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 nr. 253 592 van 28 april 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DELGRANGE 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2020 

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

staatlozen van 29 september 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. CALLEWAERT loco advocaat 

P. DELGRANGE en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 1998. 

 

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 20 augustus 2019. Op 21 augustus 

2019 dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 16 juni 2020 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).  
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De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

neemt op 29 september 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U, M. Z. (…), verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken. U bent Pashai en soennitisch 

moslim. U bent afkomstig uit het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-Nur van de provincie 

Nangarhar. U bent in Amla drie jaar naar school gegaan, maar kan niet lezen en/of schrijven. U heeft in 

Afghanistan nooit gewerkt. 

 

U woonde in Amla samen met uw ouders en uw jongere broer. Sinds zolang u zich kan herinneren werkt 

uw vader voor de inlichtingendienst (NDS – National Directorate of Security). Zo’n zes of zeven 

maanden voor uw vertrek uit Afghanistan kreeg uw vader een eerste bedreiging. Via de mullah van de 

moskee lieten de taliban uw vader weten dat zowel hij als zijn zoon, u dus, zich moesten aansluiten bij 

hen. Ook verklaarden ze zijn job en hieruitvolgende verdiensten “haram”. Wanneer hij hieraan niet zou 

gehoorzamen, zou dit gevolgen hebben voor uw hele familie. Uw vader gaf hier echter geen gevolg aan. 

Een tijd later, toen uw vader thuis was op verlof, ontvingen jullie een eerste dreigbrief van de taliban. 

Hierin stonden dezelfde eisen en dreigementen als uw vader van de mullah te horen had gekregen. Na 

deze eerste brief vertelde uw vader jullie om voorzichtig te zijn en vooral binnen te blijven. Hierna 

vertrok hij opnieuw naar zijn werk in Jalalabad. Ongeveer een maand later ontvingen jullie een tweede 

dreigbrief met opnieuw dezelfde inhoud. Via de mobiele telefoon van uw moeder lieten jullie dit weten 

aan uw vader op zijn werk. Opnieuw bleef uw vader gewoon verder werken en zei uw moeder dat jullie 

binnen moesten blijven. 

 

Negen of tien dagen na de tweede dreigbrief werd er in de nacht op jullie deur geklopt. Hiervan werden 

jullie wakker. Even later begonnen ze met schieten en werd jullie huis aangevallen. U en uw broer 

ontsnapten via de daken en vluchtten op die manier weg. Al snel raakte u uw broer kwijt. U verstopte 

zich in een leegstaand huis en bleef daar tot de ochtend. Wanneer deze aanbrak, ging u naar het huis 

van uw paternale oom, die in de streek van Budialay woont. U verbleef zo’n drie of vier uur bij uw oom, 

waarna hij u naar de autoweg bracht waar een voertuig stond te wachten. Zo verliet u het district en later 

het land. Uw broer is sinds de aanval op jullie huis nog steeds spoorloos. Uw moeder verblijft op dit 

moment bij een paternale oom en uw vader is na de eerste dreigbrief niet meer naar huis gekomen. Hij 

werkt nog steeds voor de inlichtingendienst en verblijft de hele tijd op zijn werk. 

 

U vertrok begin 2019 en reisde via Iran en Turkije naar Bulgarije. Hier diende u op 21 mei 2019 een 

verzoek om internationale bescherming in. U reisde echter onmiddellijk verder via Servië, Slovenië, 

Oostenrijk en Duitsland naar België, waar u aankwam op 20 augustus 2019. U diende uw verzoek om 

internationale bescherming in België in op 21 augustus 2019 als niet-begeleide minderjarige. U vreest 

bij een terugkeer de taliban. Zij zouden u vermoorden daar uw vader voor de overheid werkte, u niet op 

hun oproep tot aansluiting bent ingegaan en u het land ontvlucht bent. 

 

Ter staving van uw verzoek legde u kopieën van volgende documenten voor: uw taskara en deze van 

uw vader, een foto met uw vader, de badge van uw vader van zijn job bij de NDS, een certificaat van 

zijn werk, twee dreigbrieven van de taliban en een petitie omtrent uw problemen. Op 6 juli 2020 maakte 

uw advocaat nog opmerkingen over aan het CGVS. Hierin vallen opmerkingen te lezen op de notities 

van het persoonlijk onderhoud en extra informatie omtrent de job van uw vader. 

 

B. Motivering 

 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u, in overeenstemming met artikel 48/9 van de 

Vreemdelingenwet, de mogelijkheid werd geboden om de nodige elementen aan te brengen waaruit uw 

eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken. 

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, is het duidelijk dat u 

géén dergelijke elementen kenbaar hebt gemaakt, en heeft het Commissariaat-generaal evenmin 

bijzondere procedurele noden in uw hoofde kunnen vaststellen. 

 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 
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Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.). 

 

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

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

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

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

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23 

augustus 2016, § 96). 

 

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

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

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

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

verzoek om internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, § 1, 

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

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

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

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

 

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

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

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

medewerking. 

 

Allereerst dient aangehaald te worden dat uw algemene geloofwaardigheid al in ernstige mate 

ondermijnd is door uw verklaringen over uw identiteit en de daaraan verbonden leeftijd. Het CGVS stelt 

immers vast dat u niet de waarheid heeft verteld wat betreft uw leeftijd. U verklaarde bij de inschrijving 

van uw asielaanvraag op 21 augustus 2019 dat u geboren bent op 28 februari 2003 (zie Registratie 

VIB), hetgeen betekent dat u op het moment van inschrijving in België zestien jaar zou geweest zijn. 

Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op 16 juni 2020 verklaart u 16,5 jaar te zijn en verwijst 

naar uw taskara (CGVS, p.5). De taskara die u neerlegde stelt dat u 15 jaar was in 1397 (=2018). Bij het 

medisch onderzoek uitgevoerd door het Universitair ziekenhuis Antwerpen op 5 september 2019, werd 

echter vastgesteld dat u sowieso ouder bent dan 18 jaar, waarbij 21,2 jaar met een standaarddeviatie 

van 1.9 jaar een goede schatting is (Federale overheidsdienst justitie, 20/06/2019). Uw taskara volstaat 

niet om hier een ander licht op te werpen. Zoals uit bijgevoegde objectieve informatie blijkt hebben 

Afghaanse (identiteits-)documenten weinig bewijswaarde, daar ze makkelijk op niet-reguliere wijze te 

verkrijgen zijn, zowel in als buiten Afghanistan. Valse documenten zijn amper te onderscheiden van 
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authentieke. Verder blijkt dat u in Bulgarije nog een andere geboortedatum opgaf, namelijk 28 mei 2002, 

en een enigszins anders naam zijnde P. M. (…) (zie administratief dossier). De vaststelling, dat u de 

Belgische autoriteiten probeerde te misleiden wat betreft uw leeftijd, houdt al een eerste negatieve 

indicatie in met betrekking tot uw algemene geloofwaardigheid. 

 

Er werd verder vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio van 

herkomst in Afghanistan. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en 

uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw herkomst kan 

niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het 

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de regio van herkomst in functie 

waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden. Indien 

doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een verzoeker geen zicht biedt 

op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die 

zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een verzoeker die over zijn eerdere 

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk 

maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige 

schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico 

bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming. 

 

In casu werd vastgesteld dat u slechts beperkte en vaak algemene informatie kunt verschaffen omtrent 

uw regio van herkomst. U bent in staat enkele algemene zaken aan te halen. Zo zouden organisaties 

hulp bieden bij overstromingen of aardbevingen (CGVS, p.10, 11), zo zou opium verboden zijn door de 

overheid en zouden ze deze velden vernietigen (CGVS, p.12, 13). Deze zaken zijn echter niet eigen aan 

uw regio van herkomst. Ze tonen dan ook geen doorleefde kennis aan van het dorp waar u uw hele 

leven zou gewoond hebben. U bent dan ook niet in staat verdere toelichting te verschaffen omtrent deze 

zaken. U weet bijvoorbeeld niet welke organisaties hulp kwamen bieden en u kunt niet aangeven 

wanneer er aardbevingen plaatsvonden (CGVS, p.10, 11). 

 

Verder werden u vragen gesteld omtrent uw dorp en de omgeving ervan. Gevraagd welke dorpen in de 

buurt van Amla liggen, haalt u een reeks dorpen aan (CGVS, p.10). Deze dorpen nader bekeken, liggen 

de meesten van hen echter allesbehalve in de omgeving van Amla. Zoals aangeduid in het groen op de 

bijgevoegde kaarten (map landeninfo, documenten 1a, 1b en 1c), valt af te lezen dat alle door u 

aangehaalde dorpen teruggevonden werden op de kaarten. Bovendien is het duidelijk dat deze dorpen 

over het hele district verspreid liggen, en de overgrote meerderheid ervan niet in de buurt van Amla ligt. 

Voorts werden u ook twee dorpen bevraagd die wel in de omgeving van Amla liggen (roze op de 

kaarten, Kotaka en Nallawa), deze dorpen kent u dan weer niet. Het ene dorp ligt echter op de route van 

uw huis naar Janjapur en het districtscentrum, twee plaatsen die u wel zelf aanhaalt (CGVS, p.9) (map 

landeninfo, document 1a, 1b en 1c). Dit doet het vermoeden rijzen van een ingestudeerd karakter van 

de info omtrent uw regio van herkomst. Verder werd er u gevraagd waar er zich bazaars bevonden in 

uw district. U haalt drie bazaars aan, namelijk deze in Amla, Bonta en Jinjapur/Janjapur (CGVS, p.8). 

Het is echter opmerkelijk dat u niet verder geraakt dan deze drie bazaars. Er bevinden zich immers nog 

bazaars in de dorpen die u aanhaalde die volgens u in de buurt van Amla zouden liggen. Zo werden ook 

bazaars teruggevonden in Bamba Kot, in Qala Shahi en in Shokyali (map landeninfo, document 3). Dat 

u deze dorpen kent, maar dan weer niet weet dat er bazaars te vinden zijn is opmerkelijk en bevestigt 

verder het vermoeden bepaalde zaken te hebben ingestudeerd. Ook wanneer u de route beschrijft van 

uw huis naar het districtscentrum, ontbreken bepaalde opmerkelijke dorpen. U haalt wel enkele details 

aan op de route, namelijk een openbaar toilet en oude Russische tankers (CGVS, p.9), deze zaken zijn 

echter niet te controleren en kunnen evengoed ingestudeerd zijn. Wat wel opvallend is, is het feit dat u 

op uw route enkele dorpen aanhaalt waarvan enkel Janjapur teruggevonden werd, maar dat u met geen 

woord rept over het grote dorp Qala Shahi (CGVS, p.9). Op de kaarten toegevoegd aan het 

administratief dossier (map landeninfo, document 1a, 1b en 1c) merkt het CGVS op dat Qala Shahi zeer 

duidelijk op deze route terug te vinden is. Bovendien zou u het dorp Qala Shahi wel kennen, daar u het 

aanhaalde in de opsomming van dorpen in de omgeving van Amla (CGVS, p.10). Dat u dit dorp dan niet 

vermeldt op uw route, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw kennis omtrent uw regio 

van herkomst. Verder zou er in 2013 een school gebouwd zijn in Amla, waar u niet op de hoogte van lijkt 

te zijn (CGVS, p.17) (map landeninfo, document 4). Ook zou Amla in 2015 een “High Returnee Area” 

voor UNHCR geweest zijn (map landeninfo, document 5, hetgeen u opnieuw niet weet. Het feit dat er 

een shelter door UNHCR in de buurt van uw dorp opgezet werd, en u hier geen enkele notie van heeft, 

is toch zeer opmerkelijk. Als inwoner van Amla zal een fenomeen als de terugkeer van Afghanen die 

naar Pakistan waren gevlucht u zeker opgevallen zijn, omdat dit ook een impact heeft op de bevolking 

van het gebied waarnaar wordt teruggekeerd. 
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Vervolgens bent u ook zeer vaag en onwetend omtrent het district Dara-e-Nur waar u stelt altijd 

gewoond te hebben. Zo kunt u geen omliggende districten aanhalen (CGVS, p.11). U haalt enkel 

vaagweg aan dat het district omgeven is door bergen (CGVS, p.11). U noemt voorts wel het district 

Khewa wanneer u van uw eigen district naar de stad Jalalabad zou gaan, wat correct is (CGVS, p.11). 

Echter vermeldt u dat men na het district Khewa door de provincie Kunar moet om de route naar 

Jalalabad verder te zetten (CGVS, p.11). Dit is echter incorrect. Op de kaart toegevoegd aan het 

administratief dossier blijkt duidelijk dat u na het district Khewa niet door de provincie Kunar moet, maar 

het district Behsud zou doorkruisen (map landeninfo, document 2). Wanneer u in de richting van Kunar 

zou gaan, gaat u immers de tegenovergestelde richting uit. Verder werden u verschillende gekende 

lokale personen bevraagd. Shafiqullah Shafiq, gekende acteur en oprichter van radio Sharq, afkomstig 

uit Darae-Nur district, is u onbekend (CGVS, p.15) (map landeninfo, document 6). U kent Haji 

Mohammad Halim correct als voorzitter van een shura (CGVS, p.17) (map landeninfo, document 7), 

maar de namen Israrullah Qarizada of Qari Mirza Mohammad zeggen u dan weer niets (CGVS, p.17, 

18). Deze personen waren nochtans allebei districtshoofden van Dara-e-Nur, rond 2013, dus slechts 

enkele jaren geleden (map landeninfo, document 8 en 9). Haji Mohammad Halim werd verkozen als 

voorzitter van de shura in het jaar 2011 (map landeninfo, document 7). Het is dan ook opmerkelijk dat u 

deze persoon wel kent, en van andere nog nooit gehoord heeft. Nochtans vallen ze in dezelfde periode 

te situeren en zijn het ook belangrijke figuren geweest in uw district. Gevraagd wat het districtshoofd 

was ten tijde van uw vertrek, stelt u Inayatullah (CGVS, p.18). Enkel een zekere Hejratullah Gardiwal 

werd echter teruggevonden als districtshoofd in augustus 2019 (map landeninfo, document 10). 

Bovendien werd de naam Inayatullah niet teruggevonden als districtshoofd van Dara-e-Nur (map 

landeninfo, document 11). Verder bent u enkel in staat incidenten aan te halen die reeds enige tijd 

geleden plaatsgevonden zouden hebben (CGVS, p.16, 17). Gevraagd naar meer recente 

veiligheidsincidenten van uw voor vertrek, haalt u aan dat er anders niets gebeurd is (CGVS, p.17). Dit 

is echter zeer opmerkelijk. Dat u niet in staat bent enig incident op te noemen dat plaatsvond kort voor 

uw vertrek, doet alleen maar verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verblijf in Dara-e-Nur 

vooraleer u het land verliet. Bovendien beschrijft u de meeste incidenten zeer algemeen en is het CGVS 

niet in staat deze na te gaan. Daarnaast laat u bijvoorbeeld na enig begin van bewijs te leveren omtrent 

het incident waar een familielid van u bij gewond raakte en een oog verloor. Het CGVS bemerkt dat de 

door u aangehaalde incidenten bijgevolg ook op een andere locatie kunnen hebben plaatsgevonden, of 

u kunt deze louter van horen zeggen hebben, zonder zelf in de regio aanwezig geweest te zijn. Zo bent 

u wel op de hoogte dat er, naar uw zeggen, negen of tien jaar geleden een Japanner ontvoerd en 

vermoord werd in het district (CGVS, p.16), een incident dat alom gekend is in de regio en makkelijk op 

het internet terug te vinden is (map landeninfo, document 12). Echter, dat Dr. Abdullah Abdullah zijn 

verkiezingsrally aangevallen werd in een dorp in uw district, weet u dan weer niet (CGVS, p.16). Dit 

gebeurde nochtans een jaar na het incident van de Japanner en zo’n 500 mensen woonden toen dit 

evenement bij (map landeninfo, document 13). 

 

Tot slot rijzen er ook zeer grote vraagtekens bij het profiel dat u van uzelf en uw familie naar voren 

brengt. Zo haalt u een zeer agrarisch beeld aan, waarbij jullie altijd in het dorp woonden en dit nooit 

verlieten. Hiertegenover zou uw vader voor de NDS werken (CGVS, p.13). Enerzijds is het opmerkelijk 

dat jullie in het dorp eigen gronden hadden (CGVS, p.6), maar dat u deze niet weet liggen. U komt niet 

verder dan op verschillende locaties, ik weet het zelf niet, ze lagen verspreid (CGVS, p.6). Het is echter 

niet aannemelijk dat u geen enkele preciezere situering van deze gronden kunt maken, wanneer u daar 

altijd in het dorp geleefd zou hebben, zelfs indien u persoonlijk niet op de gronden werkte (CGVS, p.12). 

Zeker gezien grondbezit in Afghanistan net zo’n belangrijke rol speelt in de samenleving. Anderzijds is 

het agrarisch beeld van uw familie weinig waarschijnlijk. Zo bewerkten jullie niet jullie eigen gronden en 

zou uw vader voor de NDS werken (CGVS, p.12, 13). Het beeld dat u schetst van een armere 

boerenfamilie in een landelijk dorp is dan ook al weinig toepasselijk. Tot slot stelt u nog drie jaar naar 

school gegaan te zijn, maar is het opvallend dat u helemaal niet zou kunnen lezen en schrijven (CGVS, 

p.12). Het CGVS heeft dan ook het stelligste vermoeden dat u geen correcte weergave naar voren 

brengt omtrent het profiel van uzelf en uw familie. Dit versterkt in grote mate het geloof dat u voor uw 

komst naar België, niet in het dorp Amla van het district Dara-e-Nur verbleef. 

 

Volledigheidshalve merkt het CGVS nog op, dat de opmerkingen die u samen met uw advocaat na uw 

persoonlijk onderhoud overmaakte op 6 juli 2020, geen ander licht werpen op bovenstaande 

vaststellingen. Enerzijds wordt er verder ingegaan op het werk van uw vader, waaromtrent u hieronder 

verdere vaststellingen kan lezen. Anderzijds werden er opmerkingen gemaakt over de notities van het 

persoonlijk onderhoud. Deze omvatten slechts correcties aangaande schrijfwijzen en kleine 
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misverstanden omtrent de betekenis van bepaalde woorden. Deze opmerkingen blijken echter geen 

inhoudelijke wijzigingen noch toevoegingen inzake uw verklaringen te betreffen. 

 

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

afkomstig te zijn uit het district Dara-e-Nur gelegen in de provincie Nangarhar. Gelet op de 

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan kan er evenmin enig geloof 

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

geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Dara-e-Nur heeft verbleven, 

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio 

hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen 

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te 

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade 

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

 

Zelfs indien uw verblijf in Dara-e-Nur voorafgaand uw komst naar België geloofwaardig zou zijn, quod 

non, kan nog steeds geen geloof gehecht worden aan de motieven waardoor u gevlucht zou zijn. 

Allereerst moeten verschillende elementen aangehaald worden, die uw verklaringen omtrent het werk 

van uw vader sterk in vraag stellen. Zo dient er aangestipt te worden dat uw verklaringen omtrent de job 

van uw vader bij de NDS ontoereikend zijn. U kunt amper iets van informatie meedelen omtrent zijn job. 

Het enige wat u weet is het feit dat hij voor de NDS werkte in Jalalabad. Verder weet u niet waartoe de 

Nationale Veiligheidsdienst behoort, kent u de functie van uw vader niet en weet u niet welke taken hij 

uitvoerde (CGVS, p.13). Ook heeft u geen idee of hij een bepaalde opleiding moest volgen, en of hij 

altijd in Jalalabad bleef of ook op andere locaties ging werken (CGVS, p.13, 14). U weet niet of hij een 

bepaald uniform droeg, en kent geen collega’s van hem (CGVS, p.14). Verder stelt u ook nog dat hij zijn 

loon cash uitbetaald kreeg (CGVS, p.14). Deze bewering doet toch de wenkbrauwen fronsen. Wanneer 

uw vader een overheidsfunctie bekleedt, kan namelijk verwacht worden dat hij in het bezit zou zijn van 

een bankkaart waarop zijn loon beschikbaar is. Dat men voor een job bij de NDS plots wel cash zou 

uitbetaald worden, is weinig geloofwaardig. Het ontbreken van enige kennis omtrent de job van uw 

vader trekt uw geloofwaardigheid van uw relaas verder in twijfel. U rechtvaardigt het ontbreken van deze 

kennis met een verklaring dat uw vader hier niets over vertelde en dat u hem hierover geen vragen 

durfde te stellen als kind (CGVS, p.25). Dit is echter allesbehalve een afdoende verklaring. Wanneer het 

werk van uw vader de aanleiding is van alle problemen die jullie ondervonden en waardoor u vervolgens 

uw land moest verlaten, kan verwacht worden dat u toch minstens enige informatie hieromtrent kunt 

verschaffen, eventueel na uw vertrek. Ten tijde van de beweerde problemen, zou u bovendien ook al 16 

jaar geweest zijn (en zelfs ouder), naargelang uw eigen verklaringen, plus, u was de oudste zoon van 

het gezin. Dat u ook na uw vertrek, toen u zich reeds in een veilige positie bevond en nog steeds in 

contact stond met uw vader, geen verdere vragen stelde omtrent de essentie van uw problemen, doet 

dan ook een grote afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. 

 

Zoals supra aangehaald, werden nog enkele toevoegingen gedaan omtrent de job van uw vader bij de 

NDS in de opmerkingen op de notities van het persoonlijk onderhoud die werden overgemaakt op 6 juli 

2020. De door u overgemaakte opmerkingen aangaande de werkzaamheden van uw vader kunnen uw 

vastgestelde gebrek aan kennis tijdens het persoonlijk onderhoud echter niet vergoelijken, daar u zich 

louter bedient van post-factum verklaringen. Er kan van u immers verwacht worden dat u zich 

voorafgaande beter had geïnformeerd over de door u ingeroepen vluchtmotieven. Daarenboven kan het 

CGVS weinig waarde hechten aan deze toevoegingen. Het CGVS bevindt zich immers niet in de 

mogelijkheid om na te gaan of deze toevoegingen wel degelijk van uw vader afkomstig zijn. Deze 

kunnen evengoed ergens opgezocht zijn, of door iemand anders verteld zijn. 

 

Uw verklaringen over het werk van uw vader komen dan ook weinig geloofwaardig over. Ter staving van 

zijn werk bij de NDS legde u twee documenten voor. Een certificaat en een badge. Dit zijn echter beide 

geen recente documenten. De badge dateert uit 2006 en het certificaat gaat over een opleiding van 

2014-2016 (documentenmap, document 4 en 5). Ze tonen bijgevolg allerminst een tewerkstelling aan 

van uw vader bij de NDS in 2019, wanneer de problemen die tot uw vlucht geleid zouden hebben, zich 

voordeden. Bovendien bemerkt het CGVS dat uit bijgevoegde objectieve informatie blijkt dat Afghaanse 

documenten weinig bewijswaarde hebben, daar ze makkelijk op niet-reguliere wijze te verkrijgen zijn, 

zowel in als buiten Afghanistan. Valse documenten zijn amper te onderscheiden van authentieke. Ook 

het filmpje dat werd overgemaakt op 6 juli 2020 kan de functie van uw vader niet aantonen. Indien de 

persoon op het filmpje effectief uw vader is, valt niet te zien dat deze persoon in burgerkleren werkt bij 

de NDS. Volledigheidshalve kan opgemerkt worden dat wanneer u niet de waarheid vertelt omtrent de 

job van uw vader, u het CGVS in het ongewisse laat omtrent zijn werkelijke activiteiten. 
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Verder dienen nog verschillende belangrijke zaken, naast kleinere vage en onlogische elementen in uw 

asielrelaas, opgemerkt te worden omtrent uw vluchtmotieven. Ten eerste is het zeer opmerkelijk dat u 

en uw familie geen stappen ondernamen om zich in veiligheid te brengen bij aanvang van de 

bedreigingen. Zo’n 6, 7 of 8 maanden voor uw vertrek begonnen de problemen (CGVS, p.19), maar dit 

vertelde uw vader jullie niet, zo blijkt. Uzelf werd hiervan pas op de hoogte gesteld bij het ontvangen van 

de eerste dreigbrief (CGVS, p.19). Het is echter reeds opmerkzaam dat uw vader u, als oudste zoon van 

het gezin, hiervan niet vroeger op de hoogte gebracht zou hebben, zeker daar hij zelf zeer weinig thuis 

was wegens zijn job. Na de bedreigingen via de mullah, werd er u bijgevolg niet gezegd voorzichtig te 

zijn of op te letten voor bepaalde personen. Wanneer iemands leven bedreigd wordt door de taliban, kan 

echter verwacht worden dat enige stappen zouden ondernomen worden om zijn leven en dat van zijn 

gezin in veiligheid te brengen. Dit gebeurde echter niet. Ook na het ontvangen van de eerste en 

vervolgens de tweede dreigbrief bleven jullie gewoon verder in het dorp wonen. Uw vader zei helemaal 

niets en uw moeder maande jullie enkel aan binnenshuis te blijven (CGVS, p.21).. Wanneer het leven 

van uw vader, u en uw broer dermate in gevaar was, is het weinig geloofwaardig dat uw vader jullie 

gewoon verder in het dorp liet verblijven. Met zijn job en verblijf in Jalalabad moet hij ongetwijfeld 

voldoende connecties gehad hebben in de stad. Ook op financieel vlak, met de job van uw vader en de 

eigendommen die jullie zouden hebben in het dorp, moet er het een en het ander mogelijk geweest zijn 

qua veiligheidsmaatregelen. Echter werden geen stappen ondernomen om jullie leven in veiligheid te 

brengen. Dit alles doet een enorme afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze bedreigingen vanwege 

de taliban 

 

Ten tweede valt op te merken dat het weinig waarschijnlijk is dat u op het moment van de eerste 

dreigbrief en ook daarna, niet meer uitleg vroeg aan uw vader. Wanneer uw leven dermate bedreigd 

wordt, kan verwacht worden dat u toch enige informatie omtrent de situatie en de start van de 

problemen probeert te vergaren. Verder dan er kwamen bedreigingen via de mullah komt u eigenlijk niet 

(CGVS, p.18, 19). Dat u alweer een gebrekkige kennis vertoont omtrent essentiële elementen uit uw 

vluchtrelaas komt uw geloofwaardigheid absoluut niet ten goede. Ten derde kunt u geen enkele naam 

vermelden van andere jonge mannen die door de taliban zouden gerekruteerd geweest zijn in uw dorp 

(CGVS, p.20). Nochtans vermeldde u dat er vaak mensen in uw dorp gerekruteerd werden (CGVS, 

p.20). U verweert zichzelf nog met het feit dat u veel te jong was en uw hoofd er niet bij was over wat 

gebeurde omtrent rekruteringen, wat allesbehalve een afdoende verklaring vormt, daar u op dat moment 

volgens uw verklaringen reeds 16 jaar oud was en voor de taliban oud genoeg was om gerekruteerd te 

worden (CGVS, p.20). Deze leeftijd speelt opnieuw een rol in de verklaringen omtrent uw jongere broer. 

Wanneer u spreekt over de bedreigingen, praat u altijd over uw vader en u, en rept u met geen woord 

over uw 14 à 15-jarige broer (CGVS, p.18, 19). Bij de vraag waarom ze uw broer niet zouden willen 

rekruteren, stelt u plots dat ze ook uw broer wilden hebben (CGVS, p.20). Gevraagd waarom zijn naam 

dan niet vermeld werd bij de mullah, stelt u dat uw broer nog heel jong was, dat u groter was en 

bijgevolg meer geschikt. Dit is echter opmerkelijk, daar enerzijds uw broer volgens uw verklaringen 

slecht één jaar jonger was dan u (Verklaring DVZ, p.9), en anderzijds de taliban op zoek waren naar 

nieuwe rekruten, maar uw broer dan geen prioriteit zou geweest zijn. 

 

Ten vierde blijft het een groot vraagteken waarom de taliban uw huis zomaar zouden aanvallen. U 

beweert dat ze uw broer en u wilden rekruteren, waarom vielen ze dan niet uw huis binnen om jullie mee 

te nemen. Opnieuw heeft u hier geen verklaring voor. U haalt aan dat u het niet weet, dat ze u 

misschien wilden hebben om uw vader onder druk te zetten (CGVS, p.22). Opnieuw zou het in deze 

situatie logischer zijn dat ze uw huis zouden binnenvallen om u mee te nemen, en niet enkel het vuur 

openen op uw huis. Op die manier konden ze u misschien doden en kunnen ze uw vader misschien niet 

meer onder druk zetten te stoppen met zijn job. Ook het feit dat u en uw broer zo gemakkelijk konden 

ontsnappen tijdens de aanval van de taliban is weinig geloofwaardig. Jullie konden via de daken het 

huis ontvluchten maar lieten jullie moeder daar helemaal alleen achter (CGVS, p.22). Dat de taliban op 

een mogelijke vluchtroute niet zouden anticiperen is dan ook weinig waarschijnlijk. Ook het gegeven dat 

u niet weet wat er hierna met uw moeder gebeurde, is compleet ongeloofwaardig. Bij zo’n 

levensgevaarlijk en traumatisch incident is het niet aannemelijk dat u achteraf niet een keertje zou 

gevraagd hebben aan uw vader (of andere familieleden) hoe uw moeder het er vanaf bracht in die 

situatie. Ten vijfde is het niet aannemelijk dat jullie sinds het schietincident op jullie huis geen woord 

meer zouden gehoord hebben van uw broer en dat u geen contact meer zou hebben met uw moeder. 

Zo stelt u in eerste instantie dat u niet weet waar uw moeder op dit moment verblijft (CGVS, p.5), later 

haalt u dan weer aan dat uw moeder in het huis van uw oom in het dorp verblijft (CGVS, p.23). Ook had 

ze toen u daar nog was een simpele telefoon met een simkaart, en zou u nu niet weten of ze deze nog 

heeft (CGVS, p.21). U heeft wel nog steeds contact met uw vader, dat u dan niet weet of uw moeder 
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nog een telefoon heeft en dat u geen contact met haar zou hebben, is compleet ongeloofwaardig. Ook 

blijft het een raadsel waarom uw broer niet in staat zou geweest zijn contact met zijn familie opgenomen 

te hebben na zijn vlucht. Tenslotte blijft uw vader gewoon verder werken voor de NDS maar komt hij 

nooit meer naar huis. Hij zou uw moeder bijgevolg nooit meer zien. Gevraagd hoe zijn toekomst er dan 

uitziet, moet geconcludeerd worden dat hij altijd op zijn werk zal moeten blijven (CGVS, p.25). Dat uw 

vader geen toekomstplan zou uitdenken, zijn eigen leven niet in veiligheid zou proberen stellen en uw 

moeder bijgevolg nooit meer zou zien, is gewoonweg niet aannemelijk en bewijst verder het verzonnen 

karakter van uw asielrelaas. 

 

De documenten die u neerlegde ter staving van uw verzoek kunnen bovenstaande vaststellingen niet 

veranderen. De foto van u en uw vader, zou hoogstens een persoonlijke band tussen jullie aantonen, 

echter is het voor het CGVS onmogelijk na te gaan of de persoon op de foto effectief uw vader is. De 

badge, het certificaat en het filmpje omtrent de werkzaamheden van uw vader werden supra reeds 

besproken. Ze tonen alvast geen recente tewerkstelling aan van uw vader bij de NDS. De problemen die 

jullie kregen in 2019 omwille van de job van uw vader worden hiermee bijgevolg niet gestaafd. Verder 

legt u twee dreigbrieven van de taliban neer en een petitie waarin uw problemen worden bevestigd. 

Dergelijke handgeschreven dreigbrieven kunnen echter door eender wie zijn opgesteld. Zoals uit 

bijgevoegde objectieve informatie blijkt hebben Afghaanse (identiteits-)documenten weinig 

bewijswaarde, daar ze makkelijk op niet-reguliere wijze te verkrijgen zijn, zowel in als buiten 

Afghanistan. Valse documenten zijn amper te onderscheiden van authentieke. Dit geldt evenzeer voor 

de door u voorgelegde taskara en de taskara van uw vader. Volledigheidshalve kan aan dit alles nog 

worden toegevoegd dat documenten sowieso slechts bewijswaarde hebben voor zover ze worden 

neergelegd in het kader van een geloofwaardig relaas wat in casu geenszins het geval is. Tot slot merkt 

het CGVS nogmaals op dat de opmerkingen die door uw advocaat overgemaakt werden op 6 juli 2020 

geen ander licht werpen op bovenstaande vaststellingen. 

 

Al het boven vernoemde zorgt er dan ook voor dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw 

persoonlijke vluchtmotieven, noch aan uw verblijf in de door u beweerde regio van herkomst voor uw 

komst naar België, namelijk Dara-e-Nur. 

 

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

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

aan en het recht op een subsidiaire beschermingsstatus in België komen te vervallen. 

 

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

regionaal significant verschillend is ((zie 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 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf
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verwijzing naar uw Afghaanse nationaliteit, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk 

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

U bent er met andere woorden toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw 

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

en buiten Afghanistan. 

 

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS dd. 16/06/2020 uitdrukkelijk 

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

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

reisdocumenten. U werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw 

Afghaanse nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming 

van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw 

komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Afghanistan afkomstig 

bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het 

wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw 

verzoek om internationale bescherming correct te beoordelen rekening houdend met al uw verklaringen. 

Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke 

omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en 

geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde 

nood aan bescherming aannemelijk maakt. 

 

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

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden 

hierover klaarheid te scheppen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. 

 

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

over waar u voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, 

en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware 

toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet 

aannemelijk dat u bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt. 

 

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

over uw verblijfplaatsen binnen en buiten Afghanistan, noch over het element of u afkomstig bent van 

een regio waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De Commissaris-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw verklaringen over uw persoonlijke 

omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering 

van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw verzoek om internationale 

bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt 

bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en alle elementen die de 

met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor de beoordeling van uw verzoek 

om internationale bescherming, aan te reiken. Uit wat voorafgaat blijkt dat u hierin manifest faalt. 

 

Het CGVS erkent dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte 

elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het 

ertoe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen 

op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in 

die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van 

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u 

overgelegde stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden 

zijn die wijzen op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer. 

 

C. Conclusie 

 

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

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

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

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 13 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
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ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, §3, 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: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.2. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met haar 

profiel, namelijk dat zij zestien jaar oud was toen ze Afghanistan verlaten heeft, dat zij niet naar school 

kan, dat zij naast Pashai slechts een beetje Pashtou spreekt en dat ze afkomstig is uit een streek waar 

de taliban de macht heeft of in elk geval veel invloed uitoefent. De verzoekende partij stelt dat zij door 

het geheel van deze elementen moeilijker op de vragen kon antwoorden.  

 

De verzoekende partij is de mening toegedaan dat het feit dat de verwerende partij haar verklaringen 

niet aannemelijk vindt, niet kan worden gelijkgesteld aan een gebrek aan medewerking. Ze stelt dat de 

verzoekende partij op alle vragen geantwoord heeft en alle documenten overgemaakt heeft die zij in 

haar bezit had. Zij meent dat haar verklaringen noch leugens noch onredelijke verklaringen zijn. Haar 

verklaringen zijn daarentegen plausibel en wel degelijk aannemelijk. Vervolgens citeert de verzoekende 

partij artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet en artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn. Hierna betoogt de 

verzoekende partij dat: “In casu heeft verwerende partij zich beperkt tot het toetsen van verzoekers 

kennis omtrent zijn regio van herkomst, op grond van onvolledige informatie, zonder rekening te houden 

met de realiteit en context (zie infra).  

Verzoeker heeft veel informatie gegeven over zijn regio van herkomst om aan te tonen dat hij van daar 

afkomstig is. Het CGVS stelt echter daaromtrent: "U haalt wel enkele details aan op de route, namelijk 

een openbaar toilet en oude Russische tankers (CGVS, p. 9), deze zaken zijn echter niet te controleren 

en kunnen evengoed ingestudeerd zijn".  

Men ziet echter niet in waarom het niet te controleren zou zijn of er een openbaar toilet is op de weg, of 

Russische tankers. Indien het CGVS de informatie niet op internet terugvindt, is het waarschijnlijk dan 

ook niet ingestudeerd.  

Het was de plicht van het CGVS om na te gaan of de informatie gegeven door verzoeker, dat heel 

doorleefde informatie is, al dan niet klopte. 

Ook heeft verzoeker dorpsnamen gegeven op de weg, en het CGVS stelt dat enkel Janjapur 

teruggevonden werd: het is de opdracht van het CGVS om juiste informatie te bekomen over de 

herkomst van verzoeker als het die herkomst wenst te betwisten. Zonder volledige informatie die zouden 

kunnen aantonen dat verzoeker zich vergist, moet het voordeel van de twijfel gegund worden aan 

verzoeker.  

Over de weg van het huis van verzoeker naar het districthuis zei verzoeker het volgende: 

[…] 

(CGVS, bl. 9) Terwijl verzoeker heeft veel nuttige informatie geeft, en die informatie ook verbetert heeft 

in de opmerkingen over het gehoorverslag, wordt die informatie door het CGVS gewoonweg genegeerd, 

omdat het CGVS enkel de dorpsnamen verwacht die op de kaart van het CGVS staat.  

 

In de opmerkingen over het gehoorverslag met betrekking tot die vraag werd opgemerkt: 

 

Verzoeker heeft veel zelfzekerheid over zijn regio van herkomst. Hij kan zijn regio van herkomst heel 

goed beschrijven, met veel details. Maar het CGVS heeft niet voldaan aan haar medewerkingsplicht om 

de informatie van verzoeker te verifiëren.  

1.2. Verder meent verzoeker dat zelfs indien het voor verwerende partij onduidelijk zou zijn of verzoeker 

in Dara-e-Nur leefde totdat hij Afghanistan verliet, quod non, dit in geen geval tot gevolg kan hebben dat 

de nood aan bescherming in hoofde van verzoeker niet zou kunnen worden onderzocht.  

Voor deze regio wordt duidelijk erkend dat er sprake is van reële risico's op ernstige schade in de zin 

van artikel 48/4 § 2 c) Vreemdelingenwet (zie infra derde onderdeel).  

Zodoende vraagt verzoeker om toepassing van het voordeel van de twijfel conform artikel 48/7 

Vreemdelingenwet (zie tevens infra).” 

Vervolgens citeert de verzoekende partij uit arresten van de Raad van 3 juli 2018 en 18 september 

2018. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij geen elementen aanhaalt om te twijfelen aan 

haar recent verblijf, maar bovendien stelt de verwerende partij in geen geval dat zij ergens over een 

intern vluchtalternatief zou beschikken in de zin van artikel 48/5 Vreemdelingenwet. Daarenboven ligt de 

bewijslast omtrent het intern vluchtalternatief duidelijk bij de asielinstanties.  
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Met verwijzing naar het arrest Diakité van het Hof van Justitie betoogt de verzoekende partij dat het wel 

degelijk tot de taak van de asielinstanties behoort om te beoordelen of een verwijderingsbeslissing het 

beginsel van non-refoulement zou miskennen. Dit tekort vormt tevens een schending van de artikelen 3 

en 13 EVRM evenals de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In een tweede onderdeel van haar verzoekschrift gaat de verzoekende partij meer in op de motieven 

van de bestreden beslissing op grond waarvan de verwerende partij haar herkomst betwist. Wederom 

verwijst de verzoekende partij naar haar profiel. Ook meent de verzoekende partij dat de verwerende 

partij niet zonder meer haar taskara ter zijde kan schuiven omdat de leeftijd vermeldt op het document 

niet overeenstemt met de leeftijdstest. Vervolgens betoogt de verzoekende partij dat: “Vervolgens stelt 

de bestreden beslissing over de kennis van verzoeker van zijn regio van herkomst: 

• Verzoeker kent de naam niet van de organisaties die humanitaire hulp bieden in zijn regio 

Verzoeker weet dat er organisaties aanwezig waren, maar hij kan geen naam geven. Dit is echter geen 

teken dat verzoeker gelogen zou hebben over zijn herkomst. Hij was inderdaad heel jong, en ging 

amper buiten zijn dorp. Verzoeker is daarenboven ongeschoold. Mijn kan zich niet inbeelden in welke 

context hij de naam van een organisatie zou hebben leren kennen. 

• Verzoeker weet niet wanneer er aardbevingen plaatsvonden 

Verzoeker zegt dat er regelmatig aardbevingen waren, meer in de winter dan in de zomer. Meestal 

waren het heel kleine aardbevinden dat je zelfs niet voelt. 

• Er werden twee dorpen aan verzoeker gevraagd die in de omgeving van Amla liggen, maar die 

verzoeker niet kent 

Ten eerste wil verzoeker benadrukken dat hij amper uit zijn eigen dorp kwam, zoals hij het verklaard 

heeft op het CGVS. Hij kent de andere dorpen dus enkel uit horen zeggen. Om die reden heeft hij de 9 

belangrijkste dorpen van zijn district geleerd. Hij verklaart dat iedereen weet in zijn district dat zijn district 

onderverdeeld is in 9 belangrijke dorpen. 

Kleinere dorpen, ook al dichterbij gelegen, kent verzoeker dus niet. 

Het CGVS stelt in de bestreden beslissing dat het dorp Nallawa in de omgeving van Amla ligt, maar dat 

klopt niet, op de kaart in het administratief dossier is duidelijk te zien dat Nallawa ver gelegen is van 

Amla, en helemaal niet op de weg naar het districtcentrum. 

Wat betreft het dorp Kotaka dat inderdaad te vinden is op de kaart van UNOCHA, moet het volgende 

gezegd worden. Ten eerst ligt dat dorp niet op een weg, waardoor mogelijks weinig mensen weet 

hebben van diens bestaan. Ten tweede is dat drop op geen enkel andere kaart te vinden. 

Het website sattelites.pro, dat onder de beeste kaarten heeft van Afghanistan, heeft dat dorp niet in de 

lijst van dorpen van de provincie Nangarhar: 

[…] 

Het is dan ook moeilijk om aan verzoeker te verwijten dat hij dat dorp, waarvan het bestaan allesbehalve 

zeker is, niet kent.  

• Verzoekers kent niet alle bazaars in zijn district Verzoeker is nooit naar de andere dorpen geweest. Hij 

ging enkel naar het Amla Bazaar. Om die reden kent hij de Bazaar van Bamba Kot, Qala Shahi en 

Shokyali niet. Vervolgens had inderdaad van die dorpen gehoord, omdat het grote dorpen zijn uit zijn 

district, maar gezien hij er niet geweest is, weet hij niet dat er daar Bazaars zijn.  

Verzoeker is een keer in het districtcentrum geweest. Voor de rest is hij nooit uit zijn dorp geweest. Over 

de weg tussen zijn huis en het districtcentrum heeft verzoeker dus gezegd wat hij zich herinnert.  

• Verzoeker zou niet op de hoogte zijn dat een school gebouwd werd in 201 3 Verzoeker is wel op de 

hoogte van het bouwen van een school achter de moskee. Er werd aan verzoeker helemaal niet 

gevraagd of hij op de hoogte was van de bouw van een school. Het is dan ook vreemd om te 

concluderen dat hij daar niet van op de hoogte is: 

[…] 

• Verzoeker is niet op de hoogte dat Amla een "High Returneer Area" was voor UNHCR in 2015  

Uit de informatie van het CGVS blijkt inderdaad dat Amla gekozen werd om er een High Returnee Area 

van te maken. Er blijkt echter helemaal niet of die plannen effectief uitgevoerd werden. Een google 

search toont enkel het rapport van 2015 met het woord Amla, waardoor men kan vermoeden dat de 

plannen niet uitgevoerd werden. Het CGVS maakt dus loutere speculaties over het impact van die 

shelter op de bevolking. Er is daar helemaal niets van terug te vinden. 

[…] 

• Verzoeker kent de omliggende districten niet  

Verzoeker geeft daaromtrent een heel spontane verklaring, die aantoont dat zijn kennis van de regio 

alles behalve ingestudeerd is. 

[…] 

(CGVS, bl. 11)  

Er moet niet uit het oog verloren worden dat verzoeker ongeschoold is.  
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• Verzoeker vergist zich over de districten die hij moet passeren om naar Jalalabad te gaan  

Ter herinnering is verzoeker nooit of amper naar Jalalabad geweest. Hij verklaarde het volgende over 

de weg naar Jalalabad: 

[…] 

(CGVS, bl. 11)  

Met een stukje van Kunar bedoelde verzoeker een stukje van de Kunar weg, wat klopt volgens de kaart 

van het CGVS. Voor de rest is die wegomschrijving volledig correct.  

• Shafiqullah Shafiq is voor verzoeker onbekend 

 Er blijkt dat Shafiqullah Shafiq inderdaad in Dara-i-Nur geboren is, maar hij woont nu in Jalalabad. Hij is 

dus vooral in Jalalabad bekend, en niet in Dara-i-Nur. Hij is inderdaad de oprichter van Sharq FM, maar 

dat is een lokale radiozender van Jalalabad: https://mixlr.com/sharq-radiojalalabad/. Dit blijkt ook 

duidelijk op de website van de radio: http://www.shaiqnetwork.com/en/.  

Verzoeker had wel gehoord dat de baas van Sharq TV uit Amlah was, maar hij kende de naam 

Shafiqullah Shafiq niet. De naam van de radio werd echter niet vermeld aan verzoeker, enkel de naam 

van de oprichter.  

• Verzoeker kent Israrullah Qarizada en Qari Mirza Mohammad niet  

Volgens het CGVS waren deze personen allebei districthoofden van Dara-e-Nur rond 2013.  

Verzoeker wil ten eerste opmerken dat hij de districthoofden niet zo goed kent, hij kent beter de lokale 

leiders van Amla. Daarenboven is 2013 voor verzoeker wel heel lang geleden, volgens verzoekers 

verklaringen was hij toen 10 jaar oud, en zelfs volgens de leeftijdstest was hij amper 14 jaar oud. Men 

kan dus zeker niet aan verzoeker verwijten dat hij die twee personen niet kent, vooral gezien hij zijn 

lokale leiders wel kende.  

Haji Mohammad Halim, die verzoeker wel kende, was voorzitter van de Shura van Amla, en hij was nog 

in functie toen verzoeker zijn regio verlaten heeft. Het jaar waarin een persoon verkozen is is zonder 

belang als dat laatste langer in functie is gebleven.  

• Districthoofd bij het vertrek van verzoeker  

Verzoeker geeft toe dat hij zich vergist heeft over de naam Inayatullah: hij was geen districthoofd, maar 

hij was commandant van de veiligheidsdienst van Dara-e-Nur. Toen verzoeker vertrok was de 

districtshoofd Shamahmut Miarkhel, volgens verzoeker. Ook al is de kennis van verzoeker over die 

belangrijke personen niet perfect, dient vastgesteld te worden dat hij wel een zekere kennis heeft, die 

alles behalve ingestudeerd overkomt.  

• Verzoeker is niet op de hoogte van een incident bij de verkiezingsrally van Dr Abdullah Abdullah. 

Volgens verzoeker is Dr. Abdullah Abdullah nooit in Dara-i-Nur geweest. Het CGVS voegt een artikel toe 

aan het administratief dossier waaruit blijkt dat er een incident gebeurd is in 2009, in Atrish dorp. 

Vreemd genoeg wordt geen spoor van een Atrish dorp gevonden op de kaarten door het CGVS 

gevoegd aan het administratief dossier.  

Het gevoegd artikel is des te vreemd dat het van 27 augustus 2009 dateert, terwijl de verkiezingen dat 

jaar op 20 augustus plaatsvonden (stuk 3).  

Daarenboven werd dat incident niet vermeld in een speciaal rapport over alle incidenten met betrekking 

tot de verkiezingen door UNAMA opgesteld (stuk 3). Het district Dara-i-Nur wordt niet vermeld in het 25 

bladzijde lang document. 

• Verzoeker weet niet waar de gronden van zijn familie gelegen zijn  

De gronden van de familie werden door landbouwers bewerkt. Verzoeker ging daar nooit naartoe. Hij is 

wel naar een aker geweest, aan de Bazaar van Amla. Die had de vader van verzoeker aan verzoeker 

getoond.  

• Verzoeker kan niet lezen en schrijven  

Het CGVS vindt niet geloofwaardig dat terwijl verzoekers vader bij NDS werken ze de familie de 

landbouwgronden door landbouwers lieten bewerken, verzoeker niet zou kunnen lezen en schrijven. 

Verzoeker legt nochtans uit dat het volledig te wijten is aan de veiligheidssituatie. Hij is inderdaad drie 

jaar naar school geweest, maar hij heeft er niets geleerd. Er was zelfs geen bord in die school en de 

leerkracht kwam bijna nooit opdagen.  

• Verzoeker verklaart dat zijn vader in cash betaald werd Het CGVS vindt niet geloofwaardig dat 

verzoekers vader, die voor NDS werkte, in cash zijn loon ontving. Verzoeker legt nochtans uit dat er in 

Amla geen banken zijn. Hij moest dus met cash naar huis komen, zodat de familie inkopen enz moest 

doen. Verzoeker denkt dan ook dat zijn vader effectief zijn loon in cash ontving, maar het is ook mogelijk 

dat hij zelf nog geld moest afhalen in Jalalabad.” 

 

De verzoekende partij concludeert dat op basis van het geheel van het gehoorverslag men kan 

vaststellen dat de verzoekende partij een uitgebreide kennis van de regio heeft, alhoewel zij niet 

geschoold is en niet gereisd heeft.  

 

http://www.shaiqnetwork.com/en/
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Vervolgens gaat de verzoekende partij in op de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en 

citeert hiervoor uit de Easo Guidance note van december 2020. 

 

In een derde onderdeel betoogt de verzoekende partij dat zij als vluchteling dient erkend te worden 

omwille van het werk van haar vader en omwille van haar specifiek profiel. De verzoekende partij erkent 

dat ze tijdens het gehoor op het CGVS weinig wist te vertellen over het werk van haar vader. De reden 

hiervoor is dat haar vader haar amper iets verteld had over zijn werk. In Afghanistan praat een vader 

niet met zijn kinderen. De verzoekende partij wijst erop dat zij na het gehoor haar vader gecontacteerd 

heeft om meer details te vragen over zijn werk en dat zij deze aanvullende informatie aan de 

verwerende partij heeft meegedeeld. Ook stelt de verzoekende partij dat zij een foto van zichzelf naast 

haar vader neergelegd heeft, evenals een badge en een certificaat over haar vader. De verzoekende 

partij stelt dat: “Gezien het geheel van documenten die neergelegd werden, oordeelt het CGVS: "Ze 

tonen alvast geen recente tewerkstelling aan van uw vader bij de NDS". Het CGVS sluit dus niet uit dat 

verzoekers vader wel effectief voor NDS werkte.” Voorts is de verzoekende partij de mening toegedaan 

dat het filmpje dat neergelegd werd tenminste een begin van bewijs vormt van de recente tewerkstelling 

van haar vader voor NDS. Daar zij als oudste zoon en haar vader nu permanent op zijn werk verblijft om 

aan vervolgingen te ontsnappen, is het duidelijk dat zij geviseerd zou worden door de taliban in geval 

van terugkeer. 

 

De verzoekende partij wijst er vervolgens op dat zij een man of fighting age, zoals bedoeld in de 

UNHCR guidelines over de nood aan bescherming van Afghaanse asielzoekers, is. De verzoekende 

partij citeert uit voormelde guidelines.  

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat er geen intern vluchtalternatief voor haar mogelijk is. 

 

2.3. Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij het volgende document toe: AIHRC-UNAMA 

Joint Monitoring of Political Rights Presidential and Provincial Council Elections Third Report 1 August - 

21 October 2009 

 

3. In de nota met opmerkingen betoogt de verwerende partij dat artikel 13 van het EVRM niet 

geschonden is daar los van de vraag of er enige inbreuk werd begaan ten aanzien van de rechten en 

vrijheden van de verzoekende partij, dient te worden vastgesteld dat zij gebruik heeft gemaakt van de 

mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en haar middelen aan te voeren, 

zodat artikel 13 EVRM gerespecteerd werd.  

 

De schending van artikel 4 van de kwalificatierichtlijn kan niet rechtsgeldig worden ingeroepen daar 

voormelde richtlijn bij de wet van 15 september 2006 werd omgezet in de Vreemdelingenwet, waardoor 

die niet langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme 

interpretatie. 

 

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Uit de 

bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

De verwerende partij meent dat de verzoekende partij in wezen de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt 

in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk 

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking 

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

De verwerende partij betoogt dat de stelling van de verzoekende partij dat indien kennis niet door het 

CGVS kan worden geverifieerd, ze bijgevolg ook niet kan ingestudeerd zijn en dus als waarachtig dient 

te worden beschouwd niet opgaat. De verwerende partij betoogt dat sommige specifieke details niet 

geverifieerd worden door het CGVS daar zij enkel opzoekingen in bepaalde talen kan verrichten. Het is 

perfect mogelijk dat dergelijke informatie in andere talen, waaronder Pashtou, Pashai of Dari, wel 

makkelijk terug te vinden is en dus kan ingestudeerd worden, of in zijn geheel verzonnen worden. Wat 

het ook zij, uit de vaststellingen in de bestreden beslissing blijkt dat haar herkomstkennis onvoldoende 

overtuigt. Het louter volharden in verklaringen die op geen enkele wijze geverifieerd kunnen worden 
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wijzigt deze vaststellingen niet. De verwerende partij stelt dat de vaststelling blijft dat de verzoekende 

partij de zaken die wel te verifiëren zijn, zoals dorpen langs een bepaalde route of de verschillende 

bazaars, niet kent terwijl deze kennis redelijkerwijze kan worden verwacht van iemand met haar profiel. 

Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat verscheidene dorpen die de verzoekende partij aanhaalt op 

geen enkele kaart terug te vinden zijn en de verzoekende partij er niet in slaagt deze vaststelling te 

weerleggen en het bestaan van deze dorpen aan te tonen. 

 

In de nota met opmerkingen geeft de verwerende partij aan dat zij de verzoekende partij volgt waar zij 

stelt dat de COI bijgevoegd aan het administratief dossier niet aantoont dat de plannen van UNHCR 

betreffende de High Returnee Area in Amla effectief werden uitgevoerd. Echter, de verzoekende partij 

verwijst ook naar verschillende specifieke verklaringen die haar herkomst verder zouden moeten staven. 

In haar verzoekschrift noch in de bijkomende opmerkingen die via e-mail werden overgemaakt van 6 juli 

2020, komt de verzoekende partij veelal niet verder dan post factum-beweringen, vaak zonder enig 

begin van bewijs. Het louter tegenspreken van de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen 

volstaat echter niet om een ander licht te schijnen op de conclusies van het CGVS. De antwoorden die 

het verzoekschrift tracht te bieden op de vragen betreffende aardbevingen, humanitaire hulp in de regio, 

de verschillende bazaars in het district en de verschillende districtshoofden kunnen dus niet overtuigen. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar haar verklaringen over het beroep van haar vader, verwijst de 

verwerende partij integraal naar de argumentatie uiteengezet in de bestreden beslissing. 

 

Omtrent het voorgehouden profiel van de verzoekende partij wijst de verwerende partij erop dat uit de 

bestreden beslissing blijkt dat hierbij ernstige vraagtekens geplaatst worden. Volledigheidshalve meent 

de verwerende partij dat de lage scholingsgraad van de verzoekende partij geen afdoende verklaring 

vormt voor de lacunes in haar kennis inzake de regio waar zij gedurende haar hele leven beweert te 

hebben gewoond. Ook van personen met een lage scholingsgraad mag immers worden verwacht dat 

deze kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële kennisvragen omtrent hun directe 

leefomgeving en de regio waarin zij heel hun leven beweren te hebben gewoond, alsmede dat zij een 

aantal basiszaken kennen en dat zij een aantal gegevens op een doorleefde wijze kunnen situeren.  

 

Omtrent artikel 3 van het EVRM betoogt de verwerende partij dat haar nood aan subsidiaire 

bescherming niet aannemelijk gemaakt wordt aangezien zij geen zicht biedt op haar herkomst. 

Bovendien is de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel. 

 

De verwerende partij stelt te volharden in de argumentatie van de bestreden beslissing. De verzoekende 

partij heeft immers niet voldaan aan haar medewerkingsplicht daar zij geen zicht heeft geboden op haar 

werkelijke streek van herkomst en verblijf voorafgaand aan haar vertrek naar België. Omwille van deze 

reden is het dan ook niet mogelijk voor de verwerende partij om te bepalen of er in haar hoofde sprake 

is van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) Vreemdelingenwet. Waar de 

verzoekende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt 

opgemerkt dat de rechtspraak van de Raad geen precedentwaarde heeft en elk dossier wordt 

individueel beoordeeld. 

 

4. Aanvullende nota 

 

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aanvullende nota neer. Aan deze aanvullende nota 

voegt de verzoekende partij stukken toe met betrekking tot het werk van haar vader en haar herkomst in 

Afghanistan:  

1) Een foto van haar samen met haar vader en een foto van haar vader alleen, op zijn werk  

2) Taskara van de vader  

3) Bewijs opleiding voor nationale veiligheidsdienst vader  

4) Attest van de dorpsoudsten.  

De verzoekende partij betoogt dat de foto haar en haar vader bewijst dat de persoon op de video die zij 

had gevoegd aan haar asielprocedure wel degelijk haar vader is. De verzoekende partij legt de oude 

taskara van haar vader neer, als bijkomend bewijs van haar herkomst. Zij brengt eveneens het bewijs 

dat haar vader een opleiding gevolgd heeft voor de nationale veiligheidsdienst. Dit is een cruciaal 

element gezien het werk van haar vader betwist werd door het CGVS. Als laatste legt zij een attest neer 

van de dorpsoudsten, die bevestigen dat haar vader voor de nationale veiligheidsdiensten werkt, en dat 

zij daarom is moeten vluchten. 
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5. Bevoegdheid 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt 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 2005-2006, 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 verzoekers daarop. Hij dient 

verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan. 

 

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend 

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In  

toepassing van de 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. 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 worden de verzoeken om internationale 

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De 

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

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet.  

 

6. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

 

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en samenwerkingsplicht 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, lid 1 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, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van 

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt 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.  
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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  

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.” 

 

7. Formele motivering 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de 

verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 

62 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt niet duidelijk op 

welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke 

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

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

verzoekschrift dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

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

kan in zoverre niet worden aangenomen. 

 

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

 

8.1. De verzoekende partij stelt afkomstig te zijn uit het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in 

de Afghaanse provincie Nangarhar. De verzoekende partij verklaart aldaar heel haar leven te hebben 

gewoond en dat haar familie er gronden heeft. De verzoekende partij is zelf slechts drie jaar naar school 

gegaan en kan daarom niet lezen en schrijven. Het vluchtrelaas van de verzoekende partij speelt zich in 

haar dorp van herkomst af, aldaar werd haar familie door leden van de taliban bedreigd omwille van de 

tewerkstelling van haar vader bij de inlichtingendienst (National Directorate of Security – NDS). Voor de 

samenvatting van de vluchtmotieven verwijst de Raad naar het feitenrelaas in de bestreden beslissing, 

waarvan de uiteenzetting niet wordt betwist door de verzoekende partij.  
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8.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij geen geloof hecht aan verzoekers 

voorgehouden herkomst uit het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de Afghaanse provincie 

Nangarhar. De verzoekende partij maakt volgens de verwerende partij niet aannemelijk dat zij 

daadwerkelijk afkomstig is uit deze regio en aldaar verbleven heeft vooraleer ze uit Afghanistan gevlucht 

is. Onder meer om deze reden hecht de verwerende partij geen geloof aan verzoekers vluchtrelaas dat 

onlosmakelijk is verbonden met zijn beweerde herkomst uit het dorp Amla, gelegen in het district Dara-

e-nur in de Afghaanse provincie Nangarhar.  

 

8.3. De Raad beklemtoont dat het bepalen van de werkelijke regio van herkomst van belang is wanneer 

deze regio de plaats is waar de verzoeker om internationale bescherming de bron van zijn vrees 

situeert. Het is dan immers de werkelijke regio van herkomst in functie waarvan de vrees voor 

vervolging en het risico op ernstige schade zullen worden onderzocht.  

 

Ter ondersteuning van haar verzoek om internationale bescherming brengt de verzoekende partij de 

volgende documenten bij: haar taskara en deze van haar vader, een foto met haar vader, de badge van 

haar vader van zijn job bij de NDS, een certificaat van zijn werk, twee dreigbrieven van de taliban en 

een petitie omtrent haar problemen, een brief van 6 juli 2020 van haar advocaat, bewijs opleiding voor 

nationale veiligheidsdienst van haar vader, een foto van haar vader op het werk en een attest van de 

dorpsoudsten.   

 

Aan de voorgelegde taskara’s kan slechts een zeer beperkte bewijswaarde worden gehecht nu uit 

objectieve landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van 

corruptie heerst en dat zowat alle documenten (kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor 

documenten die uitgaan van de overheid als voor documenten die uitgaan van andere personen of 

instituten dan de staat (AD CGVS, stuk 6, map met ‘landeninformatie’). Bovendien werd slechts een 

kopie van de taskara’s voorgelegd zodat de authenticiteit ervan niet kan worden nagegaan. Deze 

taskara’s zijn op zich dan ook niet voldoende om te stellen dat de verzoekende partij daadwerkelijk 

afkomstig is uit Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de Afghaanse provincie Nangarhar. Omtrent 

de foto’s die de verzoekende partij bijbrengt wijst de Raad erop dat deze foto’s geenszins een familiale 

band bewijzen. 

 

Omtrent de badge en de het opleidingscertificaat word in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd 

dat: “Dit zijn echter beide geen recente documenten. De badge dateert uit 2006 en het certificaat gaat 

over een opleiding van 2014-2016 (documentenmap, document 4 en 5). Ze tonen bijgevolg allerminst 

een tewerkstelling aan van uw vader bij de NDS in 2019, wanneer de problemen die tot uw vlucht geleid 

zouden hebben, zich voordeden. Bovendien bemerkt het CGVS dat uit bijgevoegde objectieve 

informatie blijkt dat Afghaanse documenten weinig bewijswaarde hebben, daar ze makkelijk op niet-

reguliere wijze te verkrijgen zijn, zowel in als buiten Afghanistan. Valse documenten zijn amper te 

onderscheiden van authentieke. Ook het filmpje dat werd overgemaakt op 6 juli 2020 kan de functie van 

uw vader niet aantonen. Indien de persoon op het filmpje effectief uw vader is, valt niet te zien dat deze 

persoon in burgerkleren werkt bij de NDS.”  

 

Aan de twee dreigbrieven van de taliban, een petitie omtrent haar problemen en het attest van de 

dorpsoudsten kan slechts een zeer beperkte bewijswaarde worden gehecht nu uit objectieve 

landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie 

heerst en dat zowat alle documenten (kunnen) worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die 

uitgaan van de overheid als voor documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de 

staat (AD CGVS, stuk 6, map met ‘landeninformatie’).  

 

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

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om sluitend bewijs voor te leggen, zal de verzoeker, 

wiens Afghaanse nationaliteit niet wordt betwist, zijn werkelijke streek van herkomst moeten aantonen 

louter op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van 

zijn herkomst zijn.  

 

Het komt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg ook de Raad toe 

te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de verzoeker om 

internationale bescherming de nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst voldoende aantoont. 

Indien de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad van oordeel zijn dat 

dit niet het geval is en dat het onderzoek van het verzoek ten aanzien van een ander land dan wel een 

andere regio moet gebeuren, komt het hen toe dit land/deze regio te bepalen door de overwegingen in 
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rechte en/of in feite die hen tot een dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen te zetten. Indien de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad van oordeel zijn dat dit 

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

bescherming of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kunnen overgaan tot een onderzoek van 

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

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

 

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

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoeker. De Raad onderzoekt, naast de 

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop hij in rechte vermag acht te 

slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

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

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

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

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

hoofde van de verzoeker van feitelijke gegevens die behoren tot diens onmiddellijke leefomgeving. 

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke 

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoeker uiteraard minder 

doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens 

binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt 

gelaten. 

 

Indien de verzoeker verklaringen aflegt waaruit moet worden geconcludeerd dat hij niet aannemelijk 

maakt afkomstig te zijn uit de streek die hij voorhoudt te zijn ontvlucht en waar hij de bron van zijn vrees 

situeert, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele 

nood aan internationale bescherming onmogelijk.  

 

8.4. Aangezien de verzoekende partij verklaart heel haar leven tot aan haar vertrek uit Afghanistan in 

het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de Afghaanse provincie Nangarhar gewoond te 

hebben samen met haar familieleden, kan van haar redelijkerwijze worden verwacht dat zij over 

informatie beschikt waaruit kan blijken dat zij aldaar daadwerkelijk langdurig heeft verbleven gedurende 

de laatste jaren voor haar komst naar België. Ook al wordt van de verzoekende partij niet verwacht dat 

zij over alle maatschappelijke en (socio-)politieke aspecten van Afghanistan, en meer in het bijzonder 

haar beweerde regio van herkomst, een gedetailleerde kennis bezit, zijn er geen redenen die kunnen 

verhinderen dat de verzoekende partij haar herinneringen aan haar persoonlijke leven en onmiddellijke 

leefomgeving nauwgezet kan toelichten. 

 

Tijdens het persoonlijk onderhoud werd ingegaan op verzoekers ervaringen met het leven in zijn dorp, 

zijn omgeving en zijn verplaatsingen. De vragen die gedurende het persoonlijk onderhoud gesteld 

werden, boden de verzoekende partij ruim de mogelijkheid om haar herkomst toe te lichten. Er werden 

zowel gerichte als open vragen gesteld die haar konden toelaten haar bekendheid aan te tonen met 

haar streek van herkomst en met de maatschappelijke en (socio-)politieke omgeving. Haar kennis is 

echter ontoereikend. 

 

Omtrent haar voorgehouden profiel heeft de verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud  

aangehaald dat ze slechts drie jaar naar school gegaan is, dat haar familie eigen gronden had in het 

dorp en dat haar vader bij de NDS tewerkgesteld was.  

 

In de bestreden beslissing wordt terecht gemotiveerd dat de verzoekende partij een beeld schetst dat zij 

opgegroeid is in een plattelandsfamilie, doch dat zij dit doorheen haar verklaringen niet aannemelijk 

maakt. De verzoekende partij verklaart dat haar familie gronden had, maar dat ze deze niet precies weet 

liggen (notities persoonlijk onderhoud [NPO], p.6). De verzoekende partij verklaart enkel dat de gronden 

zich op verschillende locaties bevinden en verspreid liggen (NPO, p.6). Hieromtrent wordt in de 

bestreden beslissing terecht gemotiveerd dat: “Het is echter niet aannemelijk dat u geen enkele 

preciezere situering van deze gronden kunt maken, wanneer u daar altijd in het dorp geleefd zou 

hebben, zelfs indien u persoonlijk niet op de gronden werkte (CGVS, p.12). Zeker gezien grondbezit in 

Afghanistan net zo’n belangrijke rol speelt in de samenleving. Anderzijds is het agrarisch beeld van uw 

familie weinig waarschijnlijk. Zo bewerkten jullie niet jullie eigen gronden en zou uw vader voor de NDS 

werken (CGVS, p.12, 13). Het beeld dat u schetst van een armere boerenfamilie in een landelijk dorp is 

dan ook al weinig toepasselijk.” Op de vraag wat haar familie teelt op hun velden, geeft de verzoekende 

partij een zeer algemeen antwoord (NPO, p.12). Nochtans verklaart de verzoekende partij dat hetgeen 
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ze op hun gronden teelden voor eigen gebruik was (NPO, p.12). Dit ondermijnt verder de 

geloofwaardigheid van haar verklaring dat ze opgegroeid is in een plattelandsfamilie. 

 

Voorts somt de verzoekende partij in het begin van haar gehoor de namen op van personen van wie ze 

stelt dat het de dorpsoudsten en maliks zijn (NPO, p.4). Echter, wanneer de protection officer verder 

tijdens het gehoor aan de verzoekende partij vraagt of haar familie deel uitmaakt van de ouderen van 

het dorp, blijkt dat zij de vraag niet begrijpt. Wanneer de protection officer vervolgens vraagt “er is de 

malik en enkele ouderen die de leiding nemen in het dorp, zijn er leden van uw familie die hiertoe 

behoren?”, antwoordt de verzoekende partij “ik heb enkel mijn vader en mijn paternale oom. Voor de 

rest zijn er geen ouderen in ons huis” (NPO, p.6). Uit verzoekers antwoord blijkt dat hij niet vertrouwd is 

met de organisatie van het dorpsleven op het platteland in Afghanistan. Het gegeven dat ze eerder 

tijdens het onderhoud wel vier namen opgesomd heeft, doet hieraan geen afbreuk. Het latere antwoord 

van de verzoekende partij illustreert net dat haar kennis niet doorleefd is.  

 

Bovendien maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat zij de zoon is van een persoon die 

voor de NDS werkte. Vooreerst kan de verzoekende partij slechts weinig informatie geven over het werk 

van haar vader. Nochtans verklaart ze dat haar vader nooit iets anders gedaan heeft (NPO, p.5). Het 

enige dat de verzoekende partij weet is het feit dat hij voor de NDS werkte in Nangarhar. Wanneer de 

protection officer aan het begin van het persoonlijk onderhoud aan de verzoekende partij vraagt op 

welke locatie haar vader in Nangarhar werkt, stelt dat dit ergens in Nangarhar is, maar dat ze niet 

precies weet waar (NPO, p.5). Verder tijdens het persoonlijk vraagt de protection officer opnieuw waar 

haar vader in Nangarhar gewerkt heeft. hierop antwoordt de verzoekende partij dat ze nooit in 

Nangarhar geweest is en altijd in Dar-e-nur verbleven heeft. Nadat de protection officer stelt dat Dar-e-

nur een district van Nangarhar is vraagt de protection officer of de verzoekende partij met Nangarhar 

Jalalabad bedoelt. De verzoekende partij antwoordt “het is hetzelfde, dus daar is waar hij werkte” (NPO, 

p. 13-14). Dat de verzoekende partij die verklaart heel haar leven in de provincie Nangarhar gewoond te 

hebben echter het verschil niet kent tussen de naam van de provinciehoofdstad en de naam van de 

provincie, doet ernstig afbreuk aan haar geloofwaardigheid. Het gegeven dat de verzoekende partij 

slechts drie jaar naar school gegaan is verschoont deze omissie niet. De verzoekende partij maakt ook 

niet aannemelijk dat in de omgangstaal inwoners uit de provincie Nangarhar of uit haar district dezelfde 

benaming gebruiken om de provinciehoofdstad als de provincie aan te duiden.  

 

Verder weet ze niet waartoe de Nationale Veiligheidsdienst behoort, kent ze de functie van haar vader 

niet en weet ze niet welke taken hij uitvoerde (NPO, p.13). Ook heeft ze geen idee of hij een bepaalde 

opleiding moest volgen, en of hij altijd in Jalalabad bleef of ook op andere locaties ging werken. 

Evenmin weet de verzoekende partij of hij een bepaald uniform droeg, en kent hij geen collega’s van zijn 

vader (NPO, p.14). Waar de verzoekende partij betoogt dat haar vader haar niets verteld heeft en dat ze 

niets durfde te vragen omdat ze een kind was (NPO, p.25), gaat ze eraan voorbij dat ze ten tijde van de 

beweerde problemen bovendien ook al achttien jaar zou geweest zijn en bovendien de oudste zoon. Dat 

de verzoekende partij hier niets weet over te vertellen, knelt des te meer omdat haar eigen 

vluchtmotieven verband houden met de tewerkstelling van haar vader en de verzoekende partij verklaart 

tijdens het persoonlijk onderhoud dat haar vader nog steeds bij de nationale veiligheid werkt (NPO, p.5). 

In die omstandigheden kan, indien haar vader effectief bij de NDS tewerkgesteld was redelijkerwijze van 

de verzoekende partij verwacht worden dat zij toch meer informatie over zijn tewerkstelling had. Dat de 

verzoekende partij na haar vertrek, toen ze zich reeds in een veilige positie bevond en nog steeds in 

contact stond met haar vader (NPO, p.7), geen verdere vragen stelde omtrent de essentie van haar 

problemen, doet dan ook een grote afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. 

 

In haar brief van 6 juli 2020 voegt de verzoekende partij informatie omtrent de job van haar vader bij de 

NDS. Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat: “De door u overgemaakte 

opmerkingen aangaande de werkzaamheden van uw vader kunnen uw vastgestelde gebrek aan kennis 

tijdens het persoonlijk onderhoud echter niet vergoelijken, daar u zich louter bedient van post-factum 

verklaringen. Er kan van u immers verwacht worden dat u zich voorafgaande beter had geïnformeerd 

over de door u ingeroepen vluchtmotieven. Daarenboven kan het CGVS weinig waarde hechten aan 

deze toevoegingen. Het CGVS bevindt zich immers niet in de mogelijkheid om na te gaan of deze 

toevoegingen wel degelijk van uw vader afkomstig zijn. Deze kunnen evengoed ergens opgezocht zijn, 

of door iemand anders verteld zijn.” Door in het verzoekschrift louter haar brief van 6 juli 2020 opnieuw 

te citeren, weerlegt de verzoekende partij geenszins de voormelde motieven die steun vinden in het 

administratief dossier, pertinent en terecht zijn. Voorts wijst de Raad erop dat de verzoekende partij in 

haar brief van 6 juli 2020 stelt dat haar vader geen uniform droeg, doch brengt ze foto’s bij van een 
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persoon in uniform van wie ze stelt dat het haar vader is. De verzoekende partij toont niet aan dat haar 

vader bij de NDS tewerkgesteld was.  

 

Voorts wordt het voorgehouden profiel van de vader van de verzoekende partij verder ondermijnd 

doordat uit de verklaringen van de verzoekende partij blijkt dat haar familie, ondanks de professionele 

ervaring van haar vader, zij noch in navolging van de oorspronkelijke bedreigingen noch nadat de 

familie dreigbrieven ontvangen had, daadwerkelijke voorzorgsmaatregelen genomen heeft. De 

verzoekende partij verklaart dat zes à acht maanden voor haar vertrek uit Afghanistan de taliban haar 

vader via de mullah bedreigde omwille van zijn tewerkstelling bij de NDS, doch is haar vader niet 

gestopt met werken en keerde hij ook terug naar zijn dorp. Aldaar heeft hij ook de eerste dreigbrief 

ontvangen. Alhoewel de taliban hem en de verzoekende partij zou bedreigd hebben, heeft haar vader 

geen voorzorgsmaatregelen genomen. Evenmin werden er na de tweede dreigbrief 

voorzorgsmaatregelen genomen. Enkel haar moeder drong aan dat ze niet meer naar buiten zouden 

gaan (NPO, p.21). Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd dat: “Ten eerste is 

het zeer opmerkelijk dat u en uw familie geen stappen ondernamen om zich in veiligheid te brengen bij 

aanvang van de bedreigingen. Zo’n 6, 7 of 8 maanden voor uw vertrek begonnen de problemen (CGVS, 

p.19), maar dit vertelde uw vader jullie niet, zo blijkt. Uzelf werd hiervan pas op de hoogte gesteld bij het 

ontvangen van de eerste dreigbrief (CGVS, p.19). Het is echter reeds opmerkzaam dat uw vader u, als 

oudste zoon van het gezin, hiervan niet vroeger op de hoogte gebracht zou hebben, zeker daar hij zelf 

zeer weinig thuis was wegens zijn job. Na de bedreigingen via de mullah, werd er u bijgevolg niet 

gezegd voorzichtig te zijn of op te letten voor bepaalde personen. Wanneer iemands leven bedreigd 

wordt door de taliban, kan echter verwacht worden dat enige stappen zouden ondernomen worden om 

zijn leven en dat van zijn gezin in veiligheid te brengen. Dit gebeurde echter niet. Ook na het ontvangen 

van de eerste en vervolgens de tweede dreigbrief bleven jullie gewoon verder in het dorp wonen. Uw 

vader zei helemaal niets en uw moeder maande jullie enkel aan binnenshuis te blijven (CGVS, p.21).. 

Wanneer het leven van uw vader, u en uw broer dermate in gevaar was, is het weinig geloofwaardig dat 

uw vader jullie gewoon verder in het dorp liet verblijven. Met zijn job en verblijf in Jalalabad moet hij 

ongetwijfeld voldoende connecties gehad hebben in de stad. Ook op financieel vlak, met de job van uw 

vader en de eigendommen die jullie zouden hebben in het dorp, moet er het een en het ander mogelijk 

geweest zijn qua veiligheidsmaatregelen. Echter werden geen stappen ondernomen om jullie leven in 

veiligheid te brengen. Dit alles doet een enorme afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze 

bedreigingen vanwege de taliban.” Het betreffen pertinente en draagkrachtige motieven die verder 

afbreuk doen aan het voorgehouden profiel van verzoekers vader. 

 

Bijgevolg dient er op basis van de afgelegde verklaringen samen gelezen met de documenten die de 

verzoekende partij bijgebracht heeft, beslist te worden dat de verzoekende partij haar voorgehouden 

profiel van zoon van een persoon die bij de NDS tewerkgesteld is, en afkomstig is uit een armere 

boerenfamilie niet aannemelijk maakt.  

 

De verzoekende partij laat door haar eigen toedoen na om duidelijkheid te scheppen over haar eigen 

profiel. Dit in achtgenomen kan er vastgesteld worden dat noch uit het gehoor noch uit de bestreden 

beslissing blijkt dat ten aanzien van de verzoekende partij, onredelijke verwachtingen werden gesteld. 

Nergens blijkt dat van de verzoekende partij werd verwacht dat zij over alle maatschappelijke en (socio-) 

politieke aspecten van Afghanistan, en meer in het bijzonder haar beweerde regio van herkomst, een 

gedetailleerde kennis bezit. Daarenboven hebben de vragen ook betrekking op haar directe 

leefomgeving en houden verbanden met gebeurtenissen in haar dagelijks leven. In dit verband wijst de 

Raad er verder op dat de verzoekende partij ook nalaat om een duidelijk beeld te geven van haar eigen 

leefomgeving. Zo stelt de verzoekende partij dat haar familie thuis weliswaar een radio had, doch dat ze 

zelf niet echt naar de radio luisterde. Ze speelde eerder spelletjes, vandaar dat ze geen radiostations 

kan vermelden die bij haar thuis opstonden en ook de lokale radiostations uit de regio niet kent (NPO, p. 

7). In dit verband wijst de Raad erop dat de verzoekende partij bij haar vertrek uit Afghanistan, volgens 

het leeftijdsonderzoek, minstens 19,3 jaar oud was. De verzoekende partij was geen kind meer. Indien 

ze verklaart dat de radio bij hen thuis opstond, kan redelijkerwijze van een tiener verwacht worden dat 

zij minstens kan zeggen naar welke radiostations haar ouders luisterden. Door de vraag niet te willen 

beantwoorden lijkt het erop dat de verzoekende partij informatie achterhoudt.  

 

Ook omtrent het contact met haar familieleden in Afghanistan geeft de verzoekende partij geen 

eenduidig antwoord. Enerzijds verklaart de verzoekende partij nog telefonisch contact met haar vader te 

hebben (NPO, p.3, 7, 8 en 25) en anderzijds verklaart zij dat ze sinds haar vertrek met niemand nog 

gesproken heeft (NPO, p.8). Ook geeft de verzoekende partij aan dat haar moeder een eenvoudige 
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telefoon heeft met een simkaart, doch zou ze sinds haar vertrek geen contact met haar hebben (NPO, 

p.21). 

 

Daarenboven geeft de verzoekende partij ook geen duidelijk zicht over haar dagelijks leven in haar dorp 

van herkomst. De verzoekende partij verklaart slechts drie jaar naar school in Amla geweest te zijn 

waardoor ze niet kan lezen en/of schrijven (NPO, p.12). De verzoekende partij zou niet op de gronden 

van de familie gewerkt hebben en weet ze ook niet liggen. Zij zou niet gewerkt hebben in Afghanistan 

(NPO, p.12) en kwam amper uit haar eigen dorp. De Raad kan enkel vaststellen dat de verzoekende 

partij haar eigen leefwereld zeer beperkt houdt. 

 

In de bestreden beslissing wordt terecht vastgesteld dat de verzoekende partij in staat is om een aantal 

algemene zaken over haar regio van herkomst te vertellen. De verzoekende partij verklaart onder 

andere dat het om een groene streek gaat met veel bergen en landbouwakkers in de buurt, dat er recht 

tegenover haar huis de begraafplaats ligt, dat er in haar dorp kanalen en een bazaar zijn, dat er opium 

verbouwd wordt in het district, (NPO, p.8), dat er een kliniek is in haar dorp, dat je zowel met de Afghani 

als de Kaldar kan betalen in de bazaar (NPO, p.9), dat de taliban vooral ’s nachts aanwezig is in de 

regio, dat er overstromingen en aardbevingen plaatsvinden (NPO, p.10), doch blijven het algemene 

verklaringen die niet steeds eigen zijn aan de regio van de verzoekende partij. Echter wanneer er 

bijkomende vragen gesteld worden, is de verzoekende partij inderdaad niet in staat om bijkomende 

informatie te geven. De verzoekende partij haalt bijvoorbeeld aan dat regelmatig aardbevingen en 

overstromingen plaatsvinden in haar regio, doch wanneer de protection officer vraagt wanneer de 

laatste aardbeving plaatsvond kan de verzoekende partij dit zich plots niet meer herinneren (NPO, p.10). 

Het gegeven dat de aardbevingen ’s nachts zouden plaatsvinden vormt geen verschoningsgrond voor 

dit gebrek aan kennis. In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat het om kleine aardbevingen 

gaat, die je zelfs niet voelt. De Raad wijst erop dat dit een post-factum verklaring is die geen steun vindt 

in haar eerder afgelegde verklaringen. Ook wordt dit door geen enkel begin van bewijs onderbouwd. 

Daarenboven erkent de verzoekende partij dat er verschillende organisaties hulp bieden na 

aardbevingen of overstromingen. In die omstandigheden kan redelijkerwijze aangenomen worden dat 

deze gebeurtenissen niet onopgemerkt gebeuren waardoor er van de verzoekende partij kan verwacht 

worden dat ze minstens een tijdsindicatie kan geven. Voorts stelt de Raad samen met de verwerende 

partij vast dat de verzoekende partij ook geen namen van organisaties kan geven die hulp boden na een 

dergelijke gebeurtenis. In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat ze geen namen van 

hulporganisaties kent omdat ze zo jong was. De Raad wijst erop dat uit het leeftijdsonderzoek blijkt dat 

de verzoekende partij ouder, dan dat ze zelf verklaard heeft, was. Bij haar vertrek uit Afghanistan was 

ze minstens 19,3 jaar oud. Ook is zij de oudste zoon van de familie en verklaart ze dat haar vader 

omwille van zijn tewerkstelling vaak afwezig was. In die omstandigheden was de vraagstelling van de 

verwerende partij redelijk.  

 

Zoals blijkt uit de voorgaande alinea geeft de verzoekende partij een beschrijving van haar dorp, doch 

wanneer de protection officer vragen stelt over veiligheidsincidenten in haar dorp zelf en de 

aanwezigheid van de taliban slaagt de verzoekende partij er niet in om doorleefde antwoorden te geven. 

Enerzijds stelt de verzoekende partij dat er heel wat dingen gebeuren in haar regio, en anderzijds 

beschrijft ze dan incidenten die zich lang geleden hebben voorgedaan (NPO, p.16). Zo vermeldt de 

verzoekende partij een incident in Suraj dat 5 à 6 jaar geleden plaatsgevonden heeft en de ontvoering 

van een Japanner die eveneens 9 à 10 jaar geleden gebeurd is. Voorts stelt de verzoekende partij dat 

twee broers werden doodgeschoten in Dare Mazar en een aanslag op school waarbij de Amerikanen 

vlak daarna de talibs vanuit de lucht aangevallen hebben. Ook deze incidenten zouden volgens de 

verzoekende partij 5 à 6 jaar geleden plaatsgevonden hebben (NPO, p.16). Voorts haalt de 

verzoekende partij aan dat het districtscentrum vaak aangevallen wordt, en dat er een serieuze aanval 7 

à 8 jaar geleden gebeurd is (NPO, p.16-17). Wanneer de protection officer vervolgens naar recentere 

veiligheidsincidenten vraagt, kan de verzoekende partij geen incidenten opsommen en stelt ze dat er 

niets anders gebeurd is (NPO, p.17). Gelet op het gegeven hoe de verzoekende partij de 

veiligheidssituatie in haar voorgehouden regio van herkomst beschrijft, de aanwezigheid van de taliban 

benadrukt en dan slechts een beperkt aantal veiligheidsincidenten vermeldt toen ze slechts 8 à 13 jaar 

oud was, wijst eerder op ingestudeerde kennis dan op doorleefde kennis. Dit klemt des te meer omdat 

de verzoekende partij deze incidenten op een zeer algemene wijze beschrijft. Ook het incident waarbij 

één van zijn familieleden betrokken was, gewond geraakte en een oog verloor, laat de verzoekende 

partij na om dit meer concreet te beschrijven. Zo verklaart de verzoekende partij niet waar dit gebeurd 

is, en welk familielid het was. In de bestreden beslissing wordt terecht geconcludeerd dat: “Het CGVS 

bemerkt dat de door u aangehaalde incidenten bijgevolg ook op een andere locatie kunnen hebben 
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plaatsgevonden, of u kunt deze louter van horen zeggen hebben, zonder zelf in de regio aanwezig 

geweest te zijn.” 

 

Daarenboven haalt de verzoekende partij enerzijds aan dat niemand uit haar dorp gekend was om bij de 

taliban te zijn (NPO, p.6), maar anderzijds aanhaalt dat de taliban haar vader via de mullah bedreigde 

en dan stelt dat de taliban vrijwillige mensen opriep om zich bij hen aan te sluiten, doch indien ze geen 

gevolg gaven dan werden ze gedwongen (NPO, p.20). Wanneer de protection officer vervolgens naar 

voorbeelden vraagt van jonge mannen die in haar dorp gerekruteerd werden, kan de verzoekende partij 

geen voorbeelden geven. Wederom kan de verzoekende partij geen concrete voorbeelden gegeven en 

stelt dat ze te jong was op dat moment en haar hoofd er niet bij had (NPO, p.20). Dit is geen afdoende 

verklaring voor haar vage verklaringen, daar ze op dat moment 18 jaar oud was en dat het haar directe 

leefomgeving betrof.  

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat: “Verder werden u vragen gesteld omtrent 

uw dorp en de omgeving ervan. Gevraagd welke dorpen in de buurt van Amla liggen, haalt u een reeks 

dorpen aan (CGVS, p.10). Deze dorpen nader bekeken, liggen de meesten van hen echter allesbehalve 

in de omgeving van Amla. Zoals aangeduid in het groen op de bijgevoegde kaarten (map landeninfo, 

documenten 1a, 1b en 1c), valt af te lezen dat alle door u aangehaalde dorpen teruggevonden werden 

op de kaarten. Bovendien is het duidelijk dat deze dorpen over het hele district verspreid liggen, en de 

overgrote meerderheid ervan niet in de buurt van Amla ligt.” In haar verzoekschrift stelt de verzoekende 

partij dat dit de negen belangrijkste dorpen uit haar district zijn, doch staaft ze dit op geen enkel manier. 

Uit de landeninformatie opgenomen in het administratief dossier blijkt niet dat deze dorpen effectief 

groot zijn of enig belang hebben. Vier dorpen beschikken weliswaar over een hospitaal, doch hiervan 

slechts twee in de buurt van het dorp van de verzoekende partij, namelijk Qala Shahi en Janjapur. Dat 

dit de reden is waarom de verzoekende partij voormeld dorp kent, is twijfelachtig omdat de verzoekende 

partij verklaart dat haar dorp een kliniek heeft (NPO, p.9). In deze omstandigheden dient ook opgemerkt 

te worden dat de verzoekende partij verklaart dat haar moeder broers en een zus heeft en dat deze 

personen in het district wonen, doch weet de verzoekende partij niet waar ze wonen (NPO, p.6). 

Wanneer haar naar schrijnen in haar regio gevraagd wordt, noemt ze twee schrijnen op waarvan ze stelt 

dat ze veraf liggen. Naar deze schrijnen zouden personen gaan die een kinderwens hebben. Het is 

inderdaad zo dat de verzoekende partij de weg beschrijft tussen haar huis en het districtshuis, doch 

geen melding maakt van het dorp Qala Shahi. Hieromtrent wordt terecht gesteld dat: “Ook wanneer u de 

route beschrijft van uw huis naar het districtscentrum, ontbreken bepaalde opmerkelijke dorpen. U haalt 

wel enkele details aan op de route, namelijk een openbaar toilet en oude Russische tankers (CGVS, 

p.9), deze zaken zijn echter niet te controleren en kunnen evengoed ingestudeerd zijn. Wat wel 

opvallend is, is het feit dat u op uw route enkele dorpen aanhaalt waarvan enkel Janjapur 

teruggevonden werd, maar dat u met geen woord rept over het grote dorp Qala Shahi (CGVS, p.9).Op 

de kaarten toegevoegd aan het administratief dossier (map landeninfo, document 1a, 1b en 1c) merkt 

het CGVS op dat Qala Shahi zeer duidelijk op deze route terug te vinden is. Bovendien zou u het dorp 

Qala Shahi wel kennen, daar u het aanhaalde in de opsomming van dorpen in de omgeving van Amla 

(CGVS, p.10). Dat u dit dorp dan niet vermeldt op uw route, doet verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw kennis omtrent uw regio van herkomst.” In de bestreden beslissing wordt ook 

terecht gemotiveerd dat: “Vervolgens bent u ook zeer vaag en onwetend omtrent het district Dara-e-Nur 

waar u stelt altijd gewoond te hebben. Zo kunt u geen omliggende districten aanhalen (CGVS, p.11). U 

haalt enkel vaagweg aan dat het district omgeven is door bergen (CGVS, p.11). U noemt voorts wel het 

district Khewa wanneer u van uw eigen district naar de stad Jalalabad zou gaan, wat correct is (CGVS, 

p.11). Echter vermeldt u dat men na het district Khewa door de provincie Kunar moet om de route naar 

Jalalabad verder te zetten (CGVS, p.11). Dit is echter incorrect. Op de kaart toegevoegd aan het 

administratief dossier blijkt duidelijk dat u na het district Khewa niet door de provincie Kunar moet, maar 

het district Behsud zou doorkruisen (map landeninfo, document 2). Wanneer u in de richting van Kunar 

zou gaan, gaat u immers de tegenovergestelde richting uit.” 

 

Ook omtrent bekende personen in haar district legt de verzoekende partij niet eensluidende verklaringen 

af. Zo kent de verzoekende partij Haji Mohammad Halim, die werd verkozen als voorzitter van de shura 

in het jaar 2011 (map landeninfo, document 7). Echter, wanneer gevraagd wordt naar het districtshoofd 

ten tijde van haar vertrek vermeldt de verzoekende partij Inanyatullah (NPO, p.18), terwijl uit de 

landeninformatie blijkt dat een zekere Hejratullah Gardiwal werd teruggevonden als districtshoofd in 

augustus 2019 (map landeninfo, document 10). Bovendien werd de naam Inayatullah niet 

teruggevonden als districtshoofd van Dara-e-nur (map landeninfo, document 11). 
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Het gegeven dat de antwoorden van de verzoekende partij algemeen, vaag en gekenmerkt worden door 

omissies, doet vermoeden dat een deel van de kennis van de verzoekende partij omtrent haar 

voorgehouden regio van herkomst ingestudeerd is. De verzoekende partij toont geen doorleefde kennis 

aan van het dorp waar ze volgens haar eigen verklaringen heel haar leven zou gewoond hebben.  

De Raad kan, in navolging van de verwerende partij, na grondige lezing van het administratief dossier – 

het geheel van de verklaringen en landeninformatie in acht genomen –, geen geloof hechten aan 

verzoekers beweerde herkomst uit het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de Afghaanse 

provincie Nangarhar.  

 

Samen met de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan haar beweerde regio van herkomst, 

leidt deze vaststelling ertoe dat evenmin geloof kan worden gehecht aan het vluchtrelaas en beweerde 

vervolgingsfeiten van de verzoekende partij, daar deze onlosmakelijk met haar beweerde plaats van 

herkomst zijn verbonden. Het louter volharden in haar vluchtrelaas, het herhalen van eerder afgelegde 

en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees 

voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de verwerende partij, 

kan verder bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht. De verzoekende partij slaagt er middels 

haar verzoekschrift niet in om de vaststellingen van de verwerende partij te verklaren of in een ander 

daglicht te plaatsen. 

 

Bijgevolg is niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

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

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

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

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

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

 

9. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

 

9.1. Volgens de bepalingen van artikel 48/4, § 1 wordt de subsidiaire beschermingsstatus toegekend 

aan:  

 

“de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen 

op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, 

wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij 

vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in 

paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en 

niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.” 

 

Volgens paragraaf 2 bestaat ernstige schade uit: 

 

“a) doodstraf of executie; of, 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 

van herkomst; of, 

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.” 

 

9.2. Gelet op het ongeloofwaardig karakter van haar vluchtmotieven en vluchtrelaas kan de 

verzoekende partij zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat zij in geval van een 

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in 

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet 

 

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

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek wordt geviseerd. De 

verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in 

Afghanistan zou hebben gekend. 
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9.3. Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in 

de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een 

Afghaanse nationaliteit niet volstaan. 

 

In artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte 

aan bescherming bestaat indien de verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land 

van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, 

of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade en indien hij op een 

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Uit een samenlezing van artikel 48/4 en 48/5, § 

3 van de Vreemdelingenwet vloeit voort dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vereist 

is om het risico te kunnen inschatten. In dit verband wijst de Raad er nog op dat de verzoekende partij 

niet aannemelijk maakt dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die 

terugkeert naar Afghanistan, louter door zijn aanwezigheid op het Afghaanse grondgebied, een reëel 

risico zou lopen op de in artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.  

 

Op grond van artikel 4.2 van de richtlijn 2011/95/EU, zoals omgezet in artikel 48/6, §1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, mag de verwerende partij dan ook verlangen dat verzoeker verklaringen en 

documentatie ter staving van zijn nationaliteit, identiteit, inclusief zijn geboorteplaats en “land(en) en 

plaats(en) van eerder verblijf” voorlegt. De verplichting om mee te werken aan de vaststelling van de 

plaatsen van eerder verblijf, houdt niet in dat verzoeker het bewijs moet leveren “recent en rechtstreeks” 

uit een bepaalde regio te komen alvorens hij in een lidstaat zijn verzoek om internationale bescherming 

indient. Wel kan van de verzoekende partij worden verwacht dat zij duidelijkheid schept over haar 

geboorteplaats en haar verschillende verblijfplaatsen in Afghanistan, zowel de eerdere als de laatste 

verblijfplaatsen, zodat de werkelijke regio van herkomst kan worden bepaald. 

 

Het bepalen van de werkelijke regio van herkomst is des te meer van belang wanneer deze streek de 

plaats is waar de verzoekende partij de bron van het risico op ernstige schade situeert. Het is dan 

immers de werkelijke streek van herkomst in functie waarvan de vrees voor het risico op ernstige 

schade zal worden onderzocht. Met betrekking tot het eventuele risico op ernstige schade zoals bedoeld 

in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is het dan ook essentieel dat de verzoekende partij om 

internationale bescherming haar herkomst uit de regio, waar zij stelt dergelijk risico bij terugkeer te 

lopen, aannemelijk maakt. 

 

De verzoekende partij verklaart te zijn geboren in het dorp Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de 

Afghaanse provincie Nangarhar en aldaar te hebben gewoond tot aan haar vertrek uit Afghanistan. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij afkomstig is uit het dorp 

Amla, gelegen in het district Dara-e-nur in de Afghaanse provincie Nangarhar. Gelet op dit feit, maakt de 

verzoekende partij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie 

aldaar. 

 

Verder maakt de verzoekende partij ook niet aannemelijk dat zij afkomstig is uit een gebied in 

Afghanistan waarvoor, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden 

toegekend of waarvoor, al naar het individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, 

§ 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het is de taak van de verzoekende partij om haar verzoek om internationale bescherming te staven en 

deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad kan slechts 

vaststellen dat de verzoekende partij hierin manifest faalt. 

 

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de werkelijke herkomst, 

verblijfplaats(en) en achtergrond van de verzoekende partij voor haar komst naar België, over haar reële 

problemen, netwerk en situatie en over de vraag of verzoeker al dan niet afkomstig is uit of kan 

verblijven in een land of regio waar geen risico op ernstige schade aanwezig is in de zin van artikel 48/5, 

§ 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat de verzoekende partij zelf meent dat er in 

Afghanistan geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar 
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dit land een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet.  

 

9.4. Gelet op het voormelde toont de verzoekende partij niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico zou lopen 

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.  

 

10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat 

dit beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij werd 

gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten 

en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft 

zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou 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 de voorgehouden regio van herkomst van de verzoekende partij en op alle dienstige 

stukken. De commissaris-generaal heeft het beschermingsverzoek van de verzoekende partij op een 

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke 

gegevens van de zaak. De verzoekende partij heeft ook de mogelijkheid gehad om opmerkingen bij de 

notities van het persoonlijk onderhoud te formuleren.  

 

Eveneens werden haar procedurele noden onderzocht. De verzoekende partij verklaarde weliswaar 

minderjarig te zijn, doch werd een leeftijdsonderzoek uitgevoerd. De beslissing van de gemachtigde van 

de minister van Justitie van 9 september 2019 geeft aan dat uit het leeftijdsonderzoek van 5 september 

2019 blijkt dat de verzoekende partij ouder is dan 18 jaar, waarbij 21.2 jaar met een standaarddeviatie 

van 1,9 jaar een goede schatting is. Tegen deze beslissing werd geen beroep aangetekend bij de Raad 

van State. Ook in het verzoekschrift vermeldt de verzoekende partij als geboortedatum 1998. Bijgevolg 

werd er geen voogd aangesteld. Evenmin blijkt dat er in hoofde van de verzoekende partij andere 

procedurele noden aanwezig waren.  

 

De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan kan derhalve niet worden 

bijgetreden. 

 

11. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de 

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij heeft evenmin aangetoond dat er 

een substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 

1, 2° van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen 

en de zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen 

kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden 

beslissing. 

 

12. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden 

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 
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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 achtentwintig april tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


