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nr. 105 255 van 19 juni 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 januari 2013

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

staatlozen van 18 december 2012.

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 29 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013.

Gelet op de beschikking van 25 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat W. GARDIN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, 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 verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn. U bent geboren op 5

januari 1970 in het dorp Estia in het district Sapari van de provincie Paktia. U bent ongeletterd en werkte

als houthakker. U ontvluchtte Afghanistan in januari 1997 uit vrees voor de [t]aliban die u verplichtte[n]

te vechten. Op 15 januari 1997 kwam u in België aan waar u zich de volgende dag vluchteling

verklaarde. Op 28 januari 1997 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van

verblijf. In ‘dringend beroep’ oordeelde het Commissariaat-generaal op 27 oktober 1997 dat verder

onderzoek noodzakelijk is. Op 19 november 1999 weigerde het Commissariaat-generaal u de erkenning

van de hoedanigheid van vluchteling. Op 21 januari 2000 dient u een regularisatieaanvraag in. Uw

regularisatieaanvraag werd goedgekeurd op 4 december 2000. Op 4 februari 2006 werd u een
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verblijfsvergunning van onbeperkte duur verschaft. Op 15 augustus 2008 en 2 september 2008 werd de

Dienst Vreemdelingenzaken ingelicht door de Afghaanse ambassade van het feit dat u zich van een

vals Afghaans paspoort en valse Afghaanse geboorteakte bedient en dat u geen Afghaanse burger

bent. Op basis van deze informatie trok de Dienst Vreemdelingenzalen op 2 april 2009 uw

verblijfsvergunning in. Op 2 juli 2012 diende u een tweede asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw

tweede asielaanvraag legt u een paspoort, vier attesten van de Afghaanse ambassade en het bevel om

het grondgebied te verlaten (Dienst Vreemdelingenzaken, 2 april 2009) neer.

B. Motivering

Het Commissariaat-generaal wees uw eerste asielaanvraag af omdat er zowel aan uw asielmotieven als

aan uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit geen geloof kon worden gehecht. Als nieuwe elementen

in uw tweede asielaanvraag legt u een paspoort en vier attesten van de Afghaanse ambassade neer. De

nieuwe elementen in uw tweede asielaanvraag kunnen de beslissing van het Commissariaat-generaal

echter niet ombuigen. Vooreerst dient uiteraard gewezen te worden op de eerdere vaststellingen van

het Commissariaat-generaal die er op wijzen dat geen geloof kan worden gehecht aan uw Afghaanse

afkomst. Verder werden het door u voorgelegde paspoort en de geboorteakte van 2004 door de

Afghaanse ambassade in Brussel vals verklaard. Dit is een zeer belangrijke vaststelling. Tegen de

verklaring van de Afghaanse ambassade van 2008 dat de stukken vals zijn en dat u niet behoort tot de

Afghaanse bevolking, presenteert u een nieuwe geboorteakte van 31 mei 2010, een verlenging van uw

paspoort en een attest van de ambassade van 5 september 2011 waarin staat dat uw paspoort wel

authentiek is. Als verklaring voor de volstrekt tegenstrijdige verklaringen van de Afghaanse ambassade

zegt u dat de brief van de ambassade van 2008 aan de Dienst Vreemdelingenzaken geschreven werd

door Zia Massoud, de broer van Ahmad Shah Massoud, die destijds de Afghaanse ambassadeur in

Brussel was. Zia Massoud zou deze brief geschreven hebben omwille van een discussie die u met hem

had in 2004 omdat u ervoor koos geen Farsi [Dari] te spreken. Dit relaas kan evenwel niet overtuigen.

Als u erop gewezen wordt dat de ambassade ondanks de woordenwisseling u dan blijkbaar wel een

geboorteattest verschafte in 2004, stelt u dat Zia Massoud in 2004 maar vijftien dagen ambassadeur

was: na deze periode keerde de vroegere ambassadeur terug op zijn post en deze verzekerde u dat er

geen probleem was en vaardigde u een geboorteattest uit. Ook uw bewering dat Zia Massoud in 2008

als ambassadeur in België achter de brief zat die u beschuldigde geen Afghaan te zijn en een vals

paspoort en geboorteakte in het bezit te hebben, houdt geen steek. In 2008 was Zia Massoud immers

vicepresident van Afghanistan. Geconfronteerd hiermee blijkt uiteindelijk dat u de reden niet kent voor

de verklaring van de Afghaanse ambassade aan de Dienst Vreemdelingenzaken. U vermoedt dat het

kwam door een discussie met Zia Massoud. Nergens kon in de beschrijvingen van Zia Massouds

loopbaan teruggevonden worden dat hij ooit ambassadeur is geweest in België. Evenmin is het erg

aannemelijk dat een persoon met een dergelijk gewicht persoonlijk in gesprek treedt met Afghanen die

bij de ambassade een geboorteakte aanvragen. Evenmin kan het geloofd worden dat Zia Massoud zich

vier jaar later, ondertussen vicepresident van Afghanistan, de tijd en moeite neemt om zich u te

herinneren en de Belgische overheid ervan op de hoogte te stellen dat u zich in 2008 aandiende in de

ambassade met een vals paspoort (CGVS 10/12/2012 p.4-5). De verklaring die u geeft om de brieven

van de Afghaanse ambassade aan de Dienst Vreemdelingenzaken als inhoudelijk foutief af te doen mist

dan ook elke geloofwaardigheid. Daar blijkt dat u reeds eerder een vals paspoort en valse geboorteakte

voorlegde, kunnen ook de verlenging van dit valse paspoort, de geboorteakte en de verklaring van de

ambassade omtrent de echtheid van de stukken niet als authentieke documenten weerhouden worden.

Deze stukken vermogen dan ook niet de eerdere vaststellingen omtrent uw identiteit en nationaliteit te

wijzigen. Ook tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen tijdens uw eerste en tweede asielaanvraag

bevestigen verder de niet aannemelijkheid van uw Afghaanse identiteit. Zo verklaart u tijdens uw laatste

gehoor dat u woonde in het dorp Estia van het district Sapari, provincie Paktia. Tijdens uw eerste

asielaanvraag beweerde u dan weer dat u in het dorp Mutkhel van het district Aryub, provincie Paktia

woonde. Als u ermee geconfronteerd wordt dat u een andere dorpsnaam opgaf, slaagt u er niet meer in

deze naam te herinneren. U houdt vol dat u destijds ook Estia verklaarde en u schuift de schuld in de

schoenen van de tolk (CGVS 10/12/2012 p.2,3; CGVS 18/8/1997 p.1; CGVS 14/10/1999 p.1). Dit is

allerminst ernstig. Dat u geen eensluidende verklaringen kan afleggen over uw verblijfsplaats in

Afghanistan is zeer treffend. Evenzo is het veelzeggend dat u uw beroepsactiviteiten in Afghanistan over

de jaren heen vergeten blijkt. Waar u eerst stelde dat u een landbouwer was, houdt u het er in uw

tweede asielaanvraag op dat u een houthakker was (CGVS 10/12/2012 p.4; CGVS 18/8/1997 p.1).

Bovenstaande vaststellingen sluiten aan bij de verklaring van de Afghaanse ambassade dat u niet over

de Afghaanse nationaliteit beschikt. Bovenstaande opmerkingen doen besluiten dat u er niet in geslaagd

bent om aan de hand van de nieuwe elementen in uw tweede asielaanvraag het geloof in uw

voorgehouden Afghaanse nationaliteit te herstellen. De vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus kan u derhalve toegekend worden.
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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. Verzoekschrift

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem

subsidiaire bescherming te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te

vernietigen voor bijkomend onderzoek.

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, het

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht schendt.

Verzoeker stelt dat hij wel degelijk een Afghaanse staatsburger is.

Hij wijst erop dat hij zich altijd heeft kunnen bedienen van het zogenaamde valse paspoort en dat hij met

dit paspoort zonder problemen naar Pakistan heeft kunnen reizen. Hij wijst er ook op dat de Dienst

Vreemdelingenzaken hem op basis van dit paspoort heeft geregulariseerd. Bovendien heeft hij bij zijn

tweede asielaanvraag een attest van de Afghaanse ambassade in Brussel neergelegd dat bevestigt dat

dit paspoort echt is.

Verder wijst hij erop dat hij verschillende districten en dorpen uit zijn streek kan opsommen en dat hij bij

zijn eerste asielaanvraag heeft verklaard dat hij landbouwer en drager van hout was, wat overeenkomt

met zijn verklaringen bij zijn tweede asielaanvraag. Hij stelt ook dat één tegenstrijdigheid over zijn

woonplaats niet kan volstaan om tot de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas te besluiten. Bovendien

is het mogelijk dat de tolk destijds een verkeerde vertaling gaf of dat de vertaling verkeerd werd

genoteerd.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan

verzoekers bewering dat hij de Afghaanse nationaliteit bezit.

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “De vluchtelingenstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals

gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Volgens artikel 1, A, (2) van dit verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die,

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone
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verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Indien

een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term “het land waarvan hij de nationaliteit

bezit” elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet geacht van de

bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige

redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één van de landen waarvan hij de

nationaliteit bezit, niet inroept.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “De subsidiaire beschermingsstatus

wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die

geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het

land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade

zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat

risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bevat geen omschrijving van het begrip ‘land van herkomst’.

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet beoogt de omzetting van artikel 2, e) van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12). Volgens

artikel 2, k) van deze richtlijn wordt het begrip ‘land van herkomst’ gedefinieerd als “het land of de

landen van de nationaliteit of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats”.

Het onderzoek van de voorwaarde dat de verzoekende partij de bescherming van het land van

nationaliteit niet kan of niet wil inroepen, of zich niet onder de bescherming van dat land kan of wil

stellen, veronderstelt dat het land van nationaliteit moet worden vastgesteld.

Het bewijs van de nationaliteit van de asielzoeker stoot echter op moeilijkheden, zowel in rechte als in

feite.

Enerzijds bepaalt artikel 144 van de Grondwet dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de

bevoegdheden van de hoven en rechtbanken behoren en anderzijds bepaalt artikel 145 van de

Grondwet dat geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren,

behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. De Raad heeft bijgevolg geen rechtsmacht om kennis

te nemen van geschillen die betrekking hebben op burgerlijke rechten of om kennis te nemen van

geschillen die betrekking hebben op politieke rechten die de wetgever hem niet uitdrukkelijk heeft

toegewezen. Aangezien de geschillen betrekking hebben op een nationaliteit van een persoon die niet

een door de wetgever aan de hoven en rechtbanken onttrokken politiek recht tot voorwerp hebben, heeft

de Raad geen rechtsmacht om de nationaliteit van de asielzoeker te bepalen, noch om te beslissen

welke nationaliteit deze bezit, of hij er meerdere heeft dan wel of hij staatloze is.

Het voorgaande mag uiteraard niet tot gevolg hebben dat het onderzoek van de gegrondheid van een

asielaanvraag onmogelijk wordt gemaakt. In geval van twijfel over de nationaliteit van de asielzoeker of,

indien hij er geen heeft, over het land waar hij zijn gewone verblijfplaats had, komt het beide partijen toe

om de Raad zo precies en gedetailleerd mogelijk in te lichten over de bepaling van het land ten aanzien

waarvan het onderzoek van de beschermingsaanvraag moet worden uitgevoerd.

Het komt allereerst de asielzoeker toe de nodige informatie te verschaffen om over te kunnen gaan tot

het onderzoek van zijn aanvraag, eveneens vanuit de invalshoek van de bepaling van het land dat

geacht wordt bescherming te bieden. Zijn juridische en materiële situatie kan dit echter moeilijk maken.

Vanuit juridisch standpunt is de vluchteling immers een persoon “die de bescherming van [zijn] land niet

kan of, uit hoofde van [zijn] vrees [te worden vervolgd], niet wil inroepen” en geniet hij ofwel geen

diplomatieke bescherming van dat land, ofwel heeft hij goede redenen om die bescherming niet te willen

inroepen, wat de vaststelling van zijn nationaliteit door het voorleggen van een sluitend bewijs, zoals

een nationaal paspoort of een officieel identiteitsdocument, onmogelijk kan maken. Vanuit materieel

standpunt kan de vaststelling van de nationaliteit van de asielzoeker ook complex worden gemaakt door

de omstandigheden waarin hij zijn land heeft moeten ontvluchten of door de verwijdering ten gevolge

van zijn ballingschap in het gastland. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te

leggen, zal de asielzoeker desgevallend zijn nationaliteit moeten aantonen louter op basis van zijn

verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van zijn nationaliteit zijn of,

in het geval van een staatloze, van het land van zijn gewone verblijfplaats.
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Het komt de verwerende partij toe te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden

afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit voldoende aantoont. Indien zij van oordeel is dat dit niet het

geval is en dat het onderzoek van de aanvraag ten aanzien van een ander land dient te gebeuren, komt

het haar toe dit land te bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die haar tot een dergelijke

conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten. Indien de verwerende partij van oordeel is dat dit land niet

kan worden bepaald, omwille van de houding van de asielzoeker of om elke andere reden, en ze dus

onmogelijk kan overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van de asielaanvraag, is het eveneens

haar plicht om de redenen die haar tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het

land van nationaliteit van de verzoekende partij, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid

in volle rechtsmacht rekening met het voorgehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt of

deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te

slaan, of de verwerende partij deze redenen correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan kan

beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt

rekening gehouden met de kennis van de verzoekende partij van feitelijke gegevens die behoren tot de

onmiddellijke leefomgeving. Naargelang van de aard van het voorgehouden profiel kan ook rekening

worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis uiteraard

minder doorslaggevend is en er alleszins niet toe kan leiden dat de onwetendheid over feitelijke

gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving buiten beschouwing wordt gelaten.

De Raad stelt vast dat de Afghaanse ambassade in België op 15 augustus 2008 een brief heeft gericht

aan de Dienst Vreemdelingenzaken om hem op de hoogte te brengen van het feit dat verzoeker zich op

de ambassade had aangeboden met een vals Afghaans paspoort en dat verzoeker geen Afghaanse

staatsburger is. Op 2 september 2008 heeft de ambassade per fax aan de Dienst Vreemdelingenzaken

geantwoord dat de ambassade verzoekers geboorteattest van 2 juli 2004 nooit heeft uitgevaardigd of

geregistreerd. In deze fax stelt de ambassade nogmaals dat verzoeker geen Afghaanse staatsburger is.

Verzoekers betoog dat hij zich altijd van dit paspoort heeft kunnen bedienen en dat hij er zonder

problemen mee naar Pakistan heeft kunnen reizen, doet geen afbreuk aan de brief en de vaststellingen

van de Afghaanse ambassade. Hetzelfde geldt voor het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken hem op

basis van dit paspoort heeft geregulariseerd. De Raad hecht verder geen geloof aan de authenticiteit

van het attest van de Afghaanse ambassade in Brussel dat verzoeker bij zijn tweede asielaanvraag

heeft neergelegd en dat bevestigt dat verzoekers paspoort echt is. Dit attest is immers volledig

tegenstrijdig aan de brief en de fax die de Dienst Vreemdelingenzaken van dezelfde ambassade heeft

ontvangen en waarvan de authenticiteit kan worden betwist aangezien deze documenten rechtstreeks

aan de Dienst Vreemdelingenzaken zijn gericht. Bovendien stelt de Raad vast dat in het

telefoonnummer dat in de voettekst van dit attest wordt vermeld, twee cijfers te weinig staan om een

geldig Belgisch telefoonnummer te vormen. Ook dit doet vermoeden dat dit attest niet authentiek is.

Verder heeft de commissaris-generaal in zijn beslissing van 19 november 1999 reeds geoordeeld dat

verzoekers kennis van de gebruiken van het land waarvan hij beweert afkomstig te zijn zo zwak is dat

kan worden getwijfeld aan zijn voorgehouden Afghaanse nationaliteit. Verzoeker kende immers de

Afghaanse kalender en jaartelling niet en hij wist ook niet wanneer het Afghaanse nieuwjaar wordt

gevierd en wat de echte betekenis ervan is.

Om deze redenen hecht de Raad geen geloof aan verzoekers voorgehouden nationaliteit.

De Raad kan op basis van de gegevens waarover hij beschikt ook niet vaststellen welke nationaliteit(en)

verzoeker dan wel bezit.

Een asielzoeker die over zijn nationaliteit de waarheid niet vertelt, maakt niet aannemelijk dat hij nood

heeft aan internationale bescherming.

2.2.3. Vernietiging

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare
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substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juni tweeduizend dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A. VAN ISACKER, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. W. MULS, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


