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nr. 253 794 van 30 april 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. TYTGAT

Adolf Buylstraat 44C/5

8400 OOSTENDE

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 18 januari 2021

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

staatlozen van 15 december 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 3 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 april 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. TYTGAT en van attaché M.

SOMMEN, 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 op 30

november 2003.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 6 november 2019. Op 7 november

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

Op 30 oktober 2020 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).
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Op 15 december 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, J.H., bent een Afghaanse burger van Pashtoe origine en een soennitische moslim van

geloofsovertuiging. U bent afkomstig van het dorp Kader Khel in Abzingani, behorend tot het district

Hesarak gelegen in de provincie Nangarhar. U ging een viertal jaar naar de madrassa. Uw vader was

landbouwer.

Uw oom langs moederzijde, K., werkte voor de taliban. Op een vrijdag ging u samen met hem bidden in

de moskee van Watay, net als andere keren. Na dat gebed zei uw oom dat u mee moest met hem om te

gaan strijden. Samen met hem ging u naar het dorp Doab, een bolwerk van de taliban. U kreeg er

onmiddellijk een wapen in handen en werd tewerkgesteld aan een checkpost aldaar. U zag dat er

mensen naar die post werden gebracht die de talibanregels overtreden hadden. Ze werden er geslagen

en mishandeld. U besloot weg te lopen. In de vierde nacht slaagde u erin om te ontsnappen en keerde u

terug naar huis. Thuisgekomen vertelde u uw vader wat er gebeurd was, de volgende ochtend verliet u

al Afghanistan. Volgens uw verklaringen was dit ofwel twee, ofwel drie à drieënhalf jaar geleden. Na uw

vertrek kwamen de taliban nog vragen waar u bent, maar uw vader zegt u niet meer te hebben gezien

sinds u naar hen vertrok.

U reisde in ongeveer een jaar tijd van Afghanistan naar België, via Iran, Turkije en Bulgarije. Hierbij

verbleef u een tiental maanden in Servië. In Oostenrijk vroeg u op 21 oktober 2019 internationale

bescherming aan maar wachtte u uw procedure niet af. Op 6 november 2019 betrad u het Belgische

grondgebied en een dag later, op 7 november 2019, ging u naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

om uw aanvraag tot internationale bescherming in te dienen. U verklaarde bij aankomst minderjarig te

zijn.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban die u wilden rekruteren. Ter

staving van uw aanvraag legde u uw taskara en de taskara van uw vader voor, en de enveloppe

waarmee deze stukken u werden toegezonden.

B. Motivering

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

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

procedurele noden kunnen blijken, en dat het CGVS evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft

kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

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

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

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde leeftijd.

Bij binnenkomst in België verklaarde u op 7 november 2019 bijna zestien jaar oud te zijn (zie inschrijving

DVZ). Uit een leeftijdsbepaling die werd uitgevoerd in opdracht van de Dienst Voogdij op 21 november

2019 blijkt evenwel dat u op dat moment ouder was dan 18 jaar, namelijk 19,7 jaar met een

standaarddeviatie van 1,5 jaar. U verklaarde op het CGVS uw geboortedatum niet te kennen en dat u 17

jaar bent volgens uw taskara (CGVS p. 4). Echter is de taskara geen document dat hier een ander licht

op kan werpen. Uit objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt immers dat in

Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden

nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan

van andere personen of instituten dan de staat (landeninformatie, doc 4). Bijgevolg is de bewijswaarde

van dergelijke documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw leeftijd te herstellen. Overigens blijkt uit het administratief dossier dat u in

Oostenrijk staat geregistreerd onder een nog andere geboortedatum, met name 01/01/2000 (zie

administratief dossier). Omdat u niet als minderjarige kan worden beschouwd, kan het Internationale

Verdrag inzake de Rechten van het Kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat u zich

onterecht als minderjarige voordoet, tast bovendien uw algemene geloofwaardigheid op ernstige wijze

aan.

Verder werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaatsen van eerder

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

echter van wezenlijk belang voor de inschatting van de vrees voor vervolging die u stelt te koesteren.

Immers, indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een verzoeker

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

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

verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

In casu werd vastgesteld dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u voor uw komst naar België in

het district Hesarak woonde.

Vooreest dient te worden gewezen op uw zeer gebrekkige geografische kennis van de regio waar u

volgens uw verklaringen altijd zou hebben gewoond. U weet nog wel dat de districten Surobi (behorend

tot de provincie Kabul), Azra (behorend tot de provincie Logar) en Sherzad (behorend tot de provincie

Nangarhar) zich rond uw beweerde district van herkomst situeren, maar hier houdt uw kennis blijkbaar

op. Van Khak-e-Jabar, een district van de provincie Kabul dat eveneens aan Hesarak grenst, weet u niet

of het een district is dan wel een provincie. De provincie Laghman kan u niet situeren terwijl deze in

werkelijkheid nabij Hesarak ligt. Wat de provinciehoofdstad is van Laghman kan u evenmin vertellen.

Ook op de vraag wat dan de provinciehoofdstad van Logar is, moet u het antwoord schuldig blijven.

Verder slaagt u er niet in om ook maar één ander district van de nabijgelegen provincies Kabul of Logar

op te sommen (CGVS, p. 5). Dit is allemaal zeer merkwaardig.

Ook uw kennis van uw eigen provincie Nangarhar blijkt bijzonder pover. Om uw taskara te gaan halen in

de provinciestad Jalalabad doorkruiste u de districten Sherzad, Khogyani (Kaga) en Surkhrod. Van

Sultanpur, het districtscentrum van Surkhrod dat gepasseerd moet worden om tot in Jalalabad te

geraken, heeft u evenwel nog nooit gehoord. Uw kennis van de route is dan ook zeer oppervlakkig.

Haska Mena, een andere benaming voor het bijzonder volatiele district Deh Bala in Nangarhar, zegt u

ook niets (CGVS, p. 5).

Verder weet u wel dat Pakistan in de nabijheid ligt van het district Hesarak (CGVS, p. 5). Op de vraag

welke regio van Pakistan dan precies in de buurt van uw regio van herkomst ligt, moet u wederom het
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antwoord schuldig blijven. Van de naam Kurram agency, de Pakistaanse regio die het dichtst bij

Hesarak ligt, heeft u nog nooit gehoord. Parachinar, de grootste stad uit deze Pakistaanse regio, zegt u

ook niets (CGVS, p. 5). Waar u de grens met Pakistan dan precies zou kunnen oversteken in uw

beweerde regio van herkomst, weet u ook al niet (CGVS, p. 10). Dat een inwoner van Hesarak dit

allemaal niet zou weten, is opmerkelijk. Uw fragmentarische en oppervlakkige kennis van de geografie

van de regio is een eerste aanwijzing dat u in werkelijkheid elders gewoond heeft.

Voorts is tijdens het persoonlijke onderhoud gebleken dat u de Afghaanse kalender niet kan hanteren. U

kan niet zeggen welk jaar het nu is in Afghanistan of in welk jaar u juist vertrok uit Afghanistan, ook al

stelt u drie à drieënhalf jaar geleden vertrokken te zijn (CGVS, p. 6). U spreekt zichzelf hierin trouwens

tegen: uit uw verklaringen op DVZ blijkt dat u een jaar onderweg was vooraleer u in november 2019

aankwam en een verzoek om internationale bescherming deed, wat wil zeggen dat u najaar 2018 bent

vertrokken (zie DVZ Verklaring punt 32). Volgens uw verklaringen op het CGVS vertrok u in 2017, drie à

drieënhalf jaar geleden (CGVS p. 6). Weliswaar slaagt u er nog in om de maanden van de Afghaanse

kalender op te sommen (CGVS, p. 6), maar tegelijk blijkt dat u niet kan verduidelijken welke dan de

zomermaanden zijn (CGVS, p. 6) of de wintermaanden (CGVS, p. 8). Uw verklaring daarvoor, dat er bij

jullie geen televisie is, is niet afdoende, u kan ook op andere manieren vertrouwd raken met de

maanden die in bepaalde seizoenen vallen, zeker als landbouwerszoon die zelf meehielp op de velden

(CGVS p. 15).

Nog andere vaststellingen tonen aan dat u niet in Hesarak hebt verbleven en dat uw verklaringen over

uw profiel ook niet kloppen. U beweert de zoon van een landbouwer te zijn in de rurale regio die

Hesarak inderdaad is. Uw vader zou naar eigen zeggen vier of vijf landbouwgronden hebben (CGVS, p.

6). U zegt niet te weten wat de precieze oppervlaktes van deze gronden zijn en lijkt te suggereren dat dit

niet de manier van werken is in Afghanistan (CGVS, p. 6). Het komt er op neer dat u simpelweg niet

vertrouwd bent met de Afghaanse oppervlaktematen. De term “jerib” zegt u immers niets terwijl deze

toch courant gebruikt wordt in Afghanistan om de oppervlakte van onder meer landbouwgronden uit te

drukken (CGVS, p. 6). Het feit dat u bepaalde kennis heeft over het kweken van hasjplanten is geen

element dat aantoont dat u werkelijk in Hesarak leefde tot uw vertrek, aangezien deze planten in veel

regio’s geteeld worden, zelfs buiten Afghanistan (CGVS p. 7). Nog andere van uw verklaringen met

betrekking tot de landbouw bleken weinig doorleefd. Op de vraag of uw vader te maken kreeg met

mislukte oogsten, geeft u aanvankelijk aan dat dit het geval is (CGVS, p. 7). Als vervolgens gevraagd

wat uw vader dan deed, verklaarde u plots dat jullie landbouwgronden altijd gespaard bleven maar dat

andere mensen wel getroffen werden door overstromingen (CGVS, p. 8). Dat u hieromtrent geen

eenduidig antwoord naar voren kan brengen, doet verder twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw

profiel als landbouwerszoon en uw afkomst uit een rurale omgeving als Hesarak.

Wat die overstromingen nog betreft, lijkt u geen idee te hebben welke desastreuze gevolgen ze vaak

hebben in uw beweerde regio van herkomst. Gevraagd naar een grote overstroming en de gevolgen

hiervan verhaalt u over een grote overstroming die vijf of zes jaar geleden plaatsvond en die “veel

velden” overspoelden en ook het leven kostte aan een vrouw (CGVS, p. 8). Het is opmerkelijk dat u in

dit verband de grote overstroming die de provincie Nangarhar in september 2011 trof onvermeld laat.

Informatie toont aan dat een drie dagen lange overstroming niet enkel honderden hectares

landbouwgronden wegspoelden maar dat ze ook 641 huizen en heel wat reconstructieprojecten

vernielde in de provincie Nangarhar. Verder toont dezelfde informatie nog aan dat in het district Hesarak

alleen al 435 huizen en 35 kilometer aan waterkanalen vernietigd werden. Ook de veeteelt in Hesarak

werd stevig getroffen: een tweehonderdtal dieren overleden door deze overstroming (landeninformatie,

doc 1). Verder is het merkwaardig dat u geen weet heeft van een grote aardbeving (CGVS, p. 10).

Nochtans toont de informatie aan dat Nangarhar op 24 april 2013 getroffen werd door de zwaarste

aardbeving in dertig jaar (landeninformatie, doc 2). Het is niet aannemelijk dat een inwoner van de regio

zich dit niet zou kunnen herinneren, ook al was u toen nog jong.

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw kennis over lokale gekende personen uit Hesarak bijzonder

beperkt is. Van Abdullah Khaliq beweert u dat hij de districtschef van Hesarak was op het moment van

uw vertrek uit Afghanistan (CGVS, p. 8). Dit is nochtans weinig waarschijnlijk. Hoewel Khaliq inderdaad

lange tijd het hoofd van Hesarak was, tonen twee verschillende bronnen aan dat dit op zijn minst vanaf

september 2016 niet langer het geval was. Beide bronnen schuiven de naam van Malako Khan naar

voren als hoofd van Hesarak. Geconfronteerd met deze naam tast u dan weer in het duister, terwijl uit

uw verklaringen kan worden afgeleid dat u in deze periode nog in Hesarak verbleef (CGVS, p. 9).

Andere informatie toont bovendien aan dat Khaliq in september 2017 om het leven kwam bij een

aanslag nabij Jalalabad, dit terwijl u toch ook claimde tot in 2018 in Hesarak verbleven te hebben (zie

Vragenlijst DVZ, p. 12). Het is opvallend dat u van deze aanslag niet spreekt, hoewel nog werd

gevraagd of u meer over hem kon vertellen (CGVS p. 8). Voorts identificeert u Haji Abdul Haq en zijn

broer Haji Abdul Qadeer terecht als voormalige moedjahedien-strijders die afkomstig zijn uit Hesarak,

maar daar houdt uw kennis blijkbaar op. Doorgevraagd op Abdul Qadeer geeft u aan niet te weten wat
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deze persoon nog deed allemaal heeft gedaan (CGVS, p. 9). Dat is opvallend aangezien hij nog als

vice-president en minister van publieke werken aan de slag was tijdens het overgangsregime van Karzai

tot hij in juli 2002 gedood werd. Nog is het merkwaardig dat de naam van de derde broer, haji Din

Mohammad, geen belletje doet rinkelen bij u (CGVS, p. 9). Van alle broers uit deze roemrijke familie is

hij immers diegene die nog in leven is. Bovendien bekleedt hij nog steeds een vooraanstaande positie

binnen de Afghaanse samenleving. De ex-gouverneur van Kabul en Nangarhar is heden ten dage een

belangrijke figuur in de onderhandelingen van een vredesproces tussen overheid en taliban. Dat u

slechts vaag kan verhalen over enkele leden van deze bekende familie wijst dan ook op een (eerder

slecht) ingestudeerd karakter van uw kennis.

Verder weet u nog dat de Jabbarkhel clan, waarvan u claimt af te stammen, deel uitmaakt van de

populaire Ahmadzai stam binnen de Pashtoegemeenschap (CGVS, p. 4) maar als het CGVS u

uitnodigde om mensen uit deze stam op te sommen kan u hier niet op antwoorden (CGVS, p. 9). Dit is

opnieuw bijzonder merkwaardig, gezien het feit dat de Afghaanse samenleving in regel nog steeds

bijzonder tribaal georganiseerd is en gezien het gegeven dat onder meer de huidige president van

Afghanistan, Ashraf Ghani, afkomstig is uit deze bekende stam. Voorts heeft u niet de minste informatie

over Gulbuddin Hekmatyar en Mohammad Yunus Khalis, hoewel beiden toch zeer bekende politieke

leiders zijn of waren en bovendien van Pashtoense origine zijn (CGVS, p. 9). Uw uiterst beperkte

verklaringen over maatschappelijke aspecten van uw regio en land van herkomst bleek nog maar eens

toen u er niet in slaagde om aan te geven wanneer de Afghaanse nationale feestdag nu precies valt

(CGVS, p. 18).

Uit wat voorafgaat blijkt dat u uw beweerde verblijf in het district Hesarak van de provincie Nangarhar

niet aannemelijk maakt, waardoor evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de feiten die u er zou

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

volledigheid merkt het CGVS nog op dat aan de door uw beweerde vervolgingsfeiten op zich geen

geloof kan worden gehecht. Het gegeven dat uw oom u na een bezoek aan de lokale moskee ter

plekke, in één gesprek, kon overtuigen om de taliban vrijwillig te vervoegen zonder dat u of hij zou

overleggen met uw vader, klinkt gezien de Afghaanse culturele context bijzonder ongeloofwaardig in de

oren (CGVS, p. 13). Dat u na vier dagen bij de taliban het al voor bekeken hield omdat u toen pas beseft

zou hebben wat een gewelddadige groepering de taliban eigenlijk zijn, is voor iemand die stelt afkomstig

te zijn uit een volatiele provincie als Nangarhar al helemaal niet aannemelijk (CGVS, p. 13).

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van u noch een gegronde vrees in de zin van de

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

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

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

Uw taskara en die van uw vader kunnen de appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Deze kunnen uw

identiteit en herkomst slechts staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is gebleken. Dat

uw taskara moet aantonen dat u bij aankomst in België minderjarig was, bevestigt dat dit document

geen bewijswaarde heeft. De enveloppe toont slechts aan dat er post werd verstuurd vanuit

Afghanistan.

Ook de opmerkingen op het kopie van het gehoorverslag die het CGVS op 28 november 2020 van uw

raadsman ontving, kunnen bovenstaande vaststellingen ombuigen. Als eerste moet benadrukt worden

dat uit niets blijkt dat het persoonlijk onderhoud niet vlot zou verlopen zijn. Het verslag toont aan dat uw

verklaringen op tal van punten gedetailleerd waren. Bovendien antwoordde u aan het eind van het

persoonlijk onderhoud bevestigend op de vraag of u de tolk goed begrepen had (CGVS, p. 18). Wat

betreft de opmerking dat een vraag zou weggelaten zijn uit het verslag en dat u zich van een andere

vraag uit het verslag niet herinnert dat ze gesteld zou zijn, moet verder opgemerkt worden dat het CGVS

niet inziet waarom de desbetreffende ambtenaar, die een neutrale houding aanneemt en geen

persoonlijk belang heeft bij de uitkomst van een positieve of negatieve beslissing, dit zou doen. Het

betreft dan ook slechts post-factum verklaringen van uw kant. De overige opmerkingen betreffen

hoofdzakelijk correcties in spellingswijze van bepaalde namen en verduidelijkingen, die niets wijzigen

aan de motivering van de beslissing.

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

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

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

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

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

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

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

voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

nationaliteit beschikt, is het evenwel een feit van algemene bekendheid dat vele Afghanen binnen
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Afghanistan verhuisd zijn (eventueel na een eerder verblijf in het buitenland) en doorheen hun

levensloop op duurzame wijze in meerdere regio’s van Afghanistan hebben verbleven. De

geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de meest

recente plaats van eerder verblijf of de meest recente regio van herkomst.

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

regionaal significant verschillend is (zie het het EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan

Security Situation – juni 2019, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/

rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20190612.pdf en https://www.cgvs.be/nl en

het gegeven dat vele Afghanen binnen Afghanistan om diverse redenen migreren naar andere regio’s,

kan u, met betrekking tot de vraag of u bij terugkeer een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een

loutere verwijzing naar uw Afghaanse nationaliteit of de algemene situatie in uw oorspronkelijke regio

van herkomst, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen

bewijs van individuele bedreiging vereist (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). U bent er met andere woorden

toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon te leveren door duidelijkheid

te scheppen over uw beweerde plaatsen van eerder verblijf binnen en buiten Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

beoordeling van de nood aan subsidiaire bescherming. Er kan in voorkomend geval immers

redelijkerwijze van uitgegaan worden dat deze regio, en niet uw geboorteregio, uw regio van

bestemming zal zijn bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan (zie EASO, Article 15(c), Qualification

Directive (2011/95/EU)- A juidicial Analysisdecember 2014, pag. 25-26, beschikbaar op

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15cQualification-Directive-201195EU-A-

judicial-analysis.pdf; en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 (pag.46, voetnoot

16, beschikbaar op op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/

Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) Bovendien

bent u er hoe dan ook toe gehouden om duidelijkheid te verschaffen over uw opeenvolgende

verblijfplaatsen binnen Afghanistan, zelfs al betreft het plaatsen waar u niet noodzakelijk op een

duurzame wijze verbleven heeft, dit opdat het CGVS minstens op correcte en betrouwbare wijze kan

bepalen of één van deze plaatsen van eerder verblijf in uw hoofde desgevallend als een veilig,

toegankelijk en redelijk intern vestigingsalternatief kan worden aangemerkt. Het spreekt dan ook voor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 30 oktober 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 verzoeken om

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

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

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

uw plichten in dit verband. Er werd uitdrukkelijk beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt

waar en onder welke omstandigheden u vóór uw vertrek uit Afghanistan werkelijk heeft verbleven en

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

nood aan internationale bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 2).

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

voor uw komst naar België, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust.

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

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

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

maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u een nood heeft aan subsidiaire bescherming. Rekening
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houdend met de hierboven geschetste Afghaanse context, en de vaststelling dat u niet aannemelijk

maakt dat u tot uw beweerde datum van vertrek in Hesarak heeft verbleven, kan er namelijk van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dat u hierin manifest faalt.

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48 en 48/3 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

De verzoekende partij meent dat de commissaris-generaal lichtzinnig tewerk is gegaan bij de analyse

van haar verklaringen. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de vaststelling dat de

verzoekende partij zich ten onrechte als minderjarige voordeed, afbreuk doet aan haar algehele

geloofwaardigheid, voert de verzoekende partij vooreerst aan dat uit de documenten die haar door de

Oostenrijkse autoriteiten werden overhandigd blijkt dat zij wel degelijk haar correcte geboortedatum

opgaf, namelijk 2 mei 2003. Tevens wijst zij erop dat er in België ten onrechte aan de minderjarige niet-

begeleide vreemdeling geen voorlopige voogd wordt toegewezen die hem kan begeleiden en bijstaan

tot de leeftijdsschatting, ondanks de aanbevelingen opgenomen in de resolutie van het Europees

Parlement van 12 september 2013. Volgens haar blijkt uit de rechtsleer dat de leeftijdsbepaling in

opdracht van de Dienst Voogdij, die uitsluitend is gesteund op osteodensitometrie (dichtheid van de

botmassa), niet de nodige waarborgen biedt “om uit het verschil tussen om uit de medegedeelde leeftijd

(17 jaar) en de diagnose (tussen 18,2 en 20,7 jaar) met voldoende zekerheid de vaststelling af te leiden

dat de verzoeker zich onterecht als minderjarige voordoet, en nog minder dat dit feit zijn “algemene

geloofwaardigheid aantast””. De verzoekende partij verwijst naar een advies van de Nationale Raad van

de Orde der Geneesheren d.d. 10 februari 2010 waarin een voorbehoud wordt gemaakt bij de

nauwkeurigheid van de leeftijdsbepaling zoals die in België geschiedt. Zij verwijst tevens naar een

bijdrage van mevrouw Katja Fournier, waarin wordt gewezen op de onnauwkeurigheden die voortvloeien

uit de methode die in België wordt gehanteerd om de leeftijd te bepalen ingeval van twijfel hieromtrent

bij vluchtelingen. Zij stelt dat in een ander dossier de foutmarge zoals deze in casu aanwezig is,

aanleiding gaf tot een herziening van de leeftijdsbepaling. Zij betoogt dat de commissaris-generaal ten

onrechte uit het verschil tussen de verklaringen van de verzoekende partij en de diagnose betreffende

haar leeftijd afleidt dat de algemene geloofwaardigheid van alle verdere verklaringen van de

verzoekende partij op ernstige wijze is aangetast.

Wat betreft haar regio van herkomst wijst de verzoekende partij erop dat zij, met uitzondering van een

reis naar Jalalabad in 2015, nooit ver buiten haar dorp is geweest. Zij stelt dat haar bezwaarlijk kan

worden verweten dat zij een aantal plaatsen niet nauwkeurig kan situeren en een aantal andere wel. Zij

betoogt dat het niet is omdat zij in 2015 eenmaal naar Jalalabad reisde, dat zij de namen heeft

onthouden van de districten die zij doorkruiste. Zij voert aan dat zij te goeder trouw heeft getracht de

plaatsen te vermelden waar zij wel is geweest. Zij verwijst naar haar opmerkingen bij de notities van het
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persoonlijk onderhoud waaruit blijkt dat de protection officer in een aantal gevallen de eigennaam van

plaatsen of personen op onnauwkeurige wijze uitdrukte: “zo bvb Karimkhel ipv Kami khel. De naam

Khak-el-Jabar kent hij, maar hij is er nooit geweest.” Zij betoogt verder dat haar regio van herkomst blijkt

uit de identiteitsdocumenten van haar, haar vader en haar grootvader langs vaderszijde. Dat deze

documenten vals zouden zijn, acht zij een gratuite bewering en zij stelt dat kwade trouw niet kan worden

vermoed zonder duidelijke aanwijzingen. Zij stelt voorts dat het niet ongewoon is dat zij niet weet waar

zich de grensovergang naar Pakistan bevindt daar zij nooit naar Pakistan is geweest. Zij wijst erop dat

zij haar vader enkel met licht werk hielp daar zij te jong was om zwaar landbouwwerk te verrichten. Zij

stelt dat een touw werd gebruikt om te meten en geen lengtematen. Tevens betoogt zij dat haar

geboortedorp aan de rand van de overstroming ligt en dat het niet zo zwaar heeft geleden onder de

overstromingen. De aardbeving herinnert zij zich inderdaad niet, aldus de verzoekende partij. Zij betoogt

voorts dat het feit dat zij, die intussen meer dan drie jaar geleden haar regio van herkomst verliet, niet

zou weten dat ondertussen Abdullah Khaliq geen districtshoofd meer is, moeilijk als grondslag kan

dienen om haar geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Zij meent dat haar ten onrechte wordt verweten

dat zij de Jabbarkhel-clan niet goed zou kennen en stelt dat zij had begrepen dat haar informatie werd

gevraagd over de leden in haar eigen district en niet over andere leden van de stam. Zij kent de

nationale feestdag inderdaad, aldus de verzoekende partij, doch zij wijst erop dat die feestdag op bevel

van de taliban in haar regio van herkomst niet mag worden gevierd.

Vervolgens bevestigt de verzoekende partij dat zij wel degelijk tot kort voor haar vertrek in haar

geboortedorp in de vallei Abzingani in het district Hesarak van de provincie Nangarhar heeft verbleven.

Zij betoogt dat haar regio van herkomst blijkt uit de voorgelegde documenten. Zij bevestigt tevens haar

vluchtrelaas en verwijst naar de talrijke verbeteringen in haar opmerkingen bij de notities van het

persoonlijk onderhoud, niet alleen betreffende taalfouten maar tevens inhoudelijke verbeteringen. Zij

stelt dat de commissaris-generaal terecht erkent dat zij de Afghaanse nationaliteit heeft doch ten

onrechte in twijfel trekt dat zij als jongeman, die op het moment van zijn vertrek uit zijn regio van

herkomst nog minderjarig was, afkomstig zou zijn uit de provincie Nangarhar, die nog steeds wordt

gedomineerd door de taliban. Zij betoogt dat de taliban en andere gewapende groeperingen actief zijn in

de provincie en dat het merendeel van de gewelddaden die in Nangarhar plaatsvinden voornamelijk de

vorm aannemen van gewapende confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse

veiligheidsdiensten. Zij merkt op dat de documenten waarnaar de commissaris-generaal verwijst

volledig compatibel zijn met hetgeen door haar werd aangegeven in haar vluchtrelaas. Zij stelt dat er

geen enkele objectieve reden is om te twijfelen aan de door haar voorgelegde documenten en haar

goede trouw. Zij betoogt dat kwade trouw moet worden aangetoond. Zij meent dat de commissaris-

generaal onzorgvuldig was en niet getuigt “van de nodige objectiviteit wanneer deze algemeen bekende

feiten niet in overweging worden genomen en uit deze betwistbare overwegingen afgeleid wordt”.

Verder betoogt de verzoekende partij dat elk van de motieven van de bestreden beslissing worden

weerlegd en dat zij de feiten “die aan de oorsprong liggen zeer gedetailleerd heeft weergegeven”. Zij

stelt dat uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat zij vrij gedetailleerde, concrete informatie

heeft verstrekt omtrent de redenen waarom zij diende te vluchten en niet kan terugkeren naar haar regio

van herkomst. Inzake de door haar voorgelegde documenten acht de verzoekende partij de verwijzing

naar mogelijke corruptie niet ter zake “waar de verwerende partij niet blijkt te twijfelen aan de echtheid

van de voorgelegde documenten”. Zij stelt dat het niet ernstig is het origineel karakter van documenten

in twijfel te trekken door te verwijzen naar de mogelijkheid om documenten te verwerven door corruptie

zonder dat daartoe enige concrete aanwijzing bestaat. Zij betoogt dat zij, rekening houdend met haar

kennis, alle informatie heeft gegeven die haar werd gevraagd. De verzoekende partij citeert vervolgens

uit de “Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims” van UNHCR van 16 december 1998

en stelt dat deze niet werd gerespecteerd. Zij betoogt dat het hier wel degelijk gaat om een

gerechtvaardigde angst voor de bedreigende houding en handelingen van de taliban en het feit dat zij

niet effectief kan rekenen op de legitieme bescherming van de plaatselijke autoriteiten. Zij wijst erop dat

ook mensen die in hun land van herkomst niet effectief zouden worden vervolgd maar een duidelijke en

waarachtige angst hebben voor wat hen zou kunnen overkomen in geval van terugkeer, als vluchteling

kunnen worden erkend. Zij stelt dat zij tijdens het persoonlijk onderhoud heeft gewezen op deze

angstwekkende situatie. Zij besluit dat aan de voorwaarden voorzien in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet is voldaan.

2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikelen 48/2, 48/4

en 48/5 van de Vreemdelingenwet.

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij als volgt:
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“Ten onrechte stelt het CGVS dat de heer [H.J.], de verzoekende partij, niet voldoet aan de

voorwaarden om het subsidiaire beschermingsstatus te bekomen.

Luidens de bestreden beslissing wordt niet getwijfeld aan de identiteit, noch aan de nationaliteit, maar

blijkbaar wel aan de regio van herkomst of het feit dat de verzoeker zich niet elders zou gevestigd

hebben tussen het verlaten van zijn regio van herkomst en zijn vlucht uit Afghanistan. De motivering die

hiervoor ingeroepen wordt is onvoldoende ernstig.

Reeds bij de aanvang van het persoonlijk onderhoud werd ten onrechte door de verwerende partij uit

het verschil tussen de verklaringen van de verzoeker en de diagnose betreffende zijn leeftijd afgeleid dat

de algemene geloofwaardigheid” van alle verdere verklaringen van de verzoeker “op ernstige wijze” is

aangetast.

Hoewel uit algemene informatie het gevaar voor verblijf in de provincie Nangarhar voldoende blijkt,

onderzoekt de verwerende partij deze aangelegenheid niet, noch de noodzaak voor de inwoners van

deze provincie om te rekenen op de toekenning van subsidiaire bescherming.

Wees opgemerkt dat de documenten naar dewelke de verwerende partij verwijst volledig compatibel zijn

met hetgeen door de verzoeker werd weergegeven in zijn asielrelaas.

Een terugkeer naar zijn regio van oorsprong is in deze context voor de verzoeker niet mogelijk, zonder

gevaar voor zijn leven of zijn veiligheid. Uit geen enkel ernstig element van het dossier blijkt dat de toen

nog minderjarige verzoeker op een andere plaats dan zijn geboorteregio een veilige toevlucht zou

hebben gevonden.

Terwijl Artikel 48/4 van de vreemdelingenwet bepaalt:

[…]

Omwille van de hierboven reeds aangehaalde redenen, zou de verzoekende partij zich in een ernstige

toestand bevinden en zou zij een reëel risico lopen op ernstige schade indien zij naar het land zou

terugkeren waar zij gewoonlijk verbleef.

Dat de achtergrondinformatie die in het dossier van de verzoekende partij door de verwerende partij

werd verzameld en gelegd het tegendeel niet aantoont en de verzoekende partij in de gegeven

omstandigheden onmogelijk naar haar regio van herkomst kan terugkeren, in tegendeel.

De verzoekende partij voegt een uittreksel uit het gepubliceerde EASO rapport over de provincie

NANGARHAR (stuk 9) waaruit deze gevaren en deze nood voldoende duidelijk blijken.

De verzoeker is afkomstig uit de provincie Nangarhar.

Nangarhar

Het EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 waarnaar de verwerende partij verwijst,

concludeert betreffende deze provincie

[[Security situation 2019, 2.23.1,1.2.2,1.5.1]] :

"Looking at the indicators, it can be concluded that the degree of indiscriminate violence reaches such a

high level in Nangarhar, except the capital city of Jalalabad, that substantial grounds are shown for

believing that a civilian, returned to the province, would, solely on account of his or her presence on the

territory of the province, face a real risk of being subject to the serious threat referred to in Article 15(c)

QD."

Ten onrechte beweert de verwerende partij dat de verzoeker geen duidelijkheid zou verschaffen over

zijn “opeenvolgende verblijfplaatsen binnen Afghanistan”.

Dat dit tot gevolg heeft dat aan alle voorwaarden voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet is

voldaan.

Dat het CGVS overeenkomstig artikel 48/2 in ieder geval het statuut van subsidiaire bescherming had

moeten toekennen aan de verzoekende partij.”

2.3. De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift de volgende stukken:

- haar “bijlage 26” (stuk 3),

- haar attest van immatriculatie (stuk 4),

- de vragenlijst van het CGVS (stuk 5),

- haar taskara met vertaling (stuk 6),

- haar opmerkingen bij de notities van het persoonlijk onderhoud (stuk 7),

- de taskara van haar vader met vertaling (stuk 8),

- een uittreksel uit het rapport “EASO Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common

analysis” van juni 2019 (stuk 9),

- het militair boekje van haar grootvader langs vaderszijde (stuk 10),

- een kopie van de stukken van de Oostenrijkse asielinstanties (stuk 11),

- een advies van de Nationale Raad van de Orde der Artsen (stuk 12),
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- een uittreksel uit het rapport “Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in vraag:

Probleemstelling, analyse en aanbevelingen” van het Platform Kinderen op de vlucht van september

2017 (stuk 13), en

- een beslissing van de Dienst Voogdij die in de inventaris bij het verzoekschrift wordt omschreven als

“Voorbeeld van herziening van de leeftijdsbepaling” stuk 14).

3. De verwerende partij brengt een nota met opmerkingen bij, waarin zij stelt als volgt:

“2.1. In een eerste en tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van de artikelen

48, 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet.

2.1.1. Artikel 48 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden

die daartoe worden gesteld door de internationale overeenkomsten die België binden, als vluchteling

kan worden erkend. Dit is echter een algemeen geformuleerd artikel, dat het recht op asiel voor

bepaalde personen omschrijft doch geenszins een automatisme inhoudt voor personen die zich op de

Vluchtelingenconventie beroepen om asiel te verkrijgen (RvV, nr. 214 322 van 19 december 2018). De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan overeenkomstig artikel 57/6 van de

Vreemdelingenwet onder meer besluiten de vluchtelingenstatus te erkennen of te weigeren, hetgeen hij

in casu gedaan heeft in voorliggende beslissing die met afdoende redenen werd omkleed (RvV, nr. 215

303 van 17 januari 2019).

2.1.2. Er kan niet worden ingezien op welke wijze artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet zou

geschonden zijn. Genoemd artikel bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel

48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel, dat het recht op

asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijft, doch geenszins een

automatisme inhoudt voor personen die zich op de Vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire

bescherming te verkrijgen (RvV, nr. 215 777 van 25 januari 2019; RvV, nr. 213 584 van 6 december

2018).

2.1.3. Gelet op de vaststellingen van het leeftijdsonderzoek door de Dienst Voogdij van de FOD Justitie,

moet worden benadrukt dat verzoekende partij bij haar aankomst in België wel degelijk een leeftijd van

meerderjarigheid had bereikt. Overigens werd haar herhaaldelijk gewezen op het belang om de

waarheid te vertellen. Waar verzoekende partij met het verwijzen naar de in de stukken van de

Oostenrijkse autoriteiten (stuk 11 bij het verzoekschrift) vermeldde geboortedatum van 2 mei 2003 in

wezen de gehanteerde onderzoeksmethode bij het leeftijdsonderzoek bekritiseert, dient erop gewezen

dat tegen de beslissing van de Dienst Voogdij een beroep kon worden ingediend bij de Raad van State.

Verzoekende partij kan het resultaat van de medische testen niet betwisten bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen aangezien dit niet de door de wet voorziene beroepsprocedure is. Tot

bewijs van het tegendeel, bestaat dan ook het vermoeden dat de uit de analyse blijkende schatting de

werkelijke leeftijd van verzoekende partij betreft. Verzoekende partij bewijst in casu niet het

tegendeel en toont niet aan een beroep te hebben ingediend tegen de beslissing van de dienst Voogdij,

zodat die intussen definitief is geworden (RvV, nr. 178 426 van 25 november 2016).

2.1.4. Verwerende partij antwoordt dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging (of risico op

ernstige schade) op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees (of dit risico) reëel is. Deze

vrees (of risico) dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en

verzoekende partij dient in dit verband de vrees (of het risico) concreet aannemelijk te maken.

Verwerende partij verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State waarin wordt gesteld dat de

commissaris-generaal zijn beslissing neemt op grond van de feitelijke elementen die hem werden

aangereikt door de verzoekende partij. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de verzoekende partij

(RvS, nr. 134.545 van 3 september 2004). Verwerende partij merkt op dat de commissaris-generaal

heeft vastgesteld dat verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat er wat haar betreft sprake

zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève (of van een

reëel risico op ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming).

Verwerende partij benadrukt dat de commissaris-generaal over een bepaalde appreciatiemarge beschikt

om te oordelen of de verzoekende partij in kwestie gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat er ernstige

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève

(of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming). In

casu oordeelde de commissaris-generaal terecht en op goede gronden dat er geen geloof kan worden

gehecht een verzoekende partij haar beweerde verblijf in het district Hesarak van de provincie

Nangarhar, waardoor evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de feiten die zij er zou hebben

meegemaakt en die de aanleiding zouden zijn geweest voor haar vlucht uit Afghanistan. Verzoekende

partij toont in haar verzoekschrift weliswaar aan dat zij het niet eens is met de appreciatie door de
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commissaris-generaal, maar zij toont geenszins aan dat de commissaris-generaal zijn

appreciatiebevoegdheid heeft overschreden door te oordelen dat haar verzoek om internationale

bescherming ongegrond is. Verzoekende partij brengt geen afdoende argumenten aan die hier alsnog

een ander licht op werpen, doch beperkt zich tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de

commissaris-generaal. Als dusdanig wordt er echter geen afbreuk gedaan aan de concrete

vaststellingen die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden

uitgewerkt in de bestreden beslissing.

Aangezien verzoekende partij verklaart steeds in hetzelfde dorp te hebben gewoond, het dorp Kader

Khel in Abzingani behorend tot het district Hesarak van de provincie Nangarhar, kan van haar de kennis

verwacht worden waaruit kan blijken dat zij is opgegroeid in haar beweerde regio van herkomst en er

haar hele leven heeft verbleven. Ook al wordt niet verwacht dat verzoekende partij over alle

geografische, maatschappelijke en sociopolitieke aspecten van haar herkomstregio een gedetailleerde

kennis beschikt, dan zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat verzoekende partij haar

herinneringen aan haar persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan toelichten. Uit

het administratief dossier kan blijken dat verzoekende partij ruim de mogelijkheid werd geboden haar

herkomst toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoekende partij kon

toelaten haar bekendheid aan te tonen met haar streek van herkomst en met haar sociale en

maatschappelijke omgeving. De geografische, maatschappelijke en socio-politieke kennis van

verzoekende partij is echter flagrant ontoereikend (RvV, nr. 199 697 van 13 februari 2018).

2.1.5. Verzoekende partij verwijst naar haar opmerkingen op de notities van het persoonlijk onderhoud

met talrijke verbeteringen, niet alleen van taalfouten maar ook inhoudelijke verbeteringen (stuk 7 bij het

verzoekschrift).

Daar waar verzoekende partij de verschillende vaststellingen van de bestreden beslissing tracht te

wijten aan tolken vertaalproblemen, stelt verwerende partij vast dat verzoekende partij dit op geen

enkele manier in concreto aantoont. Verwerende partij wijst er in dit verband op dat hoewel de notities

van het persoonlijk onderhoud van de commissaris-generaal geen authentieke akte of proces-verbaal

uitmaken, een vermoeden van wettigheid tot het bewijs van het tegendeel bestaat dat wat werd

neergeschreven correct is gebeurd (RvS 15 februari 2007, nr. 167.854). Het bewijs van het tegendeel

impliceert dat de verzoeker om internationale bescherming kan bewijzen, aan de hand van concrete

elementen, dat wat werd neergeschreven niet zo door hem werd gezegd. Verwerende partij wijst er op

dat hoewel verzoekende partij er tijdens haar procedure meermaals op werd gewezen dat eventuele

problemen betreffende de tolk of andere gemeld moeten worden, zij tijdens haar persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal geen melding heeft gemaakt van eventuele problemen met

de tolk en/of de vertaling. Zij gaf daarentegen zowel bij de aanvang als op het einde van haar

persoonlijk onderhoud aan de tolk goed te begrijpen (NPO, pp. 2 en 16). Uit de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt nergens dat er ook maar enig probleem is geweest met de communicatie

tussen verzoekende partij en de tolk. Verzoekende partij maakte zelf nergens melding van problemen

inzake de communicatie of vertaling. Verwerende partij wijst er verder op dat de opmerkingen van

verzoekende partij over de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud hoofdzakelijk correcties

in de spellingswijze van bepaalde namen en verduidelijkingen of toevoegingen betreffen.

Bovendien duidt verzoekende partij op geen enkele wijze aan dat of op welke wijze dit van invloed zou

zijn geweest op de motivering van de bestreden beslissing. Zij blijft hierin gebreke. Dienvolgens is het

argument van verzoekende partij met betrekking tot de vertaling niet van aard om de in de bestreden

beslissing aangehaalde onwetendheden en onjuistheden omtrent haar voorgehouden regio van

herkomst in een ander daglicht te stellen.

2.1.6. Verzoekende partij voert aan dat het CGVS ten onrechte haar plaats van oorsprong in twijfel trekt,

zoals deze nochtans blijkt uit de door haar neergelegde identiteitsdocumenten van haarzelf, haar vader

en haar grootvader aan vaderszijde (stukken 6, 8 en 10 bij het verzoekschrift). Dat deze documenten

vals zouden zijn is een gratuite bewering. Kwade trouw kan niet vermoed worden zonder duidelijke

aanwijzingen.

Verwerende partij wijst erop dat verzoekende partij er ten onrechte van lijkt uit te gaan dat aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-

authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad

kunnen evenwel ook aan de aangebrachte stukken bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende

garanties bieden op het vlak van authenticiteit, wat in casu het geval is. Bovendien hebben documenten

slechts een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Gelet op het geheel aan pertinente

motieven in de bestreden beslissing, dient vastgesteld dat er in casu geen sprake is van geloofwaardige

verklaringen. Het administratief dossier bevat voorts informatie (zie map 'Landeninformatie') waaruit
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blijkt dat in Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en

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

volstaan zij op zich niet om de in de bestreden beslissing vastgestelde ongeloofwaardigheid van

verzoekende partij haar beweerde herkomst uit het district Hesarak van de provincie Nangarhar te

herstellen. Verzoekende partij kan zich derhalve niet beperken tot het louter neerleggen van

documenten, maar zij moet ook aannemelijk maken dat deze waarachtig en betrouwbaar zijn.

2.1.7. Door het feit dat verzoekende partij geen reëel beeld biedt op haar verblijfssituatie en de

mogelijke problemen die daarmee verbonden zijn verhindert zij de Belgische overheden haar reële nood

aan internationale bescherming correct in te schatten. De verzoeker kan, met betrekking tot de vraag of

hij een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin loopt dan wel een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in geval van terugkeer naar het land

van herkomst, niet volstaan met een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst

maar moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523).

Verzoekende partij maakt zelf het bewijs van dergelijk verband met haar persoon onmogelijk

door ongeloofwaardige verklaringen af te leggen met betrekking tot haar afkomst uit het district Hesarak

van de provincie Nangarhar zodat er geen duidelijkheid is over haar feitelijke herkomst. Er is immers

geen nood aan internationale bescherming als een persoon de nationaliteit van verschillende landen

bezit en hij in één van deze landen op bescherming kan rekenen of nog als hij uit een streek komt waar

er geen risico op ernstige schade aanwezig is (RvV, nr. 181 113 van 23 januari 2017).

2.1.8. Het middel kan niet worden aangenomen. Verwerende partij is van oordeel dat verzoekende partij

geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.”

4. 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.

5. 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.
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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.

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.”

6. Beoordeling in het licht van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

6.1. De verzoekende partij voert aan dat zij door haar oom werd meegenomen naar de taliban. Nadat zij

kon ontsnappen, vertrok zij daags nadien uit Afghanistan.
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De Raad stelt vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing van oordeel is dat geen geloof

kan worden gehecht aan de herkomst van de verzoekende partij uit het subdorp Kader Khel van het

dorp Abzingani, gelegen in het district Hesarak van de provincie Nangarhar. De verwerende partij wijst

hiertoe op de gebrekkige geografische kennis van de verzoekende partij, haar gebrekkige kennis van de

Afghaanse kalender, haar onaannemelijke verklaringen over de landbouw, haar gebrekkige kennis van

natuurrampen, haar gebrekkige kennis van de prominenten en haar gebrekkige kennis in verband met

haar stam.

De Raad verwijst vooreerst naar wat hoger werd uiteengezet in verband met de samenwerkingsplicht.

De medewerkingsplicht in hoofde van de verzoekende partij, die zijn oorsprong vindt in artikel 13 van

voormelde richtlijn 2013/32/EU “verplichtingen van verzoeker”, houdt in dat zij samenwerkt met de

bevoegde autoriteiten om de elementen ter staving van haar verzoek zoals vermeld in artikel 48/6, § 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting vormt van artikel 4, lid 2 van de richtlijn

2011/95/EU, vast te stellen. Deze elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoekende

partij en alle documentatie of stukken in haar bezit met betrekking tot haar identiteit, nationaliteit(en) en

land(en) en plaats(en) van eerder verblijf.

Het komt de verzoekende partij in casu dus vooreerst toe de nodige elementen te verschaffen om te

kunnen overgaan tot de beoordeling van haar verzoek om internationale bescherming. In dit kader merkt

de Raad op dat de commissaris-generaal 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 verlangen dat de verzoekende

partij verklaringen en documentatie ter staving van haar nationaliteit, identiteit, inclusief haar

geboorteplaats en “land(en) en plaats(en) van eerder verblijf” voorlegt. Van de verzoekende partij kan

aldus worden verwacht dat zij duidelijkheid schept over haar geboorteplaats en haar verschillende

verblijfplaatsen in Afghanistan, zowel de eerdere als 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 regio de plaats is waar de verzoekende partij om internationale bescherming

de bron van haar vrees situeert.

Gelet op het feit dat de verzoekende partij haar problemen specifiek situeert in haar regio van herkomst,

moet bijgevolg aannemelijk gemaakt worden dat de verzoekende partij voorafgaand aan haar vertrek uit

Afghanistan verbleven heeft in het district Hesarak van de provincie Nangarhar. De Raad beklemtoont

dat het bepalen van de oorspronkelijke streek van herkomst van belang is wanneer deze streek de

plaats is waar de verzoeker om internationale bescherming de bron van zijn vrees situeert. Het is dan

immers de oorspronkelijke streek van herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico

op ernstige schade zullen worden onderzocht. Het hebben van de Afghaanse nationaliteit en ooit in

Afghanistan verbleven te hebben is geenszins voldoende.

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 verzoekende

partij, wiens Afghaanse nationaliteit niet wordt betwist, haar werkelijke regio van herkomst moeten

aantonen louter op basis van haar verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die

aanwijzingen van haar herkomst vormen.

Het komt de commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad toe te beoordelen of uit deze verklaringen

redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de verzoekende partij om internationale bescherming haar

nationaliteit en werkelijke regio van herkomst voldoende aantoont.

Indien de commissaris-generaal 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 rechte en/of in feite die hen tot

een dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen te zetten. Indien de commissaris-generaal 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 verzoekende partij. De Raad onderzoekt,

naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop hij in rechte vermag
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acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-generaal 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 verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot diens persoonlijk leven en 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 verzoekende partij uiteraard minder

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

binnen het persoonlijk leven en de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen,

buiten beschouwing wordt gelaten.

Indien de verzoekende partij verklaringen aflegt waaruit moet worden geconcludeerd dat zij niet

aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit de regio die zij voorhoudt te zijn ontvlucht en waar zij de bron

van haar vrees situeert, maakt zij door haar eigen toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van

haar eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk.

6.2. Wat betreft het profiel van de verzoekende partij stelt de Raad vast dat uit de beslissing van de

Dienst Voogdij inzake haar leeftijdsbepaling blijkt dat zij op 21 november 2019 een leeftijd had van 19,7

jaar met een standaarddeviatie van 1,5 jaar. Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift kritiek uit

op de leeftijdsbepaling in opdracht van de Dienst Voogdij, dient erop gewezen dat zij de beslissing van

de Dienst Voogdij inzake haar leeftijdsbepaling thans niet kan betwisten bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene beroepsmogelijkheid is. De

verzoekende partij had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op

de Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van

State. Tevens werd zij van deze mogelijkheid in kennis gesteld in de kennisgeving van de beslissing van

de Dienst Voogdij (administratief dossier, stuk 4). De verzoekende partij heeft echter nagelaten deze

beroepsmogelijkheid te benutten. Ten aanzien van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen staat de

leeftijd van de verzoekende partij zoals deze blijkt uit de beslissing van de Dienst Voogdij dan ook vast.

Rekening houdend met de ondergrens van de standaarddeviatie die in het leeftijdsonderzoek werd

opgenomen, dient evenwel te worden vastgesteld dat de verzoekende partij nog relatief jong is en dat zij

ten tijde van haar vertrek uit Afghanistan nog minderjarig was. Dit element dient in rekening te worden

gebracht bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de door de verzoekende partij voorgehouden

herkomst uit het district Hesarak van de provincie Nangarhar.

Wat betreft de scholingsgraad van de verzoekende partij stelt de Raad vast dat zij hieromtrent niet

steeds duidelijke verklaringen heeft afgelegd. Waar zij aanvankelijk verklaart dat zij tot de vierde graad

naar school ging (administratief dossier, stuk 7, “verklaring DVZ”, verklaring 11 en notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 3), beweert zij later dat zij enkel naar de madrassa ging (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 4). Hoe dan ook dient aangenomen dat de verzoekende partij laaggeschoold

is, zodat ook hiermee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de geloofwaardigheid

van de door haar voorgehouden herkomst uit het district Hesarak van de provincie Nangarhar.

Verder stelt de Raad vast dat de verklaringen van de verzoekende partij inzake de landbouwactiviteiten

van haar vader en haar streekgenoten in deze stand van zaken doorleefd en gedetailleerd voorkomen

(notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6-7). Het administratief dossier bevat evenwel geen

objectieve informatie teneinde de verklaringen van de verzoekende partij over de landbouwactiviteiten in

haar regio van herkomst te kunnen verifiëren. De verzoekende partij geeft een gedetailleerde uitleg

omtrent de teelt van hasjplanten door haar vader en de wijze waarop de velden werden geïrrigeerd, en

zij geeft ook informatie over de teelt van andere gewassen in de regio. Waar in de bestreden beslissing

wordt gesteld dat hasjplanten in veel regio’s van Afghanistan en zelfs daarbuiten worden gekweekt, zijn

deze elementen op zich onvoldoende, gelet op de gedetailleerde verklaringen van de verzoekende

partij, om haar profiel van landbouwer in vraag te stellen. Daarenboven heeft de verzoekende partij het

ook nog over andere gewassen.

Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de door de verzoekende partij voorgehouden herkomst

uit het district Hesarak van de provincie Nangarhar dient bijgevolg rekening te worden gehouden met

haar relatief jeugdige leeftijd, haar lage scholingsgraad en haar socio-economische herkomst als

landbouwerszoon.
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6.3. Vervolgens stelt de Raad vast dat de verzoekende partij op tal van vlakken verklaringen heeft

afgelegd met betrekking tot haar onmiddellijke leefomgeving in het district Hesarak van de provincie

Nangarhar. Zo werd hoger reeds gewezen op haar gedetailleerde verklaringen inzake de

landbouwactiviteiten van haar vader en haar streekgenoten (zie supra), waarbij zij onder meer melding

maakt van de namen van rivieren en de wijze waarop haar vader zijn velden irrigeerde (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 7). Tevens vermeldt de verzoekende partij de bergen Ahmal Khot, Thor Gay

en Spinghar in de buurt van haar dorp en haalt zij aan dat er verder heuvels zijn (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 8). Ook vermeldt de verzoekende partij verschillende prominenten, zoals twee

dorpshoofden, hoofden van de taliban en mujahediencommandanten (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 8-9). Verder vermeldt zij dokters en ziekenhuizen in de omgeving van haar dorp (notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Zij verhaalde ook over de veiligheidssituatie in haar regio (notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 10-11 en 14). De verzoekende partij benoemt ook verschillende

winkels en bazaars in haar regio, alsook andere dorpen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 15).

Deze verklaringen en beschrijvingen lijken gedetailleerd en doorleefd, doch ontwaart de Raad noch in

het administratief of rechtsplegingsdossier, noch in het verzoekschrift enige objectieve informatie aan de

hand waarvan de waarachtigheid van de voormelde verklaringen van de verzoekende partij zou kunnen

worden getoetst. De verwerende partij toont niet aan dat dergelijke objectieve informatie niet

beschikbaar zou zijn.

Daarenboven hebben deze verklaringen voornamelijk betrekking op de onmiddellijke leefomgeving van

de verzoekende partij in haar voorgehouden regio van herkomst. Dit in tegenstelling tot de motieven in

de bestreden beslissing waar voornamelijk wordt gewezen op de kennis van de verzoekende partij

inzake haar ruimere geografische omgeving (omliggende districten en provincies en zelfs Pakistan).

Deze verklaringen die betrekkingen hebben op feitelijke gegevens die behoren tot het persoonlijk leven

en de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij, dienen afgewogen te worden tegen de

feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving zoals hoger reeds aangegeven. Waar kan worden

aangenomen dat van de verzoekende partij enige kennis van de Afghaanse kalender en van de term

“jerib” kan worden verwacht, kan niet voorbij worden gegaan aan haar verklaringen over haar

onmiddellijke leefomgeving die, mede gelet op haar profiel, van meer doorslaggevend belang zijn.

Het voorgaande in acht genomen, blijkt dat het dossier de Raad niet toelaat te beoordelen of de

verzoekende partij al dan niet aannemelijk maakt dat ze afkomstig is uit dorp Abzingani, gelegen in het

district Hesarak van de provincie Nangarhar en aldaar verbleven heeft tot aan haar vertrek uit

Afghanistan, zoals de verzoekende partij verklaart. Het ontbreekt de Raad derhalve aan essentiële

elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen en de

bestreden beslissing dient overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te

worden vernietigd.

6.4. In acht genomen hetgeen voorafgaat, ontbreekt het de Raad aan essentiële elementen om te

komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen en dient de bestreden

beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te worden

vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

15 december 2020 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


