. Ook de naam “H. (...)” is in een ander lettertype tussen Afghan en Construction Company getypt,

terwijl “H. (...)” in de rubriek “naam van het bedrijf” niet wordt herhaald. De tweede aanbevelingsbrief is

wat inhoudelijke opstelling betreft niet bijzonder professioneel, in een slecht Engels geschreven met een

twijfelachtige interpunctie . Op de achterkant staan de biografische gegevens, waarbij zowel de naam

van N. A. (...) als R. Z. (...) vermeld staan, maar verder slechts één taskara-nummer en biografische
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gegevens, namelijk die van je oom. Het is weinig aannemelijk dat deze brieven geschreven zijn door

een Engelstalige persoon. Er zijn dan ook ernstige aanwijzingen om te twijfelen aan de authenticiteit van

deze aanbevelingen. Dit werpt bovendien ook een schaduw op de geloofwaardigheid van de andere

neergelegde documenten waaraan sowieso al weinig geloof kon gehecht worden gezien het zoals

eerder al vermeld louter kopieën (scans) betreffen. Wat er ook van zij, je haalt geen concrete elementen

aan waaruit blijkt, dat je oom en/of vader in 2010 persoonlijk werden bedreigd door de Taliban (CG p.5).

Hieruit volgt dat uit deze feiten geen actuele vrees kan worden gepuurd.

Over je verblijf in Pakistan leg je merkwaardige verklaringen af over de manier waarop je familie er

leefde. Zo werd je gevraagd naar het werk van je vader en oom in Pakistan (CG p.6-7). Je verklaart

hierover eerst dat de familie vanaf 2010 heeft geprobeerd om naar Amerika te geraken en dat jullie daar

in afwachting waren. Je vader en oom zouden geen specifieke job hebben gehad. Hierbij werd

opgemerkt dat zeven jaar wachten zonder werk bevreemdend is, in rekening genomen dat jullie met een

grote familie zijn. Hierop antwoordde je dat je vader en oom in de plaatselijke markt wat materialen

vervoerde met de kruiwagen, maar dat je oom niet werkte als ingenieur. Je verklaringen zijn minimaal

en weinig geloofwaardig, des te meer in het licht van de vraag van je familie om met zijn allen naar de

VS te geraken. Immers, om een visum voor de VS te verkrijgen met zo’n grote familie, moet je naast het

voldoen aan zeer strenge voorwaarden, ook over aanzienlijke middelen beschikken. Dus, ofwel kom je

uit zo’n bemiddelde familie, ofwel hebben de documenten in verband met de aanvraag voor een visum

voor de VS geen betrekking op je oom en je vader. Hieruit volgt dan toch ook dat je heel weinig zicht

biedt op het werk van je vader en oom en jullie manier van leven in Pakistan.

Bovendien maak je niet aannemelijk dat de hele familie vanuit Pakistan zou zijn teruggekeerd naar jullie

dorp van herkomst in het district Shinwar/Ghanikhel (CG p.8 e.v.). Zo werd bovenstaand opgemerkt dat

je mogelijks uit een begoede familie komt, en dan heeft je familie zeker en vast andere

vestigingsalternatieven dan terug te keren naar een dorp in een zeer volatiel gebied, waar de

veiligheidssituatie precair is. Daarnaast overtuigen je verklaringen over je terugkeer naar je dorp niet. Je

verklaart dat je hele familie terugkeerde naar het dorp van herkomst omdat er daar een huis en gronden

waren (CG p. 8). Je gevraagd te vertellen over jullie aankomst in het dorp, vertel je enkel dat jullie de

huisraad hebben uitgeladen, dat je vader en oom naar werk gingen zoeken en dat je broer een wagen

kocht (CG p.8). Je verklaringen zijn weinig doorleefd. Immers, men mag toch aannemen dat de

terugkeer naar je dorp, na een jarenlange afwezigheid, een diepe indruk moet hebben gemaakt. In je

spontane verklaringen vinden we hiervan niets terug. Omwille daarvan werd je op een later moment

expliciet gevraagd naar wat je dacht en voelde toen je aankwam in het dorp (CG p.14). Hierop

antwoordde je dat je eraan dacht om dokter te worden, maar dat er in het dorp geen school was. Je

geeft andermaal geen impressie van je omgeving en de mensen in je dorp. Over de dorpelingen vertel

je spontaan niets, maar men mag toch aannemen dat in het geval een familie na jaren terugkeert, dat er

mensen poolshoogte komen nemen en/of op bezoek komen. Als je ernaar gevraagd wordt, bevestig je

wel dat jullie naar buiten gingen en met de mensen spraken, maar je antwoord blijft oppervlakkig

(CG p. 8). Je gevraagd naar de toestand van het huis, zeg je dat het een oud huis was, dat het plafond

stuk was en hersteld werd. Er zouden geen mensen in het huis hebben gewoond toen jullie er

aankwamen, en je hebt geen idee wie er voordien in het huis woonde. Op de opmerking dat een

modderhuis zoals die gebouwd worden in de dorpen, na jarenlange leegstand wellicht grondig diende te

worden gerepareerd, stel je enkel dat het plafond water lekte en dat jullie dat hebben hersteld. Je vader

en oom zouden vrijwel onmiddellijk op zoek gegaan zijn naar werk. Je stelt dat je familie terugkeerde

naar het dorp omwille van de gronden, die effectief toch als de belangrijkste bron van inkomsten geldt in

een dorp. Het is dan ook weinig overtuigend, dat je niets afweet van jullie gronden. Je hebt zelfs geen

idee of je vader naar de gronden is gaan kijken (CG p.9). Dat je zelf ook niet zou gaan kijken met je

grootvader komt heel ongeloofwaardig over, aangezien de gronden toch het waardevolste bezit zijn in

een dorp.

Ook je verklaringen over de genomen weg van Pakistan naar je dorp, zijn weinig informatief. Jullie zijn

via Torkham Afghanistan binnengekomen. Je gevraagd naar de weg naar je district, verklaar je dat je

via Marko richting Plesara ging en verder Shirgat gonday en het DC via een schrijn naar je dorp. Daar

zag je ook checkpoints van de locale politie. Enkel Marko, waar er een belangrijke bazar is, kon worden

terug gevonden op een kaart (zie OCHA kaart toegevoegd aan het administratieve dossier). Je weet niet

welke districten je bent doorgereden en ook over de grote weg (Torkham-Jalalabad) die jullie hebben

genomen, heb je geen bijzonderheden te vertellen, ook al duurde de reis van aan de grens ongeveer

een dag. Je zou niets hebben opgemerkt omdat je onder een deken zat in de vrachtwagen. Echter, het

is toch weinig aannemelijk dat je urenlang onder dat deken zou hebben gezeten en niets zou hebben

opgemerkt. Je was vijftien jaar toen je terugkeerde en het is weinig geloofwaardig dat je dan niets zou
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opmerken van de reis terug naar je regio van herkomst. Van de enkele door jouw genoemde

buurdorpen, konden Daga en Anarbagh worden gelokaliseerd (CG p. 5).

Je gevraagd naar wat de algemene situatie was in je dorp toen je daar aankwam, zeg je dat je het niet

weet (CG p.10), alweer allesbehalve overtuigend. Je antwoordt erop dat je vader je gezegd had met

niemand mee te gaan of niet op vragen te antwoorden, hetgeen uiteraard een antwoord naast de

kwestie is (CG p.10). Je gevraagd of er gevechten gaande waren, bevestig je dit maar je geeft geen

concrete informatie en verwijst naar het feit dat je broer werd ontvoerd (CG p. 10).

Uit het bovenstaande volgt dat je niet aannemelijk maakt dat je bent terug gekeerd naar je dorp van

herkomst. Hieruit volgt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door u aangehaalde

gebeurtenissen die zich daar zouden hebben afgespeeld, namelijk de ontvoering van je broer en een

aanslag op jullie huis door Daesh.

Wat de bomaanslag op jullie huis betreft dient te worden geconcludeerd dat aan dit incident geen enkel

geloof kan worden gehecht. Je weet over dit incident niets meer te vertellen dan wat er in de aangifte

staat geschreven (CG p.12). Op elke vraag om meer info te geven over dit incident, verwijs je naar de

documenten, die je door je oom werden toegestuurd. Het is totaal ongeloofwaardig, dat je over een

bomaanslag op je huis niets anders zou kunnen vertellen dan wat er geschreven staat op een

document. Je gezegd dat er toch kan verwacht worden dat je iets kan vertellen over wat er gebeurd is,

zeg je niets te weten, dat je enkel de brief hebt gelezen en dat je vader ergens in de omgeving

ondergedoken zit en soms naar huis komt. Je verklaringen zijn bijzonder zakelijk, en op geen enkel

moment gevoelsmatig gekleurd, terwijl het toch om een aanslag ging en men dus toch kan verwachten

dat je spontaan zou zeggen of je familie al dan niet ongedeerd is gebleven, wat je niet doet. Het is ook

opvallend dat noch je voogd noch je advocaat van dit incident op de hoogte waren voor je komst naar

het CG (CG p.13), terwijl volgens de datum op het document dit incident zou gebeurd zijn op 15/08/1398

(komt overeen met 06 november 2019). Je gevraagd wanneer je zelf op de hoogte werd gebracht,

verwijs je naar het moment dat je oom de documenten overmaakte aan je voogd. Uit het bovenstaande

moet worden vastgesteld dat aan dit incident noch aan het document terzake enig geloof kan worden

gehecht.

Wat betreft de ontvoering van je broer, volgens de aangifte gebeurd op 23/07/1396 (15 oktober 2017),

dient te worden vastgesteld dat gezien bovenstaand werd aangetoond dat er ernstige twijfels zijn

aangaande je verblijf in je dorp anno 2017 én aangaande de door jou neergelegde documenten, ook je

geloofwaardigheid van je verklaringen over de ontvoering van je broer worden ondermijnd. Ten eerste is

het niet aannemelijk dat de Taliban je vader zouden opbellen om geld te vragen. Bovendien is het ook

niet aannemelijk dat je vader niet zou betalen voor zijn zoon. Dat hij hiervoor geen geld zou hebben is

niet aannemelijk, gezien het beweerde profiel van je vader en oom. Bovenal is het niet geloofwaardig

dat je vader je plots, de zelfde dag nadat je broer werd ontvoerd (CG p.11) zou opbellen om je naar

Kabul te brengen, daar een rugzak en kleren te kopen, zonder dat jij enig idee had van wat er gaande

was. Immers je verklaarde dat je pas op het moment dat je overhandigd werd aan de smokkelaar

vernam dat je oudere broer was ontvoerd (CG p. 10-11). Dit is toch zeer onwaarschijnlijk, dat je vader je

naar Kabul zou brengen, zonder dat je afscheid had kunnen nemen van je familie en je met deze heel

beperkte informatie naar het buitenland zou sturen. Verder verklaar je eveneens dat je tot België zelf

niet echt op de hoogte was van de aanleiding tot je vertrek en dat je dit van je oom vernam, die zei dat

de dag van je vertrek je broer werd ontvoerd.

Uit het bovenstaande volgt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door jouw aangehaalde

problemen in Afghanistan na jullie terugkeer uit Pakistan, noch kan er geloof worden gehecht aan de

terugkeer van je familie naar je dorp van herkomst én zijn er ernstige vraagtekens bij het beweerde

profiel van je oom en je vader.

Hieruit volgt ook dat je heel weinig zicht biedt op het profiel en de verblijfplaatsen van je familie. Waar je

vader verblijft weet je niet echt. Hij zou ergens in de buurt van je dorp ondergedoken zijn en soms naar

het dorp gaan (CG p.12). Dat je op dit moment geen direct contact zou hebben met je vader of andere

familieleden in Afghanistan is weinig aannemelijk, temeer daar je aangeeft wel regelmatig contact te

hebben met je oom. Het is heel bevreemdend dat je oom je geen telefoonnummers van je familie zou

geven, nadat je hem daar herhaaldelijk naar vroeg (CG p. 9). Er is geen enkele reden denkbaar om dat

niet te doen, gezien het belang van het familiale netwerk binnen Afghanistan. Dat je oom je niet zou

helpen om in contact te treden met je ouders, na al die jaren, je verliet immers als vijftienjarige niet

begeleide minderjarige Afghanistan in 2017, is niet geloofwaardig, temeer daar je aangeeft dat je slecht
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éénmaal met je vader hebt kunnen spreken via de smokkelaar, namelijk toen je net in Turkije aankwam.

Door het afleggen van weinig betrouwbare verklaringen over uw contacten met uw familie rijst het

vermoeden dat u bepaalde informatie aangaande uw familie en uw bestaande familiale netwerk in

Afghanistan of daarbuiten wenst te verbergen voor het CGVS en andere autoriteiten in functie van uw

verzoek om internationale bescherming hier. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd dat families over het algemeen

goed geïnformeerd zijn over elkaar en dat Afghanen geweldig zijn in netwerken en het terugvinden van

mensen. Aangaande sociale netwerken in Afghanistan stelt deze informatie dat diverse netwerken als

familienetwerken maar ook netwerken gebaseerd op stam verbanden, religieuze verbanden,

dorpsverbanden en andere constant en absoluut zijn in het dagelijkse leven van een Afghaan. Zo is het

zeer moeilijk in te beelden dat een Afghaan geen contacten zou onderhouden met zijn familie. Wat

betreft je oom in Turkije, werd je gevraagd hoe je wist dat hij in Turkije was. Hierop antwoordde je dat je

hem gevonden hebt via facebook, nadat je in België was. Jou en je voogd gevraagd om het Fb-profiel

van je oom, kon dit niet worden verschaft. Volgens je voogd is hij momenteel niet bereikbaar en heeft hij

geen profiel meer. Op de door jou gegeven profielnaam N. J. (...) werd geen profiel gevonden dat

mogelijks gelinkt is met dat van je oom, voortgaande op de door jou gepresenteerde foto’s. Je bent

onvoldoende transparant in je verklaringen over de verblijfplaats van je familie, aangezien het weinig

aannemelijk is dat ze zich in je dorp in Ghanikhel bevinden. Je wekt hiermee sterk de indruk dat je

essentiële informatie achterhoudt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

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

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

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

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

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

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

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

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie notities CGVS p.2-3), blijkt uit het geheel van de door

u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u onvoldoende heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaats 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.

Uit wat voorafgaat blijkt dat u uw beweerde verblijf in het dorp Shergar gelegen in het district Ghanikhel/

Shinwar van de provincie Nangarhar 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. 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 Ghanikhel, noch dat u daar geboren bent.

Echter zoals bovenstaand gemotiveerd, kan er onvoldoende geloof worden gehecht aan je verklaring

dat je met je familie vanuit Pakistan terug keerde naar je dorp van herkomst.

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 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
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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. 16 december 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 (CG p.2-3). 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 noch schenkt u klare wijn over de verblijfplaatsen van uw familieleden.

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 regio Ghanikhel heeft verbleven, kan er namelijk van

uitgegaan worden dat u elders, hetzij in Afghanistan, hetzij in een derde land, bescherming heeft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dat u hierin manifest faalt.
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Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, en na een grondig

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

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

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

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Ten eerste moet

erop worden gewezen dat het slechts scans betreffen en geen originele documenten. Verder, zoals

reeds uitvoerig besproken, bevatten de neergelegde documenten aangaande het profiel van je oom en

vader en hun connectie met het bedrijf AHCC anomalieën waardoor de authenticiteit kan worden

betwijfeld. Bovenstaand werd aangetoond dat je de band met je vluchtmotief niet aannemelijk hebt

gemaakt. Ook de aangiftes in verband met de bomaanslag en ontvoering van je broer werden

besproken in de motivering van deze beslissing. Aangezien aan deze gebeurtenissen onvoldoende

geloof kan worden gehecht zijn de documenten die daarmee verband houden, inclusief de dreigbrief van

generlei bewijswaarde. Immers, het is alom geweten dat Afghaanse documenten weinig bewijswaarde

hebben aangezien tegen betaling via corruptie of op de zwarte markt eender welk document kan worden

verkregen (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier). Afghaanse documenten hebben

dan ook slechts bewijswaarde indien ze een voldoende geloofwaardig relaas ondersteunen wat i.c. niet

het geval is. De door u neergelegde taskara’s van uzelf, uw oom, uw vader en grootvader alsook de

eerste pagina’s van de paspoorten van je vader en grootvader zijn een aanwijzing van uw identiteit, die

verder niet ter discussie staat, hoewel get geen originelen betreffen waardoor zelfs uw identiteit niet

onomstotelijk werd aangetoond. Wel is het opvallend dat er geen pagina bijzit van het paspoort van je

oom N. A. (...). Zoals in de bijgevoegde informatie wordt vermeldt, hebben ook Afghaanse taskara’s

weinig bewijswaarde. Enige documenten aangaande uw ontvoerde broer L. (...) legt u niet neer. Verder

zijn er nog je schoolrapporten die hier evenmin ter discussie staan.

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.

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan 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: Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 48/7 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 het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 4 en 14 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: koninklijk besluit van 11 juli 2003) en van

artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op

20 november 1989 (hierna: Kinderrechtenverdrag).

In een eerste onderdeel haalt verzoeker vooreerst artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet aan en stelt hij

te voldoen aan de hierin opgesomde voorwaarden.

Voorts voert verzoeker een betoog over de taken van de asielzoeker en de asielinstanties, over het

voordeel van de twijfel en over het zorgvuldigheidsbeginsel en merkt hij op dat hij als niet-begeleide

minderjarige asielzoeker een kwetsbaar profiel heeft, reden waarom hem een voogd werd toegewezen.

Hij laat in dit middelonderdeel nog het volgende gelden:
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“3. Verzoeker dient de nadruk er op te vestigen dat de feiten en voorgaanden zijn gebeurd terwijl hij een

kind was. Verzoeker is op amper achtjarige leeftijd uit Afghanistan gevlucht, en pas op vijftienjarige

leeftijd teruggekeerd, waarna hij bijna meteen is moeten wegvluchten. Toen hij door het commissariaat

generaal werd verhoord was hij nog steeds pas zeventien jaar oud.

Er moet uitdrukkelijk worden gewezen op de jonge leeftijd van verzoeker en de gevolgen daarvan op het

verloop van het verhoor.

Uit de beslissing van het CGVS blijkt dat zij hier op geen enkele manier rekening mee gehouden, ook al

beweert ze van wel.

In de beslissing staat te lezen "er werd bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met

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

Echter blijkt uit de volledige verdere motivering van de beslissing dat de kwetsbaarheid van verzoeker

en de gevolgen van zijn jonge leeftijd op geen enkel moment correct naar waarde worden geschat. De

verklaringen, de feiten, alle vragen die aan verzoeker worden gesteld en alle antwoorden die verzoeker

geeft, worden behandeld alsof verzoeker alles bewust als volwassene zou hebben meegemaakt en ook

alle details zou weten zoals een volwassene, dit terwijl het tijdsbestek van de feiten zich situeert tussen

zijn achtste en vijftiende levensjaar.

Er mag niet voorbij worden gegaan aan het feit dat verzoeker al op vijftienjarige leeftijd is moeten

wegvluchten en zelfs op heden nog minderjarig is.

De feiten waaromtrent wordt geoordeeld vonden plaats tussen het achtste en vijftiende levensjaar van

verzoeker. Hij was nog een kind.

Ondertussen is verzoeker sinds zijn vijftiende vertrokken uit Afganistan. Na een vlucht van twee jaar is

verzoeker in 2019 in België aangekomen. Hij gaat hier thans naar school en integreert zich.

Waar bij een volwassene twee jaar kort kan lijken, is dit bij een vijfienjarige een heel ander verhaal.

Verzoeker verblijft ondertussen alweer een jaar in België, en Verzoeker is opgegroeid in oorlogsgebied.

Een constante vrees voor geweldplegingen was er de orde van de dag. Afghanistan is voor verzoeker

een afgesloten hoofdstuk dat een traumatische ervaring inhoudt waar hij niet meer aan herinnerd wenst

te worden.Deze feiten zijn ver vervaagd in zijn geheugen.

Door de jeugdige leeftijd op het moment van de feiten, het verlegen en introverte karakter van verzoeker

waardoor hij geen emoties kan tonen, het gebrek aan gedegen opleiding in het verleden, en de

traumatische ervaringen die door zijn onderbewuste ongewild zijn verdrongen, is het verzoeker zeer

moeilijk om alle details te weten en te herinneren zoals deze zich effectief hebben voorgedaan.

Het CGVS stelt allerhande vragen waarbij ervan wordt uitgegaan dat verzoeker als volwassene van

alles op de hoogte zou geweest zijn en zelf de beslissingen zou hebben genomen. Het CGVS gaat er

volledig aan voorbij dat dit geenszins het geval was.

Desalniettemin is duidelijk dat verzoeker conform de vereisten alles in het werk heeft gesteld om zo

goed als mogelijk mee te werken en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag

aan te reiken.

4. Verzoeker heeft contact kunnen vinden met zijn oom, die hem heeft trachten te helpen en die diverse

stukken heeft digitaal doorgestuurd zodat verzoeker deze zou kunnen voorleggen. Verzoeker heeft deze

documenten ontvangen van zijn oom en legt deze dan ook ter staving voor aan het CGVS.

Het CGVS veegt deze stukken met de grove borstel van tafel, met het argument dat dit geen

authentieke stukken zijn doch louter digitaal doorgestuurde stukken, zodat ze daar geen aandacht aan

wil besteden.

Indien verzoeker niets voorlegt, zou het CGVS hekelen dat verzoeker geen moeite zou doen om zijn

asielaanvraag te staven. Doet verzoeker wel moeite en legt hij alle stukken voor die hij dienaangaande

heeft ontvangen, dan weigert het CGVS met die stukken rekening te houden... Met dergelijke redenering

kan verzoeker uiteraard nooit goed doen.

5. Het CGVS stelt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de voorgelegde stukken.

Het CGVS stelt dat het vreemd is dat verzoeker over bepaalde stukken geen uitleg zou kunnen

verschaffen. Bepaalde stukken hebben inderdaad betrekking op feiten die zich hebben afgespeeld

nadat verzoeker Afghanistan reeds had verlaten. Het spreekt dan ook voor zich dat verzoeker daar

weinig over kan vertellen. Verzoeker ontving deze stukken van zijn oom, en ter volledigheid maakte

verzoeker alles over aan het CGVS.

Het CGVS stelt dat ze twijfelt aan de inhoud van deze stukken, doch bij toesting aan de haar gekende

gegevens kunnen nergens tegenstrijdigheden worden vastgesteld. Wel integendeel worden stukken

voorgelegd aangaande het werk van de vader en oom van verzoeker. Bij nazicht blijkt dit bedrijf

inderdaad aannemingswerken te hebben uitgevoerd en blijken er inderdaad aanslagen te zijn geweest.

Het bestaan van het bedrijf wordt door het CGVS erkend, en de verklaringen hieromtrent zijn

geloofwaardig.
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Aangaande de bomaanslag is verzoeker eerlijk dat hij hier weet van had, aangezien dit pas zich heeft

voorgedaan na zijn vertrek. Verzoeker kan hier natuurlijk weinig meer over verklaren, en legt deze voor

omwille van de volledigheid en de transparantie die hij wil bieden.

Bovendien moet ook hier alles in de context van de minderjarigheid worden beschouwd. Het CGVS

meent dat het ongeloofwaardig zou zijn dat dit bedrijf zou stoppen met het uitvoeren van de werken

omwille van een aanslag. Er moet rekening mee gehouden worden dat e.e.a. toen vanuit de beleving

van een kind werd geïnterpreteerd.

6. Het CGVS stelt dat verzoeker geen klare wijn zou schenken over de familieleden en de

verblijfplaatsen.

Verzoeker zou weinig zicht bieden op het werk van zijn vader en oom, en op het leven in Afghanistan en

Pakistan.

Verzoeker kan uiteraard maar verklaren wat hij weet. Verzoeker was inderdaad een kind, en het ontgaat

verzoeker waarom het CGVS van een kind verwacht dat die evenveel zou weten als zijn vader.

Verzoeker zou volgens het CGVS te oppervlakkig antwoorden, en vooral: de verklaringen van verzoeker

zouden te weinig "doorleefd" zijn, ze zouden te "zakelijk" gekleurd zijn en er zou te weinig gevoel in de

verklaringen van verzoeker liggen.

De vraag of een verklaring zakelijk wordt afgelegd of met een gevoel is uiteraard al een zeer moeilijke

vraag en zeer subjectief. Doch een schijnbare emotie – of gebrek aan emotie – inroepen als argument

dat de verklaring niet geloofwaardig zou zijn, is een brug te ver.

Verzoeker is vooreerst al introvert en verlegen. Ten tweede is er een zekere mate van zenuwen voor het

verhoor. Ten derde was verzoeker bij veel elementen enkel als kind betrokken en kon hij uiteraard

hetgeen hij had vernomen op een zakelijke manier voorleggen. Stelt zich daarbij ook de vraag in

hoeverre een emotie in de stem tot bij de verhoorder kan komen, als dit via een tolk als tussenpersoon

gebeurt. De verhoorder hoort de verklaring van de tolk en niet rechtstreeks van de betrokkene, zodat de

verhoorder enige emotie niet kan vaststellen.

De verklaringen als ongeloofwaardig beschouwen wegens een schijnbaar gebrek aan emotie, gaat

voorbij aan een neutrale evaluatie van de feiten en verklaringen.

Nochtans blijkt het CGVS de dorpen die verzoeker opnoemt edm thuis te kunnen wijzen, en blijkt zij

geen twijfels te hebben over de afkomst van verzoeker.

7. Het CGVS vindt het vreemd dat verzoeker halsoverkop door zijn vader werd in veiligheid gebracht, en

meent dat het logischer was geweest als verzoeker eerst nog even iedereen had gecontacteerd om

afscheid te nemen.

Het snelle handelen van de vader van verzoeker toont enkel de ernst aan van de situatie. Verzoeker

was op dat moment een kind en kon dit inderdaad niet gemakkelijk inschatten, maar de inschatting

gebeurde door zijn vader, die meteen heeft gehandeld en meteen verzoeker heeft weggebracht, daarbij

aan verzoeker heeft uitgelegd dat zijn broer reeds was ontvoerd.

Mocht er nog enige tijd zijn gewacht zou dit mogelijks als onlogisch kunnen worden beschouwd. Echter

het onmiddellijk in actie schieten bewijst net het omgekeerde.

8. Het CGVS meent dat verzoeker onvoldoende duidelijk is over alle elementen, en leidt daaruit ten

onrechte af dat verzoeker informatie zou achterhouden.

E.e.a. is louter te wijten aan de jonge leeftijd van verzoeker en zijn afwezigheid uit Afghanistan en

gebrek aan contact op heden. Waar de feiten dateren vanuit de jeugd van verzoeker en zelfs van nadat

hij Afghanistan heeft verlaten, kan hij moeilijk alles correct plaatsen en beschrijven. De verwerende partij

stelt dat aan verzoeker ruimte werd gegeven om alles op zijn eigen manier uit te leggen en dat er

rekening zou zijn gehouden met zijn jeugdige leeftijd, doch verder blijkt dit nergens uit de beslissing.

Er wordt aldus op geen enkele manier rekening gehouden met deze bijzonderheden in casu.

9. Desalniettemin is verzoeker er wel degelijk in geslaagd om een correct en samenhangend asielrelaas

weer te geven.

De zogenaamde "inconsistaties" in de verklaringen van verzoeker betreffen details waarvan onmogelijk

kan verwacht worden dat een jong kind dit perfect kan reproduceren, of aangaande elementen waarvan

niet kan verwacht worden dat een kind deze details zou kennen.

Wel het tegendeel is waar, indien een kind alle details perfect chronologisch zou kunnen reproduceren,

kunnen er vragen bij gesteld worden.

In casu betreft het evenwel een correct asielrelaas, waarbij enkel de onvolledigheid (te wijten aan de

gebrekkige kennis door de leeftijd), wordt aangehaald om te stellen dat het asielrelaas niet

geloofwaardig zou zijn. Er is trouwens geen enkele inconsistentie vastgesteld doch louter bepaalde

elementen die verzoeker niet kon uitleggen omdat hij nog te jong was.
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Verzoeker vraagt dat hem de de hoedanigheid van vluchteling wordt toegekend. Minstens de zaak terug

te sturen naar het commissariaat generaal.”

In een tweede middelonderdeel stelt verzoeker dat de veiligheidssituatie in zijn plaats van herkomst zeer

problematisch is en haalt hij artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aan. Hij betoogt verder als volgt:

“De veiligheidssituatie in Ghanikhel is ontegensprekelijk ernstig te noemen.

Het CGVS erkent dat verzoeker van Ghanikhel afkomstig is.

Het CGVS verwijst echter naar het verblijf van verzoeker in Pakistan, om te oordelen dat er geen reden

is om als plaats van terugkeer Ghanikhel aan te nemen.

Het CGVS is enerzijds wel akkoord dat verzoeker van Ghanikhel afkomstig is, en lijkt ook te beseffen

dat er aldaar een reëel risico is op ernstige schade, doch anderzijds stelt het CGVS dat verzoeker niet

naar deze plaats hoeft terug te keren doch op een andere plaats kan wonen.

Ook hier lijkt het CGVS volledig voorbij te gaan aan de bijzonderheden, met name de leeftijd van

verzoeker.

Het CGVS verwijst naar het verblijf van verzoeker in Pakistan.

Verzoeker heeft inderdaad van zijn acht tot vijftien jaar in Pakistan verbleven. Verzoeker verbleef er als

kind, en verzoeker had er bovendien geen verblijfsrecht en is aldaar terug moeten weggaan. Het

ontgaat verzoeker dan ook volledig hoe het CGVS kan besluiten dat verzoeker zich aldaar zou kunnen

vestigen.

Er is in casu ook geen enkel element voorhanden om aan te nemen dat verzoeker zich zomaar in een

andere regio in Afganistan zou kunnen vestigen.

Verzoeker is nog een kind, heeft geen inkomsten, is volledig afhankelijk van zijn in Ghanikhel

verblijvende familie. In casu is er geen enkele indicatie dat verzoeker bij een terugkeer naar Afghanistan

zich zomaar in een andere regio zou kunnen vestigen. Verzoeker heeft met geen enkele andere regio

ook maar enige band, en zou er een vogel voor de kat zijn.

Gelet op zijn jeugdige leeftijd en zijn enige band met Ghanikhel kan er niet anders dan redelijkerwijze

van uit worden gegaan dat de enige mogelijkheid van terugkeer Ghanikhel betreft. Hier anders over

beslissen is onrealistisch en houdt geen rekening met de specifieke situatie van verzoeker.

Verzoeker heeft dan ook zoals gezegd een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven

met de stukken die hem werden toegezonden door een vriend, heeft alle relevante elementen waarover

hij op heden beschikte voorgelegd, de verklaringen van verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk

en niet in strijd met de informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag, en hij heeft zijn aanvraag

tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, alsook is komen vast te staan dat

verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Zoals hierboven ook al werd aangemerkt aangaande de vluchtelingenstatus, zijn er dus wel degelijk

elementen voorhanden in hoofde van verzoeker die aanhaken bij de criteria van het statuut van

subsidiaire bescherming volgens art. 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Er mag dan ook worden aangenomen dat een dergelijke reële vrees op ernstige schade boven het

hoofd van verzoeker hangt.”

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. Bevoegdheid

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

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

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

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. 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 een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,

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

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

daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.
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De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU van het

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

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

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

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

2011/95/EU) moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen verzoeker al dan niet

voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige

elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te

onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en

stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke

reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om

actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen

staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt

verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met
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de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

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

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

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

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

2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het

beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van

de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010,

nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/5 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, van de artikelen 4 en 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, en van artikel 3

van het Kinderrechtenverdrag, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze

bepalingen geschonden acht.

Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.3. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Verzoeker voert aan dat hij door de taliban wordt bedreigd nadat zijn broer werd ontvoerd.

Blijkens de motieven van de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd

omdat er geen geloof kan worden gehecht aan de door hem naar voren geschoven asielmotieven, nu (i)

hij geen klare wijn schenkt over de contacten met zijn familie en over hun verblijfplaatsen en de

bewijsstukken die hij voorlegt allen kopieën van documenten zijn die geen enkele garantie bieden voor

authenticiteit, (ii) uit zijn verklaringen niet blijkt dat de problemen die aanleiding zouden hebben gegeven

tot zijn vertrek uit Afghanistan in 2017 iets te maken hebben met het profiel van zijn familie en/of de

gebeurtenissen in 2010, (iii) de door hem neergelegde documenten over het werk van zijn vader en oom

voor een Afghaans bouwbedrijf en de aanbevelingsbrieven aan de Amerikaanse ambassade niet

overeenstemmen met zijn verklaringen en bovendien bewijswaarde ontberen, (iv) hij merkwaardige

verklaringen aflegde over de manier waarop zijn familie in Pakistan leefde, (v) hij niet aannemelijk maakt

dat de hele familie vanuit Pakistan zou zijn teruggekeerd naar hun dorp van herkomst in het district

Ghanikhel/Shinwar in de provincie Nangarhar, zodat er geen geloof kan worden gehecht aan de door

hem aangehaalde gebeurtenissen die zich daar zouden hebben afgespeeld, (vi) hij over de bomaanslag

op hun huis niets meer weet te vertellen dan wat er in de aangifte staat geschreven, (vii) het niet

aannemelijk is dat de taliban zijn vader zouden opbellen om geld te vragen en dat zijn vader niet zou

betalen voor zijn zoon, (viii) hij heel weinig zicht biedt op het profiel en de verblijfplaatsen van zijn

familie, en (ix) de door hem neergelegde documenten deze conclusies niet kunnen wijzigen.

De Raad stelt vast dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven uit de

bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en

volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van loutere beweringen (post factum) en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.
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Zo stelt de Raad vast dat verzoeker doorheen zijn verzoekschrift meermaals verwijst naar zijn jeugdige

leeftijd. Hij stelt dat hij “als kind” niet in staat kan worden geacht om als een volwassene zijn vluchtrelaas

uiteen te kunnen zetten of dezelfde, gedetailleerde kennis te hebben van zijn levenswandel in Pakistan

en Afghanistan. Hij meent dat uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat met zijn jeugdige leeftijd

rekening werd gehouden bij de beoordeling van zijn verklaringen.

Waar kan worden aangenomen dat verzoeker ten tijde van de verhuis van zijn familie naar Pakistan in

2010 nog erg jong was (ongeveer acht jaar), dient te worden vastgesteld dat hij ten tijde van de

beweerde terugkeer naar Afghanistan in 2017 reeds vijftien jaar oud was. Er kan redelijkerwijs ook

worden aangenomen dat verzoeker zich zowel gedurende zijn verblijf in Pakistan en Afghanistan als

tijdens zijn verblijf in België (zie ook infra) terdege tracht te informeren met betrekking tot de concrete

omstandigheden van de vlucht van zijn familie naar Pakistan in 2010, hun beweerde terugkeer naar hun

dorp van herkomst in Afghanistan in 2017 en de problemen die zij aldaar zouden hebben gekend

waardoor hij zijn land van herkomst zou hebben moeten ontvluchten. Verzoeker kan heden niet als

dermate jong worden beschouwd dat hij hiertoe niet in staat zou kunnen worden geacht. Bovendien

dient er op te worden gewezen dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht

motiveert dat, mede gelet op de hierover beschikbare informatie in het administratief dossier (stuk 7,

map met ‘landeninformatie’), niet kan worden aangenomen dat verzoeker geen contact heeft met zijn

familieleden in Afghanistan. Dit wordt als volgt toegelicht:

“Hieruit volgt ook dat je heel weinig zicht biedt op het profiel en de verblijfplaatsen van je familie. Waar je

vader verblijft weet je niet echt. Hij zou ergens in de buurt van je dorp ondergedoken zijn en soms naar

het dorp gaan (CG p.12). Dat je op dit moment geen direct contact zou hebben met je vader of andere

familieleden in Afghanistan is weinig aannemelijk, temeer daar je aangeeft wel regelmatig contact te

hebben met je oom. Het is heel bevreemdend dat je oom je geen telefoonnummers van je familie zou

geven, nadat je hem daar herhaaldelijk naar vroeg (CG p. 9). Er is geen enkele reden denkbaar om dat

niet te doen, gezien het belang van het familiale netwerk binnen Afghanistan. Dat je oom je niet zou

helpen om in contact te treden met je ouders, na al die jaren, je verliet immers als vijftienjarige niet

begeleide minderjarige Afghanistan in 2017, is niet geloofwaardig, temeer daar je aangeeft dat je slecht

éénmaal met je vader hebt kunnen spreken via de smokkelaar, namelijk toen je net in Turkije aankwam.

Door het afleggen van weinig betrouwbare verklaringen over uw contacten met uw familie rijst het

vermoeden dat u bepaalde informatie aangaande uw familie en uw bestaande familiale netwerk in

Afghanistan of daarbuiten wenst te verbergen voor het CGVS en andere autoriteiten in functie van uw

verzoek om internationale bescherming hier. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd dat families over het algemeen

goed geïnformeerd zijn over elkaar en dat Afghanen geweldig zijn in netwerken en het terugvinden van

mensen. Aangaande sociale netwerken in Afghanistan stelt deze informatie dat diverse netwerken als

familienetwerken maar ook netwerken gebaseerd op stam verbanden, religieuze verbanden,

dorpsverbanden en andere constant en absoluut zijn in het dagelijkse leven van een Afghaan. Zo is het

zeer moeilijk in te beelden dat een Afghaan geen contacten zou onderhouden met zijn familie. Wat

betreft je oom in Turkije, werd je gevraagd hoe je wist dat hij in Turkije was. Hierop antwoordde je dat je

hem gevonden hebt via facebook, nadat je in België was. Jou en je voogd gevraagd om het Fb-profiel

van je oom, kon dit niet worden verschaft. Volgens je voogd is hij momenteel niet bereikbaar en heeft hij

geen profiel meer. Op de door jou gegeven profielnaam N. J. (...) werd geen profiel gevonden dat

mogelijks gelinkt is met dat van je oom, voortgaande op de door jou gepresenteerde foto’s. Je bent

onvoldoende transparant in je verklaringen over de verblijfplaats van je familie, aangezien het weinig

aannemelijk is dat ze zich in je dorp in Ghanikhel bevinden. Je wekt hiermee sterk de indruk dat je

essentiële informatie achterhoudt.”

In het eerste onderdeel van het enig middel komt verzoeker daarover niet verder dan te herhalen dat hij

op heden geen contact heeft met zijn familieleden in Afghanistan. Een dergelijk betoog volstaat echter

niet om op de hiervoor geciteerde pertinente motivering een ander licht te werpen. Aldus dient te worden

vastgesteld dat verzoeker wel degelijk redelijkerwijze in staat kan worden geacht om zich terdege te

informeren over de concrete omstandigheden van de vlucht van zijn familie naar Pakistan in 2010, hun

beweerde terugkeer naar hun dorp van herkomst in Afghanistan in 2017 en de problemen die zij aldaar

zouden hebben gekend waardoor hij zijn land van herkomst zou hebben moeten ontvluchten.

Waar verzoeker erop wijst dat hij verlegen en introvert is en dat hij getraumatiseerd is, stelt de Raad

vast dat hij nalaat enig medisch of psychologisch attest bij te brengen waaruit zou kunnen blijken dat hij

te kampen had met een dermate verlegen of introverte persoonlijkheid en/of met een trauma dat hij niet

in staat zou zijn tot het op een normale wijze ondergaan van een persoonlijk onderhoud of tot het
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afleggen van gedetailleerde, doorleefde, geloofwaardige en coherente verklaringen in het kader van zijn

verzoek om internationale bescherming. Waar aangenomen kan worden dat ieder persoonlijk

onderhoud bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS)

gepaard gaat met enige mate van stress, doet dit geen afbreuk aan het gegeven dat van een verzoeker

om internationale bescherming redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze in staat is voldoende

duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot belangrijke feiten en

gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, zeker indien deze gebeurtenissen de essentie van

het vluchtrelaas uitmaken en de directe aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het land van

herkomst. De aangehaalde gebeurtenissen kunnen, gezien deze een manifeste afwijking vormen op de

alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht

worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift, zodat de aangevoerde verlegenheid geen aannemelijke

verklaring vormt voor de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat wel degelijk en afdoende rekening werd gehouden

met verzoekers jeugdige leeftijd en kan niet worden afgeleid dat de commissaris-generaal onzorgvuldig

zou zijn geweest bij de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming. Aan verzoeker

werd een voogd toegewezen, die hem van meet af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van de

asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op het CGVS, in het bijzijn van een gespecialiseerde

medewerker van het CGVS, werd hij bijgestaan door zijn voogd en raadsman en zij kregen daarbij,

zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen en/of

(aanvullende) opmerkingen te formuleren. Daarenboven wordt de Minister er in de bestreden beslissing

uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Kinderrechtenverdrag op hem

van toepassing is. Het loutere gegeven dat verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd en dat geen geloof wordt gehecht aan zijn verklaringen over zijn

verblijfplaatsen voorafgaand aan zijn vertrek naar België en zijn vluchtrelaas, betekent op zich niet dat

onvoldoende rekening zou zijn gehouden met zijn jeugdige leeftijd. Uit een lezing van de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt dat het persoonlijk onderhoud op een normale wijze is verlopen, dat aan

verzoeker zowel open als gesloten vragen werden gesteld en dat verzoeker de kans kreeg om in zijn

eigen bewoordingen en met inachtneming van zijn eigen leefwereld te antwoorden op de hem gestelde

vragen. Uit niets blijkt dat van verzoeker werd verwacht dat hij als een volwassene zou dienen te

antwoorden. Zoals hiervoor reeds gesteld, kan verzoeker echter niet als dermate jong worden

beschouwd dat hij niet in staat zou kunnen worden geacht om zich terdege te informeren over de

concrete omstandigheden van de vlucht van zijn familie naar Pakistan in 2010, hun beweerde terugkeer

naar hun dorp van herkomst in Afghanistan in 2017 en de problemen die zij aldaar zouden hebben

gekend waardoor hij zijn land van herkomst zou hebben moeten ontvluchten.

Gezien het voorgaande, kan verzoeker dan ook niet dienstig verwijzen naar zijn jeugdige leeftijd om de

in de bestreden beslissing vastgestelde vaagheden, tegenstrijdigheden en ongeloofwaardigheden te

weerleggen en/of te verschonen.

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht

motiveert dat niet kan worden aangenomen dat de aanleiding voor verzoekers vertrek uit Afghanistan in

2017 iets te maken heeft met het profiel van zijn familie en/of de gebeurtenissen in 2010. De bestreden

beslissing bevat hierover de volgende overwegingen:

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat je verklaart dat jij en je familie naar Pakistan zijn vertrokken in

2010. Je was toen acht jaar oud. Je verklaart dat je oom en vader werkzaam waren voor het

constructiebedrijf, A. H. (...) (CG p.5). Volgens je verklaring werkten ze beiden aan de bouw van een

kanaal in Pesha. Dit project werd aangevallen door de Taliban en er vielen twee doden. Na dit incident

hield het project op te bestaan en vertrok jullie hele familie naar Pakistan, waar jullie tot 2017 zouden

hebben verbleven. Volgens je verklaring verbleef je nog anderhalve maand in Afghanistan, met name in

je eigen dorp.

Uit je verklaringen blijkt niet dat de problemen die aanleiding zouden hebben gegeven tot je vertrek uit

Afghanistan in 2017 iets te maken hebben met het profiel van je familie en/ of de gebeurtenissen in

2010 (CG p.10 ev). Indien de door u neergelegde stukken daadwerkelijk betrekking hebben op het werk

van je oom en je vader, dan blijkt hieruit dat het bedrijf A. H. (...) Construction zeer veel projecten heeft

gedaan, met name in de provincie Kunar. Het door jou vermeldde incident bij het kanaal van Pesha,

blijkt volgens de door jou neergelegde informatie het Kayee kanaal te zijn in de regio Pikhi, Achin

district. Het gebeurde dus weliswaar in de provincie Nangarhar, maar niet in je eigen district van

herkomst. Het is met andere woorden helemaal niet duidelijk om welke redenen de hele familie naar

Pakistan diende te verhuizen in 2010. Je verklaart terzake enkel dat je familie vertrokken is omdat de

projecten gestopt zijn na de aanval (CG p.5). Dit is een bevreemdende verklaring aangezien uit de
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neergelegde stukken blijkt dat A. H. (...) aan verscheidene grote projecten heeft deelgenomen in

verschillende provincies en dus een gekend bedrijf was/is met talrijke werknemers. Het is dan ook

weinig aannemelijk dat het bedrijf zou stoppen omdat er bij een bepaald project twee slachtoffers zijn

gevallen. Uit informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat het hoofdkwartier van het

bedrijf gelegen is in Kabul en dat het bedrijf ook nog lokale afdelingen heeft. Het vermoeden bestaat dan

ook dat het bedrijf nog altijd actief is.”

In zijn verzoekschrift brengt verzoeker evenmin enig element aan waaruit alsnog zou kunnen blijken dat

de problemen die in 2010 aanleiding zouden hebben gegeven tot de vlucht van zijn familie naar

Pakistan, na hun beweerde terugkeer naar hun dorp van herkomst in Afghanistan in 2017 de concrete

aanleiding zouden zijn geweest voor verzoekers vlucht naar België. Aldus blijft de hiervoor uit de

bestreden beslissing geciteerde motivering onverminderd overeind.

Het voorgaande klemt des te meer daar de commissaris-generaal in de bestreden beslissing tevens

terecht motiveert dat de documenten betreffende het werk van verzoekers vader en oom voor een

Afghaans bouwbedrijf en de aanbevelingsbrieven aan de Amerikaanse ambassade (administratief

dossier (hierna: adm. doss.), stuk 6, map met ‘documenten’) niet overeenstemmen met verzoekers

verklaringen en bovendien bewijswaarde ontberen. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt nader

geduid:

“Uit de neergelegde kopieën van documenten blijkt ook dat een genoemde N. A. (...), waarvan je zegt

dat het je oom is, directeur was van A. H. (...) Construction Company (AHCC), in ieder geval directeur

van het filiaal van het bedrijf in Jalalabad. Zelf zeg je dat je vader en je oom “werkten” voor het bedrijf.

Je oom was ingenieur, je vader had geen opleiding genoten. Verder leg je kopieën neer van de

bedrijfslicenties dd. 2009 en 2010 op naam van A. H. (...) CC, met vermelding van de naam van je oom

(president) en deze van je vader (vicepresident). Het mag dan ook verbazing wekken dat je bij DVZ nog

vermeldde dat je oom als bouwarbeider werkte voor de Amerikanen (DVZ, vragenlijst, vraag 3.5). Het is

ook opvallend, dat je twee aanbevelingsbrieven gericht aan de Amerikaanse Ambassade neerlegt

dd. 11 november 2018, terwijl jullie al vanaf de aankomst in Pakistan aan het wachten waren op een

visum voor de VS (CG p.6 en p.16). Deze aanbevelingen dateren dus van ná je beweerde terugkeer

naar Afghanistan. Het is weinig aannemelijk dat een Amerikaan in 2018 een aanbeveling zou geven

voor een visumaanvraag, verwijzend naar de merites van acht jaar eerder van een constructiebedrijf in

onder-aanneming, zoals er in die jaren velen waren. In één brief (deze met de opsomming van de

projecten) valt het op dat de naam van je vader R. K. (...) in een ander lettertype naast die van N. A. (...)

werd getypt. Ook de naam “H. (...)” is in een ander lettertype tussen Afghan en Construction Company

getypt, terwijl “H. (...)” in de rubriek “naam van het bedrijf” niet wordt herhaald. De tweede

aanbevelingsbrief is wat inhoudelijke opstelling betreft niet bijzonder professioneel, in een slecht Engels

geschreven met een twijfelachtige interpunctie. Op de achterkant staan de biografische gegevens,

waarbij zowel de naam van N. A. (...) als R. Z. (...) vermeld staan, maar verder slechts één taskara-

nummer en biografische gegevens, namelijk die van je oom. Het is weinig aannemelijk dat deze brieven

geschreven zijn door een Engelstalige persoon. Er zijn dan ook ernstige aanwijzingen om te twijfelen

aan de authenticiteit van deze aanbevelingen. Dit werpt bovendien ook een schaduw op de

geloofwaardigheid van de andere neergelegde documenten waaraan sowieso al weinig geloof kon

gehecht worden gezien het zoals eerder al vermeld louter kopieën (scans) betreffen. Wat er ook van zij,

je haalt geen concrete elementen aan waaruit blijkt, dat je oom en/of vader in 2010 persoonlijk werden

bedreigd door de Taliban (CG p.5). Hieruit volgt dat uit deze feiten geen actuele vrees kan worden

gepuurd.”

In het eerste middelonderdeel stelt verzoeker dat het CGVS de door hem voorgelegde documenten “met

de grove borstel van tafel (veegt), met het argument dat dit geen authentieke stukken zijn doch louter

digitaal doorgestuurde stukken, zodat ze daar geen aandacht aan wil besteden”. Uit de hierboven uit de

bestreden beslissing geciteerde motieven blijkt evenwel dat de commissaris-generaal wel degelijk

verschillende, pertinente elementen aanwijst die maken dat zowel aan verzoekers verklaringen als aan

de authenticiteit van de genoemde documenten geen geloof kan worden gehecht. Zo stelt de

commissaris-generaal terecht vast dat verzoekers oom wordt vermeld als president van (de afdeling in

Jalalabad) van het bedrijf en zijn vader als vice-president, terwijl verzoeker zelf hiervan geen enkele

melding maakte. Indien zijn oom en vader een dermate belangrijke functie bekleedden binnen dit bedrijf,

kan wel degelijk worden verwacht dat verzoeker hiervan zelf melding maakt. Tevens stelt de

commissaris-generaal terecht vast dat de aanbevelingsbrieven dateren van na de beweerde terugkeer

van verzoeker en zijn familie van Pakistan naar Afghanistan en merkt de commissaris-generaal inzake

deze aanbevelingsbrieven ook een aantal anomalieën op wat betreft lettertype, namen, spelling en

vermelde gegevens, die de authenticiteit ervan ondermijnen. Dat verzoeker dan ook nog slechts kopieën
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(scans) van deze documenten voorlegt, die door middel van allerhande knip- en plakwerk gemakkelijk

manipuleerbaar zijn, ontneemt aan deze documenten iedere bewijswaarde. In zoverre verzoeker

voorhoudt dat hij omwille van zijn jeugdige leeftijd geen gedegen kennis heeft van de werkzaamheden

van zijn vader en oom en van de inhoud van de door hem voorgelegde documenten, wordt erop

gewezen dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat een verzoeker om internationale bescherming wel

degelijk een gedegen kennis heeft van de (inhoud van de) documenten die hij zelf ter staving van zijn

verzoek om internationale bescherming voorlegt. Zoals hoger reeds werd gesteld, kan verzoeker niet

dienstig naar zijn jeugdige leeftijd verwijzen om de motieven in de bestreden beslissing te weerleggen

en/of te verschonen. Dat verzoeker van de inhoud van een document dat hij aan de asielinstanties

overlegt om een element van zijn asielrelaas te staven dermate weinig op de hoogte is, doet niet enkel

afbreuk aan zijn geloofwaardigheid, maar ook aan de ernst van zijn beweerde vrees.

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker slechts vage

en niet-doorleefde verklaringen aflegt over zijn verblijf met zijn familie in Pakistan. Dit wordt als volgt

geduid in de bestreden beslissing:

“Over je verblijf in Pakistan leg je merkwaardige verklaringen af over de manier waarop je familie er

leefde. Zo werd je gevraagd naar het werk van je vader en oom in Pakistan (CG p.6-7). Je verklaart

hierover eerst dat de familie vanaf 2010 heeft geprobeerd om naar Amerika te geraken en dat jullie daar

in afwachting waren. Je vader en oom zouden geen specifieke job hebben gehad. Hierbij werd

opgemerkt dat zeven jaar wachten zonder werk bevreemdend is, in rekening genomen dat jullie met een

grote familie zijn. Hierop antwoordde je dat je vader en oom in de plaatselijke markt wat materialen

vervoerde met de kruiwagen, maar dat je oom niet werkte als ingenieur. Je verklaringen zijn minimaal

en weinig geloofwaardig, des te meer in het licht van de vraag van je familie om met zijn allen naar de

VS te geraken. Immers, om een visum voor de VS te verkrijgen met zo’n grote familie, moet je naast het

voldoen aan zeer strenge voorwaarden, ook over aanzienlijke middelen beschikken. Dus, ofwel kom je

uit zo’n bemiddelde familie, ofwel hebben de documenten in verband met de aanvraag voor een visum

voor de VS geen betrekking op je oom en je vader. Hieruit volgt dan toch ook dat je heel weinig zicht

biedt op het werk van je vader en oom en jullie manier van leven in Pakistan.”

Door louter te wijzen op zijn jeugdige leeftijd, waarover hierboven reeds werd gemotiveerd, zonder enige

verdere poging te ondernemen om deze motieven concreet en inhoudelijk te weerleggen of te

ontkrachten, doet verzoeker geen afbreuk aan deze motieven. Aldus blijft deze motivering onverminderd

overeind.

Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij met zijn familie na hun verblijf in Pakistan terugkeerde naar zijn dorp van

herkomst in het district Ghanikhel/Shinwar in de provincie Nangarhar. De pertinente overwegingen die

de commissaris-generaal tot deze vaststelling leidden, zijn de volgende:

“Zo werd bovenstaand opgemerkt dat je mogelijks uit een begoede familie komt, en dan heeft je familie

zeker en vast andere vestigingsalternatieven dan terug te keren naar een dorp in een zeer volatiel

gebied, waar de veiligheidssituatie precair is. Daarnaast overtuigen je verklaringen over je terugkeer

naar je dorp niet. Je verklaart dat je hele familie terugkeerde naar het dorp van herkomst omdat er daar

een huis en gronden waren (CG p. 8). Je gevraagd te vertellen over jullie aankomst in het dorp, vertel je

enkel dat jullie de huisraad hebben uitgeladen, dat je vader en oom naar werk gingen zoeken en dat je

broer een wagen kocht (CG p.8). Je verklaringen zijn weinig doorleefd. Immers, men mag toch

aannemen dat de terugkeer naar je dorp, na een jarenlange afwezigheid, een diepe indruk moet hebben

gemaakt. In je spontane verklaringen vinden we hiervan niets terug. Omwille daarvan werd je op een

later moment expliciet gevraagd naar wat je dacht en voelde toen je aankwam in het dorp (CG p.14).

Hierop antwoordde je dat je eraan dacht om dokter te worden, maar dat er in het dorp geen school was.

Je geeft andermaal geen impressie van je omgeving en de mensen in je dorp. Over de dorpelingen

vertel je spontaan niets, maar men mag toch aannemen dat in het geval een familie na jaren terugkeert,

dat er mensen poolshoogte komen nemen en/of op bezoek komen. Als je ernaar gevraagd wordt,

bevestig je wel dat jullie naar buiten gingen en met de mensen spraken, maar je antwoord blijft

oppervlakkig (CG p. 8). Je gevraagd naar de toestand van het huis, zeg je dat het een oud huis was, dat

het plafond stuk was en hersteld werd. Er zouden geen mensen in het huis hebben gewoond toen jullie

er aankwamen, en je hebt geen idee wie er voordien in het huis woonde. Op de opmerking dat een

modderhuis zoals die gebouwd worden in de dorpen, na jarenlange leegstand wellicht grondig diende te

worden gerepareerd, stel je enkel dat het plafond water lekte en dat jullie dat hebben hersteld. Je vader

en oom zouden vrijwel onmiddellijk op zoek gegaan zijn naar werk. Je stelt dat je familie terugkeerde

naar het dorp omwille van de gronden, die effectief toch als de belangrijkste bron van inkomsten geldt in

een dorp. Het is dan ook weinig overtuigend, dat je niets afweet van jullie gronden. Je hebt zelfs geen
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idee of je vader naar de gronden is gaan kijken (CG p.9). Dat je zelf ook niet zou gaan kijken met je

grootvader komt heel ongeloofwaardig over, aangezien de gronden toch het waardevolste bezit zijn in

een dorp.

Ook je verklaringen over de genomen weg van Pakistan naar je dorp, zijn weinig informatief. Jullie zijn

via Torkham Afghanistan binnengekomen. Je gevraagd naar de weg naar je district, verklaar je dat je

via Marko richting Plesara ging en verder Shirgat gonday en het DC via een schrijn naar je dorp. Daar

zag je ook checkpoints van de locale politie. Enkel Marko, waar er een belangrijke bazar is, kon worden

terug gevonden op een kaart (zie OCHA kaart toegevoegd aan het administratieve dossier). Je weet niet

welke districten je bent doorgereden en ook over de grote weg (Torkham-Jalalabad) die jullie hebben

genomen, heb je geen bijzonderheden te vertellen, ook al duurde de reis van aan de grens ongeveer

een dag. Je zou niets hebben opgemerkt omdat je onder een deken zat in de vrachtwagen. Echter, het

is toch weinig aannemelijk dat je urenlang onder dat deken zou hebben gezeten en niets zou hebben

opgemerkt. Je was vijftien jaar toen je terugkeerde en het is weinig geloofwaardig dat je dan niets zou

opmerken van de reis terug naar je regio van herkomst. Van de enkele door jouw genoemde

buurdorpen, konden Daga en Anarbagh worden gelokaliseerd (CG p. 5).

Je gevraagd naar wat de algemene situatie was in je dorp toen je daar aankwam, zeg je dat je het niet

weet (CG p.10), alweer allesbehalve overtuigend. Je antwoordt erop dat je vader je gezegd had met

niemand mee te gaan of niet op vragen te antwoorden, hetgeen uiteraard een antwoord naast de

kwestie is (CG p.10). Je gevraagd of er gevechten gaande waren, bevestig je dit maar je geeft geen

concrete informatie en verwijst naar het feit dat je broer werd ontvoerd (CG p. 10).”

In het eerste middelonderdeel stelt verzoeker dat hij maar kan verklaren wat hij weet en dat hij maar een

kind was. Hij merkt op dat het feit dat hij bepaalde verklaringen op een zakelijke manier of zonder

emoties heeft afgelegd, een subjectieve beoordeling is. Hij stelt dat hij introvert en verlegen is en dat hij

zenuwen had voor het persoonlijk onderhoud. Hij wijst er ook op dat het persoonlijk onderhoud

plaatsvond met hulp van een tolk, waardoor bepaalde emoties verloren kunnen gaan bij vertaling aan de

protection officer. Hij wijst erop dat de door hem genoemde dorpen door het CGVS konden worden

teruggevonden en dat geen twijfels worden geuit betreffende zijn afkomst.

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing weliswaar niet getwijfeld wordt aan de oorspronkelijke

herkomst van verzoeker en zijn familie uit het district Ghanikhel/Shinwari, doch dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers terugkeer met zijn familie van Pakistan naar hun dorp van herkomst in

dit district. Verzoekers verklaringen over hun terugkeer zijn immers vaag en niet-doorleefd en ontberen

daarom geloofwaardigheid. Het is geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker over zijn

aankomst in zijn dorp van herkomst, na een verblijf van ongeveer acht jaar in Pakistan in, volgens zijn

verklaringen, precaire omstandigheden, op een doorleefde wijze verklaringen kan afleggen. Verzoeker

kan de vaststelling dat dit in casu geenszins het geval blijkt niet louter afdoen als een subjectieve

beoordeling. Deze vaststelling heeft immers geen betrekking op de emoties die verzoeker tijdens zijn

persoonlijk onderhoud al dan niet tentoonspreidt, doch wel op de emoties die hij bij zijn terugkeer naar

zijn dorp heeft gevoeld. Verzoeker komt daarover immers niet verder dan te verklaren dat zij de

huisraad hebben uitgeladen, dat zijn vader en oom werk gingen zoeken en dat zijn broer een wagen

kocht. Verzoekers emoties beperkten zich blijkens zijn verklaringen tot het plan om dokter te worden

maar de vaststelling dat er geen school is. Evenmin vertelt verzoeker spontaan iets over de reactie van

de dorpelingen op zijn terugkeer en deze van zijn familie, wat des te meer klemt daar hij verklaarde dat

het huis en de gronden van zijn familie gedurende hun verblijf in Pakistan hebben leeggestaan, zodat

hun terugkeer toch een zekere interesse bij de dorpelingen moet hebben opgewekt. Dit klemt des te

meer daar verzoeker niets kan vertellen over deze gronden van zijn familie. Tevens kunnen verzoekers

verklaringen over de staat van het huis bij hun terugkeer en over de reisweg van Pakistan naar zijn dorp

allerminst overtuigen. Wat dit laatste betreft, komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan te

bevestigen dat hij gedurende de hele reisweg onder een deken lag, wat geen ernstig betoog is. Evenmin

weet verzoeker doorleefde verklaringen af te leggen over de algemene veiligheidssituatie in zijn dorp

van herkomst, wat des te meer klemt gelet op het precair en volatiel karakter van deze

veiligheidssituatie.

Gelet op het voorgaande, maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij met zijn familie na hun vertrek uit

Pakistan is teruggekeerd naar zijn dorp van herkomst in het district Ghanikhel/Shinwari van de provincie

Nangarhar. Dat verzoeker en zijn familie oorspronkelijk uit dit district afkomstig zijn, doet hieraan geen

afbreuk, net zomin als de vaststelling dat bepaalde van de door verzoeker genoemde dorpen door het

CGVS konden worden teruggevonden. Verzoeker situeert zijn nood aan internationale bescherming

immers in dit dorp vlak na zijn terugkeer ernaar. Er kan dan ook wel degelijk worden verwacht dat

verzoeker deze terugkeer in concreto aannemelijk weet te maken, quod non.
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Gelet op het voorgaande, toont verzoeker niet aan dat hij voor zijn vertrek uit Afghanistan recent in het

district Ghanikhel/Shinwar van de provincie Nangarhar heeft verbleven. Bijgevolg kan evenmin geloof

worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben afgespeeld.

Dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden vervolgingsfeiten, blijkt eens te meer uit de

in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat verzoekers kennis over de bomaanslag op zijn huis

(en de gevolgen daarvan) gebrekkig is en uit de vaststellingen in de bestreden beslissing over de

ontvoering van zijn broer. Deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing als volgt geduid:

“Wat de bomaanslag op jullie huis betreft dient te worden geconcludeerd dat aan dit incident geen enkel

geloof kan worden gehecht. Je weet over dit incident niets meer te vertellen dan wat er in de aangifte

staat geschreven (CG p.12). Op elke vraag om meer info te geven over dit incident, verwijs je naar de

documenten, die je door je oom werden toegestuurd. Het is totaal ongeloofwaardig, dat je over een

bomaanslag op je huis niets anders zou kunnen vertellen dan wat er geschreven staat op een

document. Je gezegd dat er toch kan verwacht worden dat je iets kan vertellen over wat er gebeurd is,

zeg je niets te weten, dat je enkel de brief hebt gelezen en dat je vader ergens in de omgeving

ondergedoken zit en soms naar huis komt. Je verklaringen zijn bijzonder zakelijk, en op geen enkel

moment gevoelsmatig gekleurd, terwijl het toch om een aanslag ging en men dus toch kan verwachten

dat je spontaan zou zeggen of je familie al dan niet ongedeerd is gebleven, wat je niet doet. Het is ook

opvallend dat noch je voogd noch je advocaat van dit incident op de hoogte waren voor je komst naar

het CG (CG p.13), terwijl volgens de datum op het document dit incident zou gebeurd zijn op 15/08/1398

(komt overeen met 06 november 2019). Je gevraagd wanneer je zelf op de hoogte werd gebracht,

verwijs je naar het moment dat je oom de documenten overmaakte aan je voogd. Uit het bovenstaande

moet worden vastgesteld dat aan dit incident noch aan het document terzake enig geloof kan worden

gehecht.

Wat betreft de ontvoering van je broer, volgens de aangifte gebeurd op 23/07/1396 (15 oktober 2017),

dient te worden vastgesteld dat gezien bovenstaand werd aangetoond dat er ernstige twijfels zijn

aangaande je verblijf in je dorp anno 2017 én aangaande de door jou neergelegde documenten, ook je

geloofwaardigheid van je verklaringen over de ontvoering van je broer worden ondermijnd. Ten eerste is

het niet aannemelijk dat de Taliban je vader zouden opbellen om geld te vragen. Bovendien is het ook

niet aannemelijk dat je vader niet zou betalen voor zijn zoon. Dat hij hiervoor geen geld zou hebben is

niet aannemelijk, gezien het beweerde profiel van je vader en oom. Bovenal is het niet geloofwaardig

dat je vader je plots, de zelfde dag nadat je broer werd ontvoerd (CG p.11) zou opbellen om je naar

Kabul te brengen, daar een rugzak en kleren te kopen, zonder dat jij enig idee had van wat er gaande

was. Immers je verklaarde dat je pas op het moment dat je overhandigd werd aan de smokkelaar

vernam dat je oudere broer was ontvoerd (CG p. 10-11). Dit is toch zeer onwaarschijnlijk, dat je vader je

naar Kabul zou brengen, zonder dat je afscheid had kunnen nemen van je familie en je met deze heel

beperkte informatie naar het buitenland zou sturen. Verder verklaar je eveneens dat je tot België zelf

niet echt op de hoogte was van de aanleiding tot je vertrek en dat je dit van je oom vernam, die zei dat

de dag van je vertrek je broer werd ontvoerd.”

In het eerste middelonderdeel voert verzoeker aan dat het snelle handelen van zijn vader enkel de ernst

van de situatie aantoont: “Verzoeker was op dat moment een kind en kon dit inderdaad niet gemakkelijk

inschatten, maar de inschatting gebeurde door zijn vader, die meteen heeft gehandeld en meteen

verzoeker heeft weggebracht, daarbij aan verzoeker heeft uitgelegd dat zijn broer reeds was ontvoerd”.

Hiemee komt verzoeker niet verder dan het herhalen van zijn eerdere verklaringen en het tegenspreken

van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee hij de voorgaande motieven evenwel

niet weerlegt of ontkracht. De commissaris-generaal stelt in de bestreden beslissing terecht vast dat het

niet aannemelijk is dat verzoekers vader verzoeker zonder verdere uitleg naar Kabul zou voeren op de

dag van de beweerde ontvoering van verzoekers broer en verzoeker aan een smokkelaar zou

overhandigen om hem naar het buitenland te sturen. Dit klemt des te meer daar verzoeker de aanleiding

van zijn vertrek pas terdege van zijn oom vernam toen hij in België was. Gelet op de verregaande

impact op zijn leven en gelet op zijn jeugdige leeftijd, kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat

zijn vader verzoeker terdege zou uitleggen waarom hij Afghanistan diende te ontvluchten. Zoals hoger

werd vastgesteld kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers bewering geen contact meer te

hebben met zijn familieleden in Afghanistan. Het is dan ook evenmin aannemelijk dat verzoeker pas na

zijn aankomst in België via zijn oom te weten kwam dat zijn broer op de dag van zijn vertrek werd

ontvoerd.
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Voorts stelt verzoeker in dit middelonderdeel dat hij over de bomaanslag en de documenten die hij

daarover voorlegt niets méér weet aangezien dit zich na zijn vertrek heeft voorgedaan. Zoals hiervoor

reeds werd gesteld kan van verzoeker echter wel degelijk worden verwacht dat hij zich terdege tracht te

informeren met betrekking tot de kernelementen van zijn vluchtrelaas, zoals onder meer de beweerde

bomaanslag op zijn huis en de ontvoering van zijn broer.

Betreffende de overige hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motieven voert verzoeker in zijn

verzoekschrift geen enkele concrete en inhoudelijke argumentatie, zodat deze motieven onverminderd

overeind blijven.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 6, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoeker neergelegde documenten:

“Ten eerste moet erop worden gewezen dat het slechts scans betreffen en geen originele documenten.

Verder, zoals reeds uitvoerig besproken, bevatten de neergelegde documenten aangaande het profiel

van je oom en vader en hun connectie met het bedrijf AHCC anomalieën waardoor de authenticiteit kan

worden betwijfeld. Bovenstaand werd aangetoond dat je de band met je vluchtmotief niet aannemelijk

hebt gemaakt. Ook de aangiftes in verband met de bomaanslag en ontvoering van je broer werden

besproken in de motivering van deze beslissing. Aangezien aan deze gebeurtenissen onvoldoende

geloof kan worden gehecht zijn de documenten die daarmee verband houden, inclusief de dreigbrief van

generlei bewijswaarde. Immers, het is alom geweten dat Afghaanse documenten weinig bewijswaarde

hebben aangezien tegen betaling via corruptie of op de zwarte markt eender welk document kan worden

verkregen (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier). Afghaanse documenten hebben

dan ook slechts bewijswaarde indien ze een voldoende geloofwaardig relaas ondersteunen wat i.c. niet

het geval is. De door u neergelegde taskara’s van uzelf, uw oom, uw vader en grootvader alsook de

eerste pagina’s van de paspoorten van je vader en grootvader zijn een aanwijzing van uw identiteit, die

verder niet ter discussie staat, hoewel get geen originelen betreffen waardoor zelfs uw identiteit niet

onomstotelijk werd aangetoond. Wel is het opvallend dat er geen pagina bijzit van het paspoort van je

oom N. A. (...). Zoals in de bijgevoegde informatie wordt vermeldt, hebben ook Afghaanse taskara’s

weinig bewijswaarde. Enige documenten aangaande uw ontvoerde broer L. (...) legt u niet neer. Verder

zijn er nog je schoolrapporten die hier evenmin ter discussie staan.”

Mede gezien het voorgaande, voert verzoeker hierover in zijn verzoekschrift geen dienstige

argumentatie, zodat deze motivering onverminderd overeind blijft.

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, §§ 1, 4 en 5, van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

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

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

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

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

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

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hieraan geen

geloof kan worden gehecht.

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

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

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

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

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.
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2.3.4.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissing blijkt dat aan verzoekers Afghaanse nationaliteit niet wordt getwijfeld. Wel wordt in

de bestreden beslissing op goede gronden opgemerkt dat vele Afghanen, eventueel na een verblijf in

het buitenland, binnen Afghanistan zijn verhuisd, en maakt verzoeker, zoals hoger werd vastgesteld niet

aannemelijk dat hij recent afkomstig is uit het dorp Shirgar, gelegen in het district Ghanikhel/Shinwar in

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

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

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

verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat

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

verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar België of over de vraag of hij (recent) afkomstig is uit

een regio in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is. De

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

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

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

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

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

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

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

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. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens een 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 en werd hij vergezeld van zijn voogd, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtoe machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal 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. Het betoog dat de commissaris-generaal niet

zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.7. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

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

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

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

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. Waar verzoeker vraagt om minstens de bestreden beslissing terug te sturen naar het CGVS, wijst

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

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

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

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

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

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

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

bijgevolg niet worden ingewilligd.
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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 zesentwintig augustus tweeduizend twintig

door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


