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nr. 212 294 van 13 november 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Quellinstraat 37/12

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 juni 2018 heeft

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

22 mei 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 2 juli 2018 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 oktober 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat N.

AHMADZADAH en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 20 juli 2017 België is binnengekomen, diende op 2

augustus 2017 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden

genomen op 6 en 22 juni 2016 in Bulgarije en op 25 maart 2017 in Roemenië (Eurodac).

1.2. Op 22 mei 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 22 mei 2018 ter kennis werd gebracht, is de

bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“Asielaanvraag: 02/08/2017

Overdracht CGVS: 08/01/2018

Op 5 april 2018 werd u gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) van 09u04 tot 11u02. U werd bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is.

Uw advocaat LOOS Bobber (vervanger van VERSTREPEN Kati) was aanwezig tijdens de volledige

duur van het persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Tezin (district Surobi,

provincie Kabul).

Uw oudste broer, M.A.B. (CG (...) & OV (...)), werkte voor het Afghaanse leger. Wanneer de Taliban dit

ontdekten, spraken ze hem aan en eisten ze dat hij stopte met zijn werk. Hij ontkende

zijn werkzaamheden en keerde terug naar zijn werkplaats. Twee maanden later benaderden de Taliban

uw moeder. Ze eisten dat M.A.B. stopte met werken voor de ongelovigen. Uw moeder lichtte M.A.B. in.

Twee of drie maanden later kwam M.A.B. naar huis. Vijf dagen nadat hij was thuis gekomen kwamen de

Taliban naar uw huis. M.A.B. zei hen dat hij was gestopt met zijn werk als militair, waarop de Taliban

vertrokken. De volgende nacht kwamen ze terug en namen ze M.A.B. mee. Hun leider eiste

zijn samenwerking. De Taliban hielden hem in totaal vijf dagen vast en lieten hem uiteindelijk gaan

nadat M.A.B. had ingestemd om samen te werken. De ochtend na zijn vrijlating vertrok M.A.B. naar

België en vroeg hij asiel aan op 19 september 2014. Hij werd op 19 maart 2015 erkend als vluchteling.

Na het vertrek van M.A.B. kwamen de Taliban naar uw huis om naar hem te vragen. Na zes

maanden besloten ze om u te ontvoeren. Na bemiddeling van de dorpsouderen werd u de volgende dag

vrijgelaten.

Na een jaar kwamen de Taliban terug naar uw huis. Ze waren het beu dat M.A.B. zich nog steeds niet

was gaan aanmelden en stelden een ultimatum. Indien hij zich binnen de zes maanden niet zou

aanmelden, zouden ze u meenemen. Er gingen nog geen drie maanden voorbij toen de Taliban u

meenamen, samen met andere jongens van het dorp. U werd na een maand terug vrijgelaten. Toen u

thuiskwam vertelde uw moeder u dat uw broer Z.B. (CG (...) & OV (...)) het land had verlaten omwille

van veiligheidsoverwegingen. Z.B. diende op 27 oktober 2015 in België een verzoek om internationale

bescherming in. Op 13 februari 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof werd

gehecht aan de door hem ingeroepen vervolgingsfeiten. In haar arrest van 6 december 2017 nam de

RvV een gelijkaardige beslissing.

U vertrok naar Kabul om er aan de universiteit te studeren. U deed dit samen met andere jongens van

Tezin, waaronder nog enkele andere jongens die ooit werden ontvoerd door de Taliban. Op een dag

werd één van hen opgebeld door zijn vader, die nog in Tezin woonde. Hij wist jullie te vertellen dat de

Taliban op zoek waren naar jullie. Gezien het toen het einde van het semester was, ging u ‘eid’ vieren in

Pakistan. U keerde na ongeveer een maand terug naar Kabul, waar u zag dat enkele studiegenoten het

land waren ontvlucht. U besloot hetzelfde te doen.

U verliet Afghanistan in de 12de maand van 1394 of de eerste maand van 1395 (=februari/maart/april

2016). Via Iran en Turkije kwam u in Bulgarije aan, waar u drie maanden in een opvangcentrum

verbleef. Vervolgens verbleef u negen maanden in Servië en drieënhalve maand in Roemenië. Nadat u

nog enkele dagen in Oostenrijk en één dag in Duitsland had verbleven, kwam u twee tot drie dagen voor

uw verzoek om internationale bescherming aan in België. U diende een verzoek in op 2 augustus 2017.

U was ongeveer veertien maanden onderweg van Afghanistan naar België. In Bulgarije werden op 6 juni

2016 en 22 juni 2016 en in Roemenië op 25 maart 2017 uw vingerafdrukken genomen.

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan, waar u vreest dat de Taliban u zullen vermoorden.

Ter staving van uw verklaringen legt u uw taskara neer.

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

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

eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken.

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

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

bijzondere procedurele noden in uw hoofde kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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.

Vooreerst is er de vaststelling dat u zich niet betrouwbaar opstelt bij de asielinstanties. Zo verklaarde u

bij de DVZ dat u in Afghanistan als landbouwer actief was en slechts studeerde tot de achtste graad

(verklaring DVZ, vragen 11 & 12). U geeft tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS toe dat u

hierover hebt gelogen. In werkelijkheid zou u geen landbouwer zijn geweest en ving u universitaire

studies aan (CGVS, p.15 & 16). Dat u doelbewust hebt getracht de Belgische asielinstanties te

misleiden ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid.

Het Commissariaat-Generaal (CGVS) kan verder geen geloof hechten aan de door u beweerde

problemen met de Taliban. Vooreerst dient te worden gewezen op het feit dat uw broer Z.B. (CG (...) &

OV (...)) hetzelfde asielrelaas als u bracht (zie administratief dossier). Het CGVS achtte dit

relaas ongeloofwaardig. In haar arrest van 6 december 2017 was de RvV dezelfde mening toegedaan.

Dat u verwijst naar de asielmotieven die ook al door uw broer Z.B. werden aangebracht en die

bedrieglijk bevonden werden, maakt dat ook aan uw verklaringen geen geloof kan worden gehecht.

De problemen van uw broer Z.B. werden om verschillende redenen ongeloofwaardig geacht, niet in

het minst omdat er in de weigeringsbeslissing van Z.B. tal van tegenstrijdigheden werden vastgesteld

tussen zijn verklaringen en die van jullie broer M.A.B. (CG (...) & OV (...); administratief dossier). Ook u

blijkt uw beide broers op tal van zaken tegen te spreken. U verklaart dat u zes maanden na het vertrek

van uw broer M.A.B. uit Afghanistan ontvoerd bent geweest (CGVS, p.10). Uw broer M.A.B. verklaarde

nochtans dat u drie of vier maanden na zijn vertrek werd ontvoerd (CGVS M.A.B., p.5). Waar u verklaart

dat de Taliban u één dag vasthielden (CGVS, p.8), sprak Z.B. over een detentie van drie of vier dagen

(CGVS Z.B., p.21.). De duur van de beweerde ontvoering van M.A.B. schat u op vijf nachten (CGVS,

p.12), terwijl M.A.B. verklaarde dat hij zelf slechts drie dagen lang werd ontvoerd (CGVS M.A.B., p.16 &

17). M.A.B. verklaarde voorts dat drie personen hem thuis ontvoerden (CGVS M.A.B. p.17). U weet

opvallend genoeg niet te zeggen hoeveel personen hem kwamen ontvoeren (CGVS, p.13). Dit alles

bevestigt dat u zich baseert op een frauduleus relaas.

U spreekt bovendien ook uw eigen verklaringen tegen. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u slechts één

keer werd ontvoerd en heeft u bij het CGVS over een tweede ontvoering waarbij u een maand lang zou

zijn meegenomen door de Taliban (gehoorverslag DVZ, vraag 3.5 & CGVS, p.8 & 9). U verklaart dat u

dit zou verzwegen hebben omdat de Belgische asielinstanties misschien zouden denken dat u dan

enige sympathie voor de Taliban zou hebben (CGVS, p.14). Dit zou volgens u ook de reden zijn waarom

u en uw broer logen door te zeggen dat jullie samen Afghanistan verlieten (CGVS, p.14). Aan deze

verklaringen kan geen enkel geloof worden gehecht. Vooreerst mag men van een verzoeker die beweert

te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt,

verwachten dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming

op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van

zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Dat u dan dergelijke ontvoering en

detentie onvermeld laat, is geheel onaanvaardbaar en ondermijnt uw geloofwaardigheid verder.

Overigens dient te worden opgemerkt dat dit toevoegen van een nieuw element aan uw relaas nog

steeds geen verklaring biedt voor de vaststelling dat u pas bijna een jaar na deze beweerde tweede

ontvoering het land zou hebben verlaten.

Daarnaast heeft het er alle schijn van dat u die zogezegde tweede ontvoering nu ter sprake brengt

omdat in de beslissing van Z.B. werd opgemerkt dat zijn verklaringen over zijn reisroute en uw locatie
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ten tijde van zijn beweerde vertrek uit Afghanistan niet bleken te kloppen. Zowel Z.B. (CGVS Z.B., p.6)

en uzelf (vragenlijst van 3 januari 2018, vraag 3.5) beweerden Afghanistan samen te hebben verlaten.

Echter, uit de informatie uit uw facebookprofiel, die Z.B. nota bene trachtte te verbergen, bleek dat u

zich toen nog gewoon in Kabul bevond.

Daarnaast bevat uw relaas tal van onlogische verklaringen. U verklaart dat de Taliban u ontvoerden,

maar dat u na bemiddeling van de dorpsouderen reeds na één dag werd vrijgelaten. Bevreemdend

genoeg verklaart u dat de Taliban besloten u dan toch opnieuw te ontvoeren, zij het een jaar later. U

beweert verder dat ze u na een maand opnieuw vrijlieten en dit zonder enige aanleiding, hoewel ze u

onder dwang zouden hebben meegenomen (CGVS, p.7-9). Na uw beweerde vrijlating zou u naar de

universiteit zijn geweest en nog acht of negen maanden in het land hebben vertoefd. De vaststelling dat

u pas na aanzienlijke tijd besloot om uw land te verlaten, toont aan dat uw beweerde vrees voor de

Taliban bijzonder relatief is.

Bovenstaand geheel van vaststellingen leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden

erkend.

De vaststelling dat uw broer M.A.B. de vluchtelingenstatus verkregen heeft in België doet geen afbreuk

aan deze beslissing. Elk verzoek om internationale bescherming wordt individueel en op eigen merites

beoordeeld en, zoals hierboven aangetoond, blijkt uit uw dossier nergens dat u een vrees voor

vervolging heeft in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico hebt op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de

algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend

op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat dat

elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld,

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan.

Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de

individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille
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van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

bent.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat het grootste aandeel

van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De

provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de bijgevoegde informatie blijkt voorts dat

de provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in

verhouding met het aantal burgers. Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt zich voornamelijk

concentreert in het district Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie. Het gros

van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is doelgericht van aard. Het geweld neemt

hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten

en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals

de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de voornamelijk de

aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden. Hoewel de Uzbin vallei

gelegen is in het district Surobi, waarvan u naar eigen zeggen afkomstig bent, blijkt uit de kaarten die

zijn toegevoegd aan uw administratief dossier dat uw beweerde dorp van herkomst zich niet situeert in

deze vallei. Bovendien bevestigt u ook zelf niet van de Uzbin vallei afkomstig te zijn (CGVS, p.4).

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit de provincie Kabul aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Surobi.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

Het voorgelegde document kan bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Uw taskara bevestigt uw

identiteit, die in deze beslissing niet wordt betwist.

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

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“schending artikelen 48/4, 48/5, 57/7 en 62 van Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 4.3 (c) van de

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 van het Koninklijk besluit van 11 maart

2003, artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

(‘Vluchtelingenconventie’) schending van de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het
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redelijkheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en de

rechten van de verdediging, schending artikel 15 van de RICHTLIJN 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011”.

Verzoeker geeft een korte theoretische toelichting en bespreekt het begrip “vluchteling”, zoals

gedefinieerd in artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Hij past de elementen van deze definitie toe. Hij

benadrukt dat hij wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft.

Verzoeker erkent dat hij bij aanvang van de procedure de waarheid diende te vertellen over zijn profiel

van universitair geschoolde, maar wijst erop dat “hij bij het CGVS wel degelijk tot inkeer is gekomen en

dan ook geen sprake kan zijn van doelbewuste misleiding.” Hij benadrukt dat de commissaris-generaal

hem geen gebrek aan medewerking verwijt.

Wat de bevindingen in de bestreden beslissing omtrent het asielrelaas van zijn broer Z.B. betreft, meent

verzoeker dat diens verklaringen niet tegen hem kunnen worden aangewend om de geloofwaardigheid

van zijn relaas te beoordelen. Elk dossier dient immers op zijn individuele merites te worden beoordeeld.

Het voorgaande geldt temeer nu de Raad het asielrelaas van Z.B. reeds als ongeloofwaardig heeft

beoordeeld.

Verzoeker meent dan ook dat enkel rekening dient te worden gehouden met de verklaringen van zijn

broer M.A.B., die op 19 maart 2015 in België werd erkend als vluchteling. Hij voert aan dat de in de

bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen en die van zijn broer

M.A.B. gebaseerd zijn op een “zeer strenge appreciatie van verzoekers verklaringen”. Hij meent dat

hem “moeilijk ten kwade [kan] worden geduid” dat hij niet wist hoeveel personen zijn broer M.A.B.

ontvoerd hebben. In de bestreden beslissing werd niet aangetoond dat verzoekers verklaringen niet

“zouden passen” in de verklaringen van zijn broer M.A.B. over diens asielrelaas. Verzoeker meent dat er

sprake is van een “zeer strikte beoordeling van de geloofwaardigheid” en wijst erop dat slechts één klein

deel van zijn verklaringen over de vervolgingsfeiten werden beoordeeld op hun geloofwaardigheid. Hij

meent dat de geloofwaardigheid van de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten bevestigd wordt door

de commissaris-generaal omdat zijn broer M.A.B. als vluchteling werd erkend. De commissaris-generaal

diende verzoeker minstens “het voordeel van de twijfel” te gunnen. De motivering dat de erkenning van

verzoekers broer M.A.B. in België geen afbreuk doet aan de overige vaststellingen in de bestreden

beslissing “blijft evenwel vaag en gaat voorbij aan de vaststellingen en de feiten waarop verzoeker zijn

relaas baseert”.

Verzoeker wijst er bovendien op dat hij over een “verschoningsgrond” beschikt voor het verzwijgen van

zijn tweede ontvoering door de taliban, met name dat de Belgische instanties belast met het onderzoek

van zijn verzoek zouden denken dat hij dan sympathie heeft voor de taliban. Dit is volgens verzoeker

ook de reden waarom hij en zijn broer Z.B. gelogen hebben over het feit dat zij samen Afghanistan

verlieten.

Verzoeker betwist verder de motivering in de bestreden beslissing dat zijn relaas “tal van onlogische

verklaringen bevat”. Hij vindt zijn verklaring dat de taliban hem ontvoerde, maar na bemiddeling van de

dorpsouderen na één dag terug vrijliet, niet onlogisch gezien de Afghaanse context. Uit zijn verklaringen

dat de taliban hem één jaar later onder dwang opnieuw ontvoerde, doch zonder enige aanleiding na één

maand opnieuw vrijliet, blijkt volgens verzoeker dat de taliban druk uitoefende op hem en zijn familie. Hij

wijst er bovendien op dat “de Taliban ook aan hun reputatie moeten denken bij de lokale inwoners en

niet zomaar tot bepaalde feiten kunnen overgaan. Anders zouden ze de steun van de lokale burgers

verliezen.”

Verzoeker wijst er verder op dat hij een risicoprofiel heeft omdat zijn broer M.A.B. lid was van het

Afghaanse leger, waardoor verzoeker als regeringsgezind werd beschouwd door de taliban. Hij verwijst

naar de UNHCR “Eligibility Guidelines” van 19 april 2016 en naar een rapport van UNAMA van 2016

waaruit blijkt dat het geweld ook ten aanzien van burgers is toegenomen.

Hij benadrukt dat het onredelijk is om op basis van de motivering van de bestreden beslissing tot de

ongeloofwaardigheid van zijn relaas te besluiten en meent dat hem “het voordeel van de twijfel’ dient te

worden toegekend.

Hij verwijst tevens naar het rapport van UNHCR “Beyond proof: Credibility assessment in EU and

asylum systems” met betrekking tot de beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas.
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Verzoeker meent dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Hij voert aan dat zijn regio van herkomst onveilig is en stelt dat “Het is aan de verwerende partij om

concreet en zonder enige twijfel aan te tonen dat zijn regio van herkomst als veilig kan worden

beschouwd.” Hij verwijst naar informatie van Landinfo en het ministerie van Buitenlandse Zaken van het

Verenigd Koninkrijk inzake de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst. Na een korte theoretische

toelichting, citeert hij uit de UNHCR “Eligibility Guidelines” van 19 april 2016 met betrekking tot

Afghaanse asielzoekers en het rapport “General Situation in Afghanistan and Events in Kabul” van het

European Country of Origin Information Network van 3 augustus 2017. Hij concludeert hieruit dat er

sprake is van willekeurig geweld in de context van een gewapend conflict.

Verzoeker wijst er verder op dat in Kabul sprake is van een enorme toestroom van IDP’s en

terugkeerders, dat het aantal IDP’s in twee jaar tijd verdriedubbeld is, hetgeen ertoe leidt dat mensen er

in mensonwaardige omstandigheden moeten leven zonder basisvoorzieningen. Dit geldt volgens

objectieve informatie niet enkel voor IDP’s, doch betreft een algemeen probleem in Kabul. Verzoeker

citeert uit landeninformatie met betrekking tot de humanitaire situatie in Kabul en de problemen voor

terugkeerders om zich in Kabul en Afghanistan te vestigen.

2.1.2. In een aanvullende nota van 9 oktober 2018 voegt de commissaris-generaal volgende

documenten toe:

- een uittreksel uit het EASO “Country of Origin Information Report: Afghanistan security situation.

Update” van mei 2018;

- een uittreksel uit het rapport “Country Guidance Afghanistan: Guidance note and common analysis”

van juni 2018.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang 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 de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem bepalingen die verzoeker geschonden acht, maakt op zich niet aannemelijk dat hij een nood

heeft aan internationale bescherming.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn relaas aannemelijk te maken.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker bij aanvang van de procedure tot het bekomen van

internationale bescherming, in weerwil van de plicht tot samenwerking die op hem rust, valse

verklaringen heeft afgelegd over zijn profiel. Hij verklaarde bij aanvang van de procedure immers dat hij

een landbouwer was die tot de achtste graad naar school geweest is (DVZ-verklaring, stuk 14, p. 4-5),

terwijl hij tijdens het persoonlijk onderhoud toegaf dat hij in Kabul universitaire studies volgde (Notities

van het persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 3-4, 16). Verzoeker kan niet gevolgd worden dat hij de

instanties niet doelbewust heeft proberen te misleiden, gezien van hem verwacht wordt dat hij de

instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming zo gedetailleerd

en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en vluchtrelaas in

iedere fase van het onderzoek.

Dit geldt temeer nu blijkt dat verzoeker bij aanvang van de procedure en tijdens het persoonlijk

onderhoud eveneens tegenstrijdige verklaringen aflegde over de door hem aangehaalde

vervolgingsfeiten. Verzoeker verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud immers dat hij twee keer werd

ontvoerd door de taliban en de tweede keer één maand werd vastgehouden (Ibid., p. 10), terwijl hij deze

feiten niet vermeldde tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS-vragenlijst,

stuk 14). Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn verklaringen dat hij dit verzweeg uit angst dat de

Belgische instanties zouden denken dat hij sympathie had voor de taliban. Hij gaat er echter andermaal

aan voorbij dat, zoals de bestreden beslissing ook terecht opmerkt, van hem mag worden verwacht dat

hij voor de instanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van zijn verzoek, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in

iedere fase van het onderzoek. De Raad merkt bovendien op dat het indienen van een verzoek om

internationale bescherming op zich al een verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in de bescherming
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die de Belgische autoriteiten beiden. De behandeling van dit geschiedt in vertrouwen en “vrees” kan

geen reden zijn om in het onthaalland onjuiste informatie over zijn asielrelaas te debiteren.

Het manifest misleidende karakter van verzoekers verklaringen over zijn profiel en de tweede ontvoering

blijkt temeer uit de vaststelling dat de Raad in de zaak van zijn broer Z.B. oordeelde dat geen geloof kon

worden gehecht aan diens verklaringen dat hij en verzoeker samen Afghanistan hadden verlaten, omdat

uit verzoekers facebook profiel bleek dat verzoeker op dat moment nog studeerde in Kabul (RvV 6

december 2017, nr. 196 228). Dat verzoeker, na kennisname van deze beslissing (Notities van het

persoonlijk onderhoud, stuk 6, p. 2), tijdens zijn persoonlijk onderhoud op 5 april 2018 volledig

afwijkende verklaringen aflegt over zijn profiel en de vervolgingsfeiten dan bij aanvang van de

procedure, toont nogmaals aan dat hij de instanties belast met het onderzoek van zijn verzoek om

internationale bescherming bewust trachtte te misleiden door het afleggen van valse verklaringen.

Het manifest misleidende karakter van verzoekers verklaringen bij aanvang van de procedure doet dan

ook afbreuk aan zijn algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de vermeende

vervolgingsfeiten.

De geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over de vervolgingsfeiten wordt bovendien verder

ondergraven doordat hij en zijn broers Z.B. en M.A.B. hierover tegenstrijdige verklaringen hebben

neergelegd. Waar verzoeker aanvoert dat de verklaringen van zijn broer Z.B. niet tegen hem kunnen

worden aangewend omdat diens relaas reeds als ongeloofwaardig werd beoordeeld, merkt de Raad op

dat verzoeker zich thans in zijn verzoek om internationale bescherming baseert op dezelfde

vervolgingsfeiten als zijn broer Z.B., zodat de commissaris-generaal, en bijgevolg ook de Raad, zich op

diens verklaringen kan baseren om de geloofwaardigheid van verzoekers relaas te beoordelen. Het feit

dat het relaas van verzoekers broer Z.B. als ongeloofwaardig werd beoordeeld (RvV 6 december 2017,

nr. 196 228), doet dan ook reeds afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven die

zich op dezelfde vervolgingsfeiten baseren.

Bovendien merkt de Raad op dat het vergelijken van verklaringen, afgelegd door familieleden die zich

beroepen op dezelfde vervolgingsfeiten, een nuttige methode betreft om de waarachtigheid van deze

feiten na te gaan. Er anders over oordelen zou elk persoonlijk onderhoud, dat tot doel heeft een

precieze inschatting te kunnen maken van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade, zinledig maken. De pertinente en correcte vaststelling in de

bestreden beslissing dat verzoeker en zijn broers Z.B. en A.M.B. er niet in slagen om eensluidende

verklaringen af te leggen over de vervolgingsfeiten, doet dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor vervolging.

Waar verzoeker aanvoert dat de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen en die van zijn

broer M.A.B. “zeer streng” beoordeeld werden en dat het slechts één klein deel van zijn verklaringen

betreft, merkt de Raad op dat de vastgestelde tegenstrijdigheden geen betrekking hebben op details,

maar op feiten die rechtstreeks aanleiding gegeven hebben tot het vertrek uit het land van herkomst.

Van verzoeker mag worden verwacht dat hij tijdens de procedure verklaringen aflegt die eensluidend

zijn met de verklaringen van zijn broer over de feiten die de essentie uitmaken van het asielrelaas, quod

non. Van verzoeker kan bovendien worden verwacht dat hij weet hoeveel personen zijn broer M.A.B.

kwamen ontvoeren, omdat verzoeker in België nog steeds in contact staat met zijn broer M.A.B. en dus

via hem deze informatie had kunnen bekomen. Dat verzoeker thans in het kader van onderhavig beroep

nog steeds niet weet hoeveel personen zijn broer ontvoerden, doet verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen. In de bestreden beslissing werd dan ook terecht geoordeeld

dat:

“Het Commissariaat-Generaal (CGVS) kan verder geen geloof hechten aan de door u beweerde

problemen met de Taliban. Vooreerst dient te worden gewezen op het feit dat uw broer Z.B. (CG (...) &

OV (...)) hetzelfde asielrelaas als u bracht (zie administratief dossier). Het CGVS achtte dit

relaas ongeloofwaardig. In haar arrest van 6 december 2017 was de RvV dezelfde mening toegedaan.

Dat u verwijst naar de asielmotieven die ook al door uw broer Z.B. werden aangebracht en die

bedrieglijk bevonden werden, maakt dat ook aan uw verklaringen geen geloof kan worden gehecht.

De problemen van uw broer Z.B. werden om verschillende redenen ongeloofwaardig geacht, niet in

het minst omdat er in de weigeringsbeslissing van Z.B. tal van tegenstrijdigheden werden vastgesteld

tussen zijn verklaringen en die van jullie broer M.A.B. (CG (...) & OV (...); administratief dossier). Ook u

blijkt uw beide broers op tal van zaken tegen te spreken.

U verklaart dat u zes maanden na het vertrek van uw broer M.A.B. uit Afghanistan ontvoerd bent

geweest (CGVS, p.10). Uw broer M.A.B. verklaarde nochtans dat u drie of vier maanden na zijn vertrek
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werd ontvoerd (CGVS M.A.B., p.5). Waar u verklaart dat de Taliban u één dag vasthielden (CGVS, p.8),

sprak Z.B. over een detentie van drie of vier dagen (CGVS Z.B., p.21.). De duur van de beweerde

ontvoering van M.A.B. schat u op vijf nachten (CGVS, p.12), terwijl M.A.B. verklaarde dat hij zelf

slechts drie dagen lang werd ontvoerd (CGVS M.A.B., p.16 & 17). M.A.B. verklaarde voorts dat drie

personen hem thuis ontvoerden (CGVS M.A.B. p.17). U weet opvallend genoeg niet te zeggen hoeveel

personen hem kwamen ontvoeren (CGVS, p.13). Dit alles bevestigt dat u zich baseert op een

frauduleus relaas.”

In de bestreden beslissing werd bovendien nog terecht geoordeeld dat:

“Daarnaast bevat uw relaas tal van onlogische verklaringen. U verklaart dat de Taliban u ontvoerden,

maar dat u na bemiddeling van de dorpsouderen reeds na één dag werd vrijgelaten. Bevreemdend

genoeg verklaart u dat de Taliban besloten u dan toch opnieuw te ontvoeren, zij het een jaar later. U

beweert verder dat ze u na een maand opnieuw vrijlieten en dit zonder enige aanleiding, hoewel ze u

onder dwang zouden hebben meegenomen (CGVS, p.7-9). Na uw beweerde vrijlating zou u naar de

universiteit zijn geweest en nog acht of negen maanden in het land hebben vertoefd. De vaststelling dat

u pas na aanzienlijke tijd besloot om uw land te verlaten, toont aan dat uw beweerde vrees voor de

Taliban bijzonder relatief is.”

Verzoekers verweer dat zijn relaas overeenstemt met de Afghaanse context en dat de taliban druk zette

op zijn familie maar aan zijn reputatie bij de bevolking dient te denken, betreft een blote bewering die

aldus niet dienstig kan worden aanvaard.

In de bestreden beslissing werd bovendien terecht geoordeeld dat verzoekers laattijdige vertrek uit

Afghanistan, acht à negen maanden na de vermeende tweede ontvoering door de taliban (Ibid., p. 4, 9),

zijn vrees voor vervolging op ernstige wijze relativeert. Deze motivering wordt niet betwist door

verzoeker.

De Raad merkt op dat het loutere feit dat verzoekers broer M.A.B. in 2015 als vluchteling erkend werd,

hetgeen in onderhavige beslissing niet wordt betwist, op zich geen bewijs vormt van verzoekers

hoedanigheid van vluchteling of van geloofwaardigheid van zijn vermeende problemen. Ieder verzoek

om internationale bescherming dient immers op afzonderlijke en individuele wijze te worden onderzocht,

rekening houdend met de concrete situatie in het land van herkomst en de individuele elementen zoals

aangebracht door verzoeker. In zoverre verzoeker aanvoert dat deze motivering voorbij gaat aan de

“vaststellingen en de feiten waarop verzoeker zijn relaas baseert”, merkt de Raad op dat bovenstaande

beoordeling gebaseerd is op een rigoureus onderzoek met inachtneming van alle relevante feiten in

verband met het land van herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoeker en zijn

broers afgelegde verklaringen en overgelegde stukken en met de individuele situatie en persoonlijke

omstandigheden van verzoeker. De Raad stelt echter vast dat geen geloof kan gehecht worden aan

verzoekers individuele asielmotieven, gelet op voorgaande pertinente en correcte vaststellingen die

genoegzaam toelaten om te besluiten dat hij zijn relaas niet aannemelijk maakt.

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief

dossier en wordt aldus overgenomen door de Raad.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

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

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen. Hij toont niet aan

dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van

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

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat

er in Afghanistan een gewapend conflict is.

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in

bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus

aldus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de



RvV X - Pagina 10

beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel

48/4, § 2, c).

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de bestreden beslissing terecht

als volgt:

“Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat het grootste aandeel

van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De

provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de bijgevoegde informatie blijkt voorts dat

de provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in

verhouding met het aantal burgers. Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt zich voornamelijk

concentreert in het district Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie. Het gros

van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is doelgericht van aard. Het geweld neemt

hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten

en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals

de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de voornamelijk de

aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden. Hoewel de Uzbin vallei

gelegen is in het district Surobi, waarvan u naar eigen zeggen afkomstig bent, blijkt uit de kaarten die

zijn toegevoegd aan uw administratief dossier dat uw beweerde dorp van herkomst zich niet situeert in

deze vallei. Bovendien bevestigt u ook zelf niet van de Uzbin vallei afkomstig te zijn (CGVS, p.4).

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit de provincie Kabul aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Surobi.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.”

De Raad merkt op dat de informatie toegevoegd door de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota

deze analyse genoegzaam bevestigt. Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen

aan de vaststelling in de bestreden beslissing. De door hem geciteerde informatie heeft immers enkel

betrekking op de veiligheidssituatie in Afghanistan in het algemeen en is verder dezelfde en ligt voor het

overige in dezelfde lijn als de informatie waarop de analyse in de bestreden beslissing met betrekking

tot de provincie Kabul is gebaseerd.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie Kabul als een geheel moet

worden gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve

elementen op basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld

te worden aan een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

De vaststellingen in de bestreden beslissing op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen,

moet niettemin verzoekers verzoek om internationale bescherming ook systematisch individueel worden

onderzocht en dit in verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet

bedoelde situaties.
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Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoeker verwijst naar algemene informatie met betrekking tot de precaire situatie voor terugkeerders

in Kabul en Afghanistan, doch hij laat na om in concreto aan te tonen dat hij bij zijn terugkeer naar zijn

regio van herkomst het risico loopt om in dergelijke omstandigheden terecht te komen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Kabul een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend achttien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


