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nr. 255 974 van 8 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. DELVAUX

Stationsstraat 10 A

3800 SINT-TRUIDEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2021

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

staatlozen van 5 januari 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DELVAUX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, (…) , bent een Afghaanse burger van Pashtoe origine en een soennitische moslim van

geloofsovertuiging. U bent afkomstig van het dorp Baba Kalai, bij Hesar Shahi behorend tot het district

Rodat gelegen in de provincie Nangarhar. U genoot 4 jaar staatsonderwijs om vervolgens over te

schakelen op religieus onderwijs. Uw vader werkt als taxichauffer in Rodat.

U ging een viertal jaar naar de lokale madrassa. Vrijdag na de les kregen jullie uitleg over het

samenwerken met de taliban en het strijden voor de jihad. Op een dag spraken de taliban u persoonlijk
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aan om hen te vervoegen, maar u gaf geen antwoord. Hierna kwamen de taliban bij jullie thuis. Ze

zeiden tegen uw vader dat u hen moest vervoegen. Uw vader antwoordde dat hij hier moest over

nadenken. De taliban kwamen een tweede keer langs jullie huis: ze werden agressief tegen uw vader,

hij gaf aan dat u niet thuis was. Vijf dagen na dit bezoek stuurden de taliban nog een dreigbrief. Hierop

besloot uw vader dat u Afghanistan moest verlaten.

U denkt Afghanistan verlaten te hebben in 1397 (tussen 21 maart 2018 en 22 maart 2019) en reisde

doorheen Iran, Turkije, Bulgarije (waar u op 1 augustus 2018 een verzoek om internationale

bescherming deed), Servië, Kroatië, Slovenië, Italië en Frankrijk om uiteindelijk in België aan te komen.

Op 3 september 2019 ging u zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om een verzoek

tot internationale bescherming in te dienen. U verklaarde minderjarig te zijn. Op 30 september 2020

werd van rechtswege de voogdij over u opgeheven.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban. Ter staving van uw

verklaringen legde u volgende documenten voor: uw Afghaans identiteitsdocument (taskara), de taskara

van uw moeder, de taskara van uw vader, een document ivm de identiteit van uw grootvader en de

originele enveloppe waarmee de stukken werden opgestuurd.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken heeft geoordeeld dat er in uw

hoofde sprake was van bijzondere procedurele noden, evenals dat het opportuun was om u bepaalde

steunmaatregelen te verlenen om hieraan tegemoet te komen. Meer bepaald blijkt dat u na onderzoek

als minderjarige werd geregistreerd. U kreeg daarop een voogd toegewezen die u bijstond tijdens het

persoonlijk onderhoud op DVZ en u werd gehoord door een medewerker met expertise in het horen van

minderjarigen.

Het Commissariaat-generaal is na grondige analyse van het geheel van de elementen in uw

administratief dossier echter van oordeel dat er onvoldoende concrete aanwijzingen aanwezig zijn

waaruit een bijzondere procedurele nood in uw hoofde kan blijken die het nemen van bepaalde

specifieke steunmaatregelen rechtvaardigt. U werd immers op 30 september 2020 meerderjarig.

Bijgevolg werden er u geen verdere specifieke steunmaatregelen verleend nadat uw verzoek aan het

Commissariaat-generaal werd overgemaakt, aangezien er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient verder 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
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

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

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

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

In casu werd vastgesteld dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u in de regio Rodat van

Nangarhar heeft gewoond. Vooreerst dient gewezen te worden op uw zeer beperkte geografische

kennis van de regio waar u naar eigen zeggen tot 1397 (omgezet naar de westerse kalender 2018) altijd

zou hebben gewoond. Als het CGVS u vraagt om de omliggende districten van Rodat op te sommen,

benoemt u correct de districten Kot, Batikot, Dehbala en Beshud maar vergeet u Chaparhar te

vermelden hoewel dit district toch een aanzienlijke grens met Rodat deelt (CGVS, p. 8). De districten

Dara-e-Nur en Surkhrod herkent u naar eigen zeggen bij naam maar u kan ze niet situeren binnen de

provincie Nangarhar (CGVS, p. 8-9). Van Sultanpur, het districtscenter van Surkhrod heeft u nog nooit

gehoord (CGVS, p. 9). Van Kunar, Logar en Laghman weet u dat het provincies zijn van Afghanistan

maar u kan ze niet situeren en beseft niet dat deze provincies aan Nangarhar grenzen (CGVS, p. 9).

Bovendien doen de hoofdsteden van de provincies Kunar en Laghman, respectievelijk Asadabad en

Metherlam, bij u geen belletje rinkelen (CGVS, p. 9). Nuristan, een provincie die iets noordelijker ligt van

Nangarhar, en haar hoofdstad Patun, zeggen u niets. (CGVS, p. 9). Dit is toch allemaal zeer

merkwaardig.

Ook Nangarhar en Rodat zelf lijken u weinig gekend. Van Ghazi Amanullah Khan, een moderne en

geplande stad die recent in Rodat werd aangelegd, zegt u aanvankelijk enkel dat het de naam is van

een park (CGVS, p. 8). Doorgevraagd op deze plek stelt u nog vaag dat de overheid dit stuk land aan de

mensen van het districtscenter gaf maar u weet niet wanneer of waarom dit gebeurd zou zijn (CGVS, p.

8). Van Darunta, gekend omwille van haar waterdam die de stad Jalalabad van elektriciteit voorziet,

hoorde u enkel de naam (CGVS, p. 8). Spontaan kan u niets meer over deze belangrijke plek vertellen.

De naam Surk Dewal zegt u niets hoewel, hoewel informatie aantoont dat deze grensregio tussen
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Beshud en Rodat op de hoofdweg naar Jalalabad jaren geteisterd werd door illegale huizenbouw

(CGVS, CGVS, p. 7-8).

Torkham, de bekende grensovergang tussen Nangarhar en Pakistan, kent u naar eigen zeggen wel

(CGVS, p. 14). Op de vraag welke regio’s van Pakistan dan aan uw beweerde provincie van herkomst

grenzen, antwoordde u ontwijkend (CGVS, p. 14). Wanneer het CGVS u vervolgens confronteert met de

namen Kurram Agency en Khyber Agency (CGVS, p. 14), tast u in het duister. Nochtans delen deze

Pakistaanse regio’s een aanzienlijke grens met Nangarhar. Uw uiterst beperkte geografische kennis van

de (grens)regio waar u altijd zou hebben gewoond vormt een eerste aanwijzing dat u in werkelijkheid

niet afkomstig bent van Rodat.

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

denkt dat u Afghanistan in het jaar 1397 verliet maar zegt hier zelf over: “Ja, ik denk het. Het is een gok,

[ik ben] niet zeker” (CGVS, p. 4). Op de vraag welke maand in 1397 uw vertrek was moet u het

antwoord schuldig blijven, u kan zich wel herinneren dat dit in het zomerseizoen was (CGVS, p. 4).

Welke maanden dan de zomer omvatten kan u evenwel niet verduidelijken (CGVS, p. 5). Uw mislukte

poging om de maanden uit de Afghaanse kalender op te sommen (u vergat immers de 9de maand

‘qaus’), doet verder vermoeden dat u de maanden veeleer (slecht) heeft willen instuderen (CGVS, p. 5).

Voorts stelt u dat u vier jaar staatsonderwijs genoot in Afghanistan. Daarbovenop kent u naar eigen

zeggen nog twee scholen in uw beweerde regio van herkomst (CGVS, p. 7). U legt evenwel zeer

onduidelijke verklaringen af omtrent de lange schoolvakantie die schoolgaande kinderen hebben. U

geeft aan dat dit in de zomermaanden moet zijn maar kan niet verduidelijken hoe lang deze vakantie

dan wel zou duren (“Dat weet ik niet juist, maar misschien twee maanden of meer dan dat.”) en in welke

maanden deze vakantie dan juist valt (CGVS, p. 6). Dat u, die toch een viertal jaar onderwijs zou

genoten hebben in Afghanistan, dergelijke zaken niet kan toelichten, is haast ondenkbaar. Dit gegeven

wijst er op dat u vermoedelijk ergens anders onderwijs genoot. Dat u trouwens aanvankelijk verklaarde

naar het “Alidad Lycee” te zijn gegaan (Vragenlijst DVZ, p. 6) om later te vertellen dat u naar de school

“Malik Mohmad Khan Baba” (CGVS, p. 7), bevestigt dit. De vaststelling dat u tijdens het persoonlijk

onderhoud een aantal keer op de vraag antwoordde nog voor de tolk zijn vertaling van het Engels naar

het Pashtoe had gedaan (CGVS, p. 3, 6, 15), geeft bovendien ook aan dat u naar alle waarschijnlijk

beter geschoold bent (en dus langer naar school ging en mogelijk zelfs elders) dan u wilt laten

uitschijnen ten opzichte van de Belgische asielinstanties. Dat u verklaart dat uw vader het ouderlijke

huis verkocht om uw reis naar Europa te betalen, maar dat u niet zou weten aan wie hij dat deed en dat

bijgevolg niet weet aan wie hij nu huur zou betalen om in het huis te kunnen blijven wonen, is wederom

een indicatie dat u niet eerlijk bent geweest over uw werkelijke identiteit en achtergrond (CGVS, p. 19).

Trouwens, op andere momenten bleek u eveneens dat u niet eerlijk bent over uw werkelijke identiteit.

Het CGVS stelt vast dat u ook een aanvraag tot internationale bescherming deed in Bulgarije. Daar gaf

u een heel andere familienaam op dan degene die u later zou verklaren tegenover de DVZ. U

verklaarde er (…) te zijn en dus niet (…). Bovendien vertelde u toen geboren te zijn op 10 februari 2000

en dus niet op 30 september 2002 zoals u later in België zou verklaren. Wanneer het CGVS u

confronteerde met deze vaststellingen, verklaarde u dat u op aanraden van uw smokkelaar een valse

identiteit opgaf (CGVS, p. 4). Bulgarije was immers geen goeie plek om te blijven. Aan deze uitleg kan

maar weinig geloof worden gehecht, te meer omdat u eerder tijdens het onderhoud al de kans had

gekregen om eventuele aliassen te vermelden maar het toen naliet om dit te doen (CGVS, p. 3). Dat u

zich naar eigen zeggen niet kan herinneren of de Bulgaarse autoriteiten al dan niet naar uw taskara

vroegen om zo uw identiteit te achterhalen, ondergraaft verder uw verklaringen op dit punt (CGVS, p. 4).

Bovendien, mocht het al aannemelijk zijn dat u in Bulgarije doelbewust loog over uw identiteit, dan nog

rijst de vraag welke waarde dan kan worden gehecht aan de verklaringen die u naar aanleiding van uw

verzoek in België brengt. Immers schrok u er in het verleden niet voor terug om bedrieglijke verklaringen

af te leggen. Dat u met dergelijke ingesteldheid de Bulgaarse asielinstanties tegemoet bent getreden,

roept heel wat vragen op.

Verder moet gewezen worden op uw uiterst fragmentarische kennis omtrent de veiligheidssituatie in

Rodat. Naar eigen zeggen zijn Sauer, Rafiullah en Saghala bekende talibanleiders van het district maar

u kan niet verduidelijken waarom ze dan wel zo gekend zouden zijn (CGVS, p. 10). Uw vader vertelde u

over hen, maar details over wat hij dan vertelde geeft u niet. Van Abdulwali (alias Mansour) heeft u dan

weer nog nooit gehoord (CGVS, p. 14), nochtans toont informatie aan dat deze talibanleider als

plaatsvervangende districtchef van Rodat door het leven ging tot hij in 2016 gearresteerd werd. Voorts

weet u over de aanwezigheid van Daesh in Rodat maar kan u het CGVS geenszins toelichten sinds
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wanneer deze militante groepering er actief is of van welke regio ze dan kwamen (CGVS, p. 11). Nog is

het opmerkelijk dat u de in de media uitvoerig besproken raid van de Afghaanse overheid tegen

Daeshleden in Rodat en meer bepaald Shaidano, waarbij een tiental leden van de groepering gedood

werden, in 2015 situeert (“Drie jaar voor mijn vertrek”), terwijl informatie dat toegevoegd werd aan uw

dossier aantoont dat dit incident pas plaatsvond in 2018 (CGVS, p. 11). Deze vaststelling wekt

(nogmaals) onvermijdelijk de indruk dat u bepaalde zaken heeft willen instuderen.

Nog kent u geen Abdul Samad hoewel informatie aantoont dat deze lokale imam uit Qala Akhound, op

nabije afstand van uw beweerde regio van herkomst Hesar Shahi, in 2016 op brutale wijze gedood werd

door Daesh (CGVS, p. 14). Gevraagd of u zelf misschien voorbeelden kent van inwoners van Rodat die

gedood werden door Daesh, spreekt u over een persoon die vermoord werd in de lokale bazaar, maar

slaagt u er vervolgens niet in om het CGVS toe te lichten over welke persoon dit dan juist zou gaan

(CGVS, p. 15). Niet voor het eerst moet vastgesteld worden dat u bij momenten ronduit vage

verklaringen aflegde. Mocht u werkelijk in deze regio verbleven hebben, zou dit wellicht anders zijn. Het

verbaast dan ook niet dat u ten stelligste ontkent dat de bevolking van Rodat ooit gewapende weerstand

bood tegen een groepering als Daesh (CGVS, p. 15) terwijl informatie, die aan uw administratief dossier

toegevoegd werd, aantoont dat heel wat mensen uit de regio Baru, gelegen op korte afstand van Hesar

Shahi, in 2017 nog de wapens opnamen tegen Daesh. Op geen enkel moment kon dan ook vastgesteld

worden dat u op een geloofwaardige manier getuigde over de recente veiligheidssituatie in Rodat.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw kennis van de politieke situatie in uw zogezegde regio en land

van herkomst evenmin kan overtuigen. Van Hezb-e-Islami zou u enkel gehoord hebben dat het een

groep zoals de taliban en Daesh is (CGVS, p. 11). Nochtans toont het vredesverdrag tussen die partij en

de Afghaanse overheid uit 2016 toch duidelijk aan dat het militante karakter van deze bekende

mujahedingroepering al geruime tijd ondergeschikt is aan haar politieke ambities. Wie dan de leider van

deze groepering is, zou u niet bekend zijn (CGVS, p. 11). Ook wanneer u even later geconfronteerd

wordt met zijn naam, Gulbuddin Hekmatyar, legt u niet de link met Hezb-e-Islami. Van Hekmatyar zou u

voorts enkel weten dat deze persoon “een job bij de overheid heeft” (CGVS, p. 12). Dat u bovendien

geen verdere informatie kan verschaffen over deze (voormalige) krijgsheer die veel aanzien geniet bij de

Afghaanse Pashtoense bevolking mag eveneens verbazen. Yunus Khalis, de leider van de andere

Hezb-e-Islami partij zegt u evenmin iets, de namen Haqqani en Rabbani doen geen belletje rinkelen

(CGVS p. 12). Andere mujahidengroeperingen zoals Jamiat-e-Islami en Ettehad-e-Islami zeggen u al

helemaal niets (CGVS, p. 11. Verder weet u wel dat Dostum een politieke leider is maar omschrijft u

hem verkeerdelijk als Hazara in plaats van Oezbeek en weet u dat Ahmad Shah Massoud een

voormalige krijgsheer was die van Pansjir afkomstig was maar kan u niet verduidelijken of hij een

natuurlijke dood stierf dan wel of hij vermoord werd (CGVS, p. 12). Nog is het verwonderlijk dat u

onwetend bent over het gegeven of deze Afghaanse volksheld gevierd wordt, terwijl hij nog elk jaar

herdacht wordt in Afghanistan (CGVS, p. 12).

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

afkomstig te zijn uit het district Rodat 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 Rodat heeft verbleven, kan er

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

voorgedaan. U haalde aan dat de taliban u vroegen mee te gaan strijden in de jihad (CGVS p. 15). U

weigerde, waarna ze u onder druk begonnen te zetten en zelfs bedreigden. Voor de volledigheid wil het

CGVS nog opmerken dat aan dit verhaal op zich geen geloof kan worden gehecht, te meer omdat uw

relaas maar moeilijk in overeenstemming is te brengen met de objectieve informatie beschikbaar op het

CGVS. Uit deze informatie blijkt dat rekrutering door de taliban veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit

gebeurt omwille van werkloosheid, geldnood, beveiliging tegen andere gewapende milities, ideologische

overtuiging enzovoort. Gedwongen rekrutering kan gebeuren in gebieden waarin de taliban tijdelijk meer

manschappen nodig hebben, maar dit gebeurt uitzonderlijk. Wat betreft de situatie in Nangarhar wordt

vermeld dat de taliban in tijden van nood hulp vragen aan de bevolking in overleg met de stamouderen

van de regio. Zij doen beroep op onder andere religieuze argumenten, eergevoel en culturele codes om

de steun van de stamouderen te verkrijgen. De geleverde steun komt dan meestal in de vorm van geld,

voedsel of het weigeren van onderdak aan strijders van Islamitische Staat. De taliban verkiezen om

eigen strijders in te zetten bij gevechten en zullen de lokale stammen slechts uitzonderlijk vragen om

enkele lokale strijders af te staan om tijdelijk een aanval tegen hen af te slaan. Al deze elementen

ontbreken echter in uw relaas.
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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.

De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

taskara, de taskara van uw vader en moeder en het identiteitsbewijs van uw grootvader kunnen uw

identiteit en herkomst slechts staven bij geloofwaardige verklaringen, wat duidelijk niet het geval is

gebleken. Dat u bovendien uiteenlopende verklaringen aflegde over wat er gebeurd zou zijn met uw

“originele” taskara (bij de DVZ gaf u aan uw taskara verloren te zijn in Servië (Vragenlijst DVZ, p. 10), bij

het CGVS situeerde u dit verlies in Bulgarije (CGVS, p. 3)), toont wederom de relatieve bewijswaarde

ervan. Bovendien moet worden vastgesteld dat uit objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier blijkt 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. Bijgevolg is de bewijswaarde

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

geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

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

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghanistan Security Situation – juni 2019, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/ PLib/Afghanistan security situation 2019.pdf), en het

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

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

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

verwijzing naar uw Afghaanse nationaliteit, 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. 23 november 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 (CGVS, p. 2). U werd in de loop van het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk

geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden

verblijfplaatsen in en/of beweerde regio van herkomst in Afghanistan (CGVS, p. 10 en 13).
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Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

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

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

bestuurshandelingen; de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 49/2 en volgende, artikel 52 en 62 van

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

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

1980;”.

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

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

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

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

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

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

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

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

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

de staatlozen stelde dan ook terecht:
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“Er dient verder 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige
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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 het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u in de regio Rodat van

Nangarhar heeft gewoond. Vooreerst dient gewezen te worden op uw zeer beperkte geografische

kennis van de regio waar u naar eigen zeggen tot 1397 (omgezet naar de westerse kalender 2018) altijd

zou hebben gewoond. Als het CGVS u vraagt om de omliggende districten van Rodat op te sommen,

benoemt u correct de districten Kot, Batikot, Dehbala en Beshud maar vergeet u Chaparhar te

vermelden hoewel dit district toch een aanzienlijke grens met Rodat deelt (CGVS, p. 8). De districten

Dara-e-Nur en Surkhrod herkent u naar eigen zeggen bij naam maar u kan ze niet situeren binnen de

provincie Nangarhar (CGVS, p. 8-9). Van Sultanpur, het districtscenter van Surkhrod heeft u nog nooit

gehoord (CGVS, p. 9). Van Kunar, Logar en Laghman weet u dat het provincies zijn van Afghanistan

maar u kan ze niet situeren en beseft niet dat deze provincies aan Nangarhar grenzen (CGVS, p. 9).

Bovendien doen de hoofdsteden van de provincies Kunar en Laghman, respectievelijk Asadabad en

Metherlam, bij u geen belletje rinkelen (CGVS, p. 9). Nuristan, een provincie die iets noordelijker ligt van

Nangarhar, (…) zeggen u niets. (CGVS, p. 9). Dit is toch allemaal zeer merkwaardig.

Ook Nangarhar en Rodat zelf lijken u weinig gekend. (…) De naam Surk Dewal zegt u niets hoewel,

hoewel informatie aantoont dat deze grensregio tussen Beshud en Rodat op de hoofdweg naar

Jalalabad jaren geteisterd werd door illegale huizenbouw (CGVS, CGVS, p. 7-8).

Torkham, de bekende grensovergang tussen Nangarhar en Pakistan, kent u naar eigen zeggen wel

(CGVS, p. 14). Op de vraag welke regio’s van Pakistan dan aan uw beweerde provincie van herkomst

grenzen, antwoordde u ontwijkend (CGVS, p. 14). Wanneer het CGVS u vervolgens confronteert met de

namen Kurram Agency en Khyber Agency (CGVS, p. 14), tast u in het duister. Nochtans delen deze

Pakistaanse regio’s een aanzienlijke grens met Nangarhar. Uw uiterst beperkte geografische kennis van

de (grens)regio waar u altijd zou hebben gewoond vormt een eerste aanwijzing dat u in werkelijkheid

niet afkomstig bent van Rodat.

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

denkt dat u Afghanistan in het jaar 1397 verliet maar zegt hier zelf over: “Ja, ik denk het. Het is een gok,

[ik ben] niet zeker” (CGVS, p. 4). Op de vraag welke maand in 1397 uw vertrek was moet u het

antwoord schuldig blijven, u kan zich wel herinneren dat dit in het zomerseizoen was (CGVS, p. 4).

Welke maanden dan de zomer omvatten kan u evenwel niet verduidelijken (CGVS, p. 5). (…)

Voorts stelt u dat u vier jaar staatsonderwijs genoot in Afghanistan. Daarbovenop kent u naar eigen

zeggen nog twee scholen in uw beweerde regio van herkomst (CGVS, p. 7). U legt evenwel zeer

onduidelijke verklaringen af omtrent de lange schoolvakantie die schoolgaande kinderen hebben. U

geeft aan dat dit in de zomermaanden moet zijn maar kan niet verduidelijken hoe lang deze vakantie

dan wel zou duren (“Dat weet ik niet juist, maar misschien twee maanden of meer dan dat.”) en in welke

maanden deze vakantie dan juist valt (CGVS, p. 6). Dat u, die toch een viertal jaar onderwijs zou

genoten hebben in Afghanistan, dergelijke zaken niet kan toelichten, is haast ondenkbaar. Dit gegeven

wijst er op dat u vermoedelijk ergens anders onderwijs genoot. Dat u trouwens aanvankelijk verklaarde

naar het “Alidad Lycee” te zijn gegaan (Vragenlijst DVZ, p. 6) om later te vertellen dat u naar de school

“Malik Mohmad Khan Baba” (CGVS, p. 7), bevestigt dit. De vaststelling dat u tijdens het persoonlijk

onderhoud een aantal keer op de vraag antwoordde nog voor de tolk zijn vertaling van het Engels naar

het Pashtoe had gedaan (CGVS, p. 3, 6, 15), geeft bovendien ook aan dat u naar alle waarschijnlijk

beter geschoold bent (en dus langer naar school ging en mogelijk zelfs elders) dan u wilt laten

uitschijnen ten opzichte van de Belgische asielinstanties. Dat u verklaart dat uw vader het ouderlijke

huis verkocht om uw reis naar Europa te betalen, maar dat u niet zou weten aan wie hij dat deed en dat

bijgevolg niet weet aan wie hij nu huur zou betalen om in het huis te kunnen blijven wonen, is wederom

een indicatie dat u niet eerlijk bent geweest over uw werkelijke identiteit en achtergrond (CGVS, p. 19).

Trouwens, op andere momenten bleek u eveneens dat u niet eerlijk bent over uw werkelijke identiteit.

Het CGVS stelt vast dat u ook een aanvraag tot internationale bescherming deed in Bulgarije. Daar gaf

u een heel andere familienaam op dan degene die u later zou verklaren tegenover de DVZ. U

verklaarde er (…) te zijn en dus niet (…). Bovendien vertelde u toen geboren te zijn op 10 februari 2000

en dus niet op 30 september 2002 zoals u later in België zou verklaren. Wanneer het CGVS u

confronteerde met deze vaststellingen, verklaarde u dat u op aanraden van uw smokkelaar een valse

identiteit opgaf (CGVS, p. 4). Bulgarije was immers geen goeie plek om te blijven. Aan deze uitleg kan

maar weinig geloof worden gehecht, te meer omdat u eerder tijdens het onderhoud al de kans had
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gekregen om eventuele aliassen te vermelden maar het toen naliet om dit te doen (CGVS, p. 3). Dat u

zich naar eigen zeggen niet kan herinneren of de Bulgaarse autoriteiten al dan niet naar uw taskara

vroegen om zo uw identiteit te achterhalen, ondergraaft verder uw verklaringen op dit punt (CGVS, p. 4).

Bovendien, mocht het al aannemelijk zijn dat u in Bulgarije doelbewust loog over uw identiteit, dan nog

rijst de vraag welke waarde dan kan worden gehecht aan de verklaringen die u naar aanleiding van uw

verzoek in België brengt. Immers schrok u er in het verleden niet voor terug om bedrieglijke verklaringen

af te leggen. Dat u met dergelijke ingesteldheid de Bulgaarse asielinstanties tegemoet bent getreden,

roept heel wat vragen op.

Verder moet gewezen worden op uw uiterst fragmentarische kennis omtrent de veiligheidssituatie in

Rodat. Naar eigen zeggen zijn Sauer, Rafiullah en Saghala bekende talibanleiders van het district maar

u kan niet verduidelijken waarom ze dan wel zo gekend zouden zijn (CGVS, p. 10). Uw vader vertelde u

over hen, maar details over wat hij dan vertelde geeft u niet. Van Abdulwali (alias Mansour) heeft u dan

weer nog nooit gehoord (CGVS, p. 14), nochtans toont informatie aan dat deze talibanleider als

plaatsvervangende districtchef van Rodat door het leven ging tot hij in 2016 gearresteerd werd. Voorts

weet u over de aanwezigheid van Daesh in Rodat maar kan u het CGVS geenszins toelichten sinds

wanneer deze militante groepering er actief is of van welke regio ze dan kwamen (CGVS, p. 11). Nog is

het opmerkelijk dat u de in de media uitvoerig besproken raid van de Afghaanse overheid tegen

Daeshleden in Rodat en meer bepaald Shaidano, waarbij een tiental leden van de groepering gedood

werden, in 2015 situeert (“Drie jaar voor mijn vertrek”), terwijl informatie dat toegevoegd werd aan uw

dossier aantoont dat dit incident pas plaatsvond in 2018 (CGVS, p. 11). Deze vaststelling wekt

(nogmaals) onvermijdelijk de indruk dat u bepaalde zaken heeft willen instuderen.

Nog kent u geen Abdul Samad hoewel informatie aantoont dat deze lokale imam uit Qala Akhound, op

nabije afstand van uw beweerde regio van herkomst Hesar Shahi, in 2016 op brutale wijze gedood werd

door Daesh (CGVS, p. 14). Gevraagd of u zelf misschien voorbeelden kent van inwoners van Rodat die

gedood werden door Daesh, spreekt u over een persoon die vermoord werd in de lokale bazaar, maar

slaagt u er vervolgens niet in om het CGVS toe te lichten over welke persoon dit dan juist zou gaan

(CGVS, p. 15). Niet voor het eerst moet vastgesteld worden dat u bij momenten ronduit vage

verklaringen aflegde. Mocht u werkelijk in deze regio verbleven hebben, zou dit wellicht anders zijn. Het

verbaast dan ook niet dat u ten stelligste ontkent dat de bevolking van Rodat ooit gewapende weerstand

bood tegen een groepering als Daesh (CGVS, p. 15) terwijl informatie, die aan uw administratief dossier

toegevoegd werd, aantoont dat heel wat mensen uit de regio Baru, gelegen op korte afstand van Hesar

Shahi, in 2017 nog de wapens opnamen tegen Daesh. Op geen enkel moment kon dan ook vastgesteld

worden dat u op een geloofwaardige manier getuigde over de recente veiligheidssituatie in Rodat.

(…)

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

afkomstig te zijn uit het district Rodat 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 Rodat heeft verbleven, kan er

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

voorgedaan. U haalde aan dat de taliban u vroegen mee te gaan strijden in de jihad (CGVS p. 15). U

weigerde, waarna ze u onder druk begonnen te zetten en zelfs bedreigden. Voor de volledigheid wil het

CGVS nog opmerken dat aan dit verhaal op zich geen geloof kan worden gehecht, te meer omdat uw

relaas maar moeilijk in overeenstemming is te brengen met de objectieve informatie beschikbaar op het

CGVS. Uit deze informatie blijkt dat rekrutering door de taliban veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit

gebeurt omwille van werkloosheid, geldnood, beveiliging tegen andere gewapende milities, ideologische

overtuiging enzovoort. Gedwongen rekrutering kan gebeuren in gebieden waarin de taliban tijdelijk meer

manschappen nodig hebben, maar dit gebeurt uitzonderlijk. Wat betreft de situatie in Nangarhar wordt

vermeld dat de taliban in tijden van nood hulp vragen aan de bevolking in overleg met de stamouderen

van de regio. Zij doen beroep op onder andere religieuze argumenten, eergevoel en culturele codes om

de steun van de stamouderen te verkrijgen. De geleverde steun komt dan meestal in de vorm van geld,

voedsel of het weigeren van onderdak aan strijders van Islamitische Staat. De taliban verkiezen om

eigen strijders in te zetten bij gevechten en zullen de lokale stammen slechts uitzonderlijk vragen om

enkele lokale strijders af te staan om tijdelijk een aanval tegen hen af te slaan. Al deze elementen

ontbreken echter in uw relaas.
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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.

De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

taskara, de taskara van uw vader en moeder en het identiteitsbewijs van uw grootvader kunnen uw

identiteit en herkomst slechts staven bij geloofwaardige verklaringen, wat duidelijk niet het geval is

gebleken. Dat u bovendien uiteenlopende verklaringen aflegde over wat er gebeurd zou zijn met uw

“originele” taskara (bij de DVZ gaf u aan uw taskara verloren te zijn in Servië (Vragenlijst DVZ, p. 10), bij

het CGVS situeerde u dit verlies in Bulgarije (CGVS, p. 3)), toont wederom de relatieve bewijswaarde

ervan. Bovendien moet worden vastgesteld dat uit objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier blijkt 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. Bijgevolg is de bewijswaarde

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

geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.”.

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

overgenomen.

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

wel relevante informatie heeft gegeven over zijn regio van herkomst. Met het louter herhalen van zijn

vrees voor vervolging en het wijzen op relevante kennis doet hij geen afbreuk aan de voormelde

pertinente vaststellingen die met recht doen besluiten dat verzoeker niet de waarheid heeft verteld over

zijn beweerde regio van herkomst en verblijf.

Waar verzoeker aangeeft dat de hem gestelde vragen zijn niveau te boven gingen en het vragen betrof

“die vragen waren zoals ze aan een volwassene zouden worden gesteld”, biedt hij geen afdoende

verschoning voor zijn onwetendheid met betrekking tot tal van aspecten die verbonden zijn aan zijn

afkomst en het beweerde verblijf in de regio. Verzoeker gaat er ook aan voorbij dat hij ten tijde van het

gehoor inmiddels meerderjarig en aldus volwassen was.

Van verzoeker die beweert gedurende zijn hele leven in het district Rodat in de provincie Nangarhar te

hebben gewoond, kan wel degelijk meer en duidelijkere informatie worden verwacht dan wat verzoeker

kan geven. Verzoeker wijst weliswaar op zijn leeftijd, doch was op het ogenblik van vertrek in

Afghanistan toch al op zekere leeftijd gekomen, dat hij niet kan verwijzen naar zijn leeftijd voor zijn

manifest gebrek aan kennis te verschonen of te verklaren. Van een persoon die zijn hele jeugd op deze

plaats doorbracht en hier zelfs naar school ging (en zowel staatsonderwijs als religieus onderwijs heeft

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

Waar verzoeker aanvoert dat hij ernstige psychologische problemen heeft, die hem parten hebben

gespeeld bij het gehoor en derhalve een attest neerlegt waaruit blijkt dat ambulante psychologische

opvolging werd opgestart, kan hij evenmin overtuigen. Uit het neergelegde attest blijkt evenwel dat er

“een ambulante opvolging werd opgestart op 15/12/2020 en dit tot op heden”, doch hieruit blijken de

concrete psychologische problemen van verzoeker niet, noch kan hieruit worden afgeleid op welke wijze

deze vermeende problemen van invloed zouden kunnen zijn geweest op verzoekers verklaringen ten

tijde van het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen. Verzoeker licht dit zelf evenmin concreet toe in het verzoekschrift. Uit de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt evenmin dat er problemen zouden zijn gerezen en dat verzoeker gelet op

zijn psychische gesteldheid niet in staat zou zijn verklaringen met betrekking tot zijn asielrelaas, afkomst

en verblijf af te leggen.

Het argument dat hij, net zoals de meeste inwoners van zijn dorp, een “low profile” had aangenomen om

uit het vizier te blijven van Daesh waardoor hij niet van alle details op de hoogte is, overtuigt verzoeker

evenmin. Verzoekers onwetendheid situeert zich immers niet in de details, maar hebben betrekking op

tal van aspecten verbonden aan het dagelijkse leven in zijn regio van herkomst.

Waar verzoeker stelt dat de verwerende partij vergeet dan hij in de betrokken periode nog maar een

kind was, gaat verzoeker er opnieuw aan voorbij dat hij in de jaren voor zijn vertrek in 2018, rekening

houdend met het feit dat verzoeker op 30 september 2020 meerderjarig werd, toch een leeftijd had

bereikt waarop dergelijke informatie wel degelijk van hem kan worden verwacht en redelijkerwijs niet

kan volgehouden worden van al deze informatie verstoken te zijn gebleven.
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De fotokopie van het rijbewijs van verzoekers vader die bij het verzoekschrift wordt gevoegd, biedt geen

zicht op verzoekers afkomst en verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België en kan dan ook niet

volstaan.

Waar verzoeker verwijst naar de documenten die hij heeft neergelegd, doet hij geen enkele afbreuk aan

de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing met betrekking tot deze documenten.

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

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

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

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

gevolge zijn verblijf in deze regio hebben voorgedaan.

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

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

dat hij afkomstig is uit Rodat in de provincie Nangarhar, noch uit een gebied in Afghanistan waar, gelet

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is.

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in zijn werkelijke regio

van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer

naar deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

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

schade zou lopen.

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet aantoont.
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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 acht juni tweeduizend eenentwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


