
RvV X - Pagina 1

nr. 162 995 van 26 februari 2016

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 12 februari 2016

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

staatlozen van 29 januari 2016.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 19 februari 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 februari 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van

attaché H. JONCKHEERE, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Pashtoen van etnische origine en bezit u de Afghaanse

nationaliteit. U zegt geboren te zijn in het dorp Mazina in het district Rodat van de provincie Nangarhar.

U verklaarde zich een eerste keer vluchteling op 11 juli 2011. U stelde dat u als kind met uw familie naar

het dorp Hesarak bent verhuisd, niet ver van Mazina, waar u tot uw vertrek naar Europa zou hebben

gewoond. U zou slechts twee jaar school hebben gelopen. U verklaarde dat u nooit gewerkt had in

Afghanistan. Van uw oom zou u hebben vernomen dat uw vader voor de Amerikanen werkte. Malik (R.)

zou u hebben gezegd dat uw vader een Talibanstrijder was.

U zei dat uw moeder u niet wilde vertellen wat uw vader juist deed en dat uw vader er niet over sprak.

Vier maanden voor uw vertrek zou uw vader verdwenen zijn. U zei niet te weten wat er met hem was
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gebeurd. Enige tijd later zou u van de Taliban een brief hebben ontvangen waarin stond geschreven

dat u de groepering diende te vervoegen. Uiteindelijk zouden uw moeder en uw oom hebben besloten

dat u moest vertrekken uit Afghanistan om uw veiligheid en de veiligheid van uw familie te garanderen.

U verklaarde enkele maanden onderweg te zijn geweest voordat u op 10 juli 2011 in België aankwam,

waar u de volgende dag een asielaanvraag indiende.

Op 18 juli 2013 besloot het CGVS tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof gehecht kon worden aan uw verklaringen

betreffende uw herkomst uit het district Rodat van de provincie Nangarhar en bijgevolg evenmin aan de

feiten die zich daar zouden hebben afgespeeld. In het arrest van 7 januari 2014 bevestigde de Raad

voor Vreemdelingenbeslissingen (RVV) deze beslissing. U diende hiertegen geen cassatieberoep in.

Op 24 april 2014 diende u een tweede asielaanvraag in. U hield vast aan de problemen die u reeds

tijdens uw eerste asielaanvraag aanhaalde. U verklaarde nog steeds problemen met de Taliban te

vrezen. Op 22 mei 2014 werd u in het kader van een voorafgaand onderzoek door het CGVS gehoord.

U werd daarbij uitgenodigd een duidelijk zicht te bieden op uw herkomst, wat u weigerde. Op 27 mei

2014 nam het CGVS een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw asielaanvraag. U

diende geen beroep tegen deze beslissing in.

Op 28 oktober 2014 diende u een derde asielaanvraag in. U verwees opnieuw naar het asielrelaas dat u

tijdens uw eerdere asielaanvragen aanhaalde en stelde vermoord te worden indien u zou terugkeren

naar uw district. U verklaarde om de drie of vier maanden contact te hebben met uw oom in Afghanistan

maar u zei dat deze laatste geen informatie over uw problemen had. Het CGVS nam op 6 november

2014 nogmaals een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw asielaanvraag. Ook tegen

deze beslissing diende u geen beroep in.

Uw vierde asielaanvraag van 1 december 2014, uw vijfde asielaanvraag van 11 maart 2015 en uw

zesde asielaanvraag van 22 mei 2015 werden door de DVZ afgesloten met een beslissing 'afstand van

asielaanvraag' omdat u zich niet kwam aanmelden voor een gehoor.

Op 17 augustus 2015 verklaarde u zich een zevende keer vluchteling. U verwees naar de asielmotieven

die u al tijdens uw eerste asielaanvraag aanhaalde en herhaalde dat uw vader voor de Amerikanen of

voor de Taliban werkte. U verklaarde geen verdere informatie over Afghanistan en uw problemen ginder

te hebben. U legde geen bijkomende documenten neer. Het CGVS nam op 14 oktober 2015 een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw meervoudige asielaanvraag. Hiertegen diende u

geen beroep in.

Bij een controle door de Belgische autoriteiten op 10 december 2015 werd vastgesteld dat u zich illegaal

op het Belgische grondgebied bevond. Uit het verslag van de Federale Politie blijkt bovendien dat u

bekend staat om feiten van drugsbezit (5x), opzettelijke slagen en verwondingen (3x) en aanranding van

de eerbaarheid (1x). U werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen te Brugge (CIB) waar u op 17

december 2015 een achtste asielaanvraag heeft ingediend. Deze werd op 7 januari 2016 in overweging

genomen door het CGVS. Tijdens het gehoor in het CIB op 19 januari 2016 herhaalt u dat u de

Afghaanse nationaliteit bezit en van Rodat afkomstig bent. In tegenstelling tot wat u eerder heeft

verklaard, zegt u heden dat u Afghanistan al op zeer jonge leeftijd verliet. U was ongeveer vijf jaar oud

toen uw vader, werkzaam voor een u onbekende Amerikaanse ngo, problemen kreeg met de

dorpelingen en met de Taliban. Het gezin vluchtte naar Pakistan waar u de eerste jaren in

een vluchtelingenkamp in Lalpur doorbracht. Vervolgens gingen jullie naar het vluchtelingenkamp Kacha

Abadi nabij Rawalpindi (provincie Punjab). Toen het kamp door de Pakistaanse autoriteiten gesloopt

werd, ging uw familie een huis huren in Dhoke Hassu (eveneens Rawalpindi). U bent er ook naar school

gegaan. Uw vader is op een dag naar Afghanistan teruggekeerd om er een grond te verkopen. Hij is

nooit meer teruggekeerd. Toen u en uw moeder naar hem gingen informeren bij uw oom in Rodat, zei

deze dat het daar niet veilig was voor jullie. Na een verblijf van zes dagen in Rodat keerden jullie al naar

Pakistan terug. U heeft niets meer over uw vader vernomen. Omdat Pakistan werk maakte van de

repatriëring van de Afghaanse vluchtelingenpopulatie, heeft u uiteindelijk besloten het land te verlaten

en naar België te komen. U kon immers niet terug naar Afghanistan waar u al op jonge leeftijd bent

weggegaan. U stelt dat dorpelingen, IS en de Taliban zullen vermoeden dat u een spion uit Pakistan

bent. U verklaart dat IS bijzonder actief is in de regio. Zij zouden recent acht van uw familieleden

hebben vermoord in Behsud. U stelt ook dat uw vaders vroegere activiteiten voor een Amerikaanse ngo

ook nu nog voor problemen zouden kunnen zorgen.

Ter staving van uw achtste asielaanvraag legde u enkele recent verkregen documenten neer. Het

betreft een attest dat aangeeft dat u vier jaar naar de Shaheen Public School in Dhoke Hassu ging, een

oude vluchtelingenkaart die uw vader zou hebben toebehoord, enkele foto’s van u en uw vriendin in

België en een foto van vier van uw familieleden die bij een aanval van IS in Behsud zouden zijn gedood.

Enkele dagen na het gehoor heeft u het CGVS nog een kopie van een vluchtelingenboekje

overgemaakt.
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B. Motivering

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

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

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

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

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust, blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen

dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u de Afghaanse

nationaliteit bezit. 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 feitelijke identiteit en

nationaliteit kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke nationaliteit is van essentieel belang voor

het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is het land waarvan de asielzoeker de

nationaliteit heeft ten opzichte waarvan onderzocht zal worden of hij of zij een werkelijke nood aan

internationale bescherming heeft. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn werkelijke identiteit, dient te worden besloten

dat de asielmotieven niet aangetoond worden.

In casu werd vastgesteld dat u geenszins aannemelijk maakt werkelijk de Afghaanse nationaliteit te

bezitten.

U beweert deze keer dat u weliswaar een Afghaans staatsburger bent maar dat u het grootste deel van

uw leven in Pakistan gewoond heeft. Echter, om diverse redenen acht het CGVS ook uw gewijzigde

relaas niet geloofwaardig.

Vooreerst kan hier nogmaals worden herhaald dat het CGVS al op 18 juli 2013 een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus nam en

daarbij onder meer wees op uw bijzonder beperkte kennis van Afghanistan en van uw beweerde regio

van herkomst in het bijzonder. Het CGVS merkte toen al op dat het van belang is dat een asielzoeker

aannemelijk maakt dat hij de Afghaanse nationaliteit bezit en dat hij een duidelijk zicht geeft op zijn reële

herkomst en reële verblijfssituatie. Ook de RvV maakte u in het arrest van 7 januari 2014 attent op uw

verantwoordelijkheid om uw beweerde identiteit, nationaliteit en regio van herkomst aan te tonen en dit

door middel van authentieke identiteitsdocumenten ondersteund door geloofwaardige en coherente

verklaringen.

In uw geval is evenwel gebleken dat u zeven asielaanvragen lang heeft volgehouden dat u een Afghaan

bent die in Afghanistan gewoond heeft. Ook na confrontatie met het bedrieglijke karakter van uw

beweerde herkomst uit Nangarhar, hield u voet bij stuk en bleef u telkens weer verklaren steeds in

Rodat te hebben gewoond. Dat u heden, ruim vier jaar na uw eerste asielaanvraag en pas nadat met

repatriëring bedreigd wordt, toch verklaart de waarheid te willen spreken, lijkt bijzonder laattijdig. De

hardnekkigheid waarmee u heeft volgehouden uw leven lang in Afghanistan te hebben verbleven, heeft

uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw beweerde Afghaanse nationaliteit

ernstig ondergraven.

U legt bovendien geen enkel document neer dat zou kunnen aantonen dat u inderdaad een Afghaan

bent. Het attest van een school in Rawalpindi geeft aan dat u van 2004 tot 2008 student was in deze

overheidsschool maar maakt geen melding van uw nationaliteit. U verwijst voorts naar het oude

vluchtelingendocument dat uw vader Mohammad (S.) zou toebehoren. Echter, het is bijzonder

merkwaardig te moeten vaststellen dat dit document niet ingevuld werd en dus geen naam, leeftijd,

datum van afgifte, herkomst of (voormalige) activiteit vermeldt (CGVS, p.3). Nog merkwaardiger is dat u

kort na het gehoor twee bijkomende stavingsstukken naar het CGVS doorstuurt, waaronder de

vluchtelingenkaart die plots wel lijkt te zijn ingevuld. De vaststelling dat u of een derde persoon de kaart

heeft bijgewerkt, toont aan dat er niet de minste waarde kan worden aan gehecht. Overigens is het zo

dat deze kaart zou zijn uitgereikt door de mujahedingroepering Hezb-i Islami. U bent daarvan niet op de

hoogte (CGVS, p.11) en u heeft zelfs nog nooit van Hezb-i Islami gehoord (CGVS, p.15), hoewel

deze groepering invloedrijk was in de Afghaanse vluchtelingenkampen. Wat meer is, u blijkt deze kaart

nog nooit eerder gezien te hebben.

U stelt dat een oom uit Afghanistan u dit document recent heeft opgestuurd en dat een al wat oudere

Afghaan u hier moest uitleggen dat het een vluchtelingkaart voor Afghanen in Pakistan betreft

(CGVS, p.11). Verder heeft u na het gehoor nog een slechte kopie van een andere vluchtelingenkaart

naar het CGVS doorgestuurd, en dit zonder enige uitleg. Het valt op dat voor dit document exact
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dezelfde foto is gebruikt als voor het andere hierboven besproken stuk. De foto waarop uw vader zou te

zien zijn, is op exact dezelfde plaatsen beschadigd, wat doet vermoeden dat ook met dit document

geknoeid werd. Uit dit document kan voorts worden afgeleid dat de houder ervan al op 31 november

1989 in Pakistan geregistreerd werd, wat betekent dat de eigenaar van deze vluchtelingenkaart

onmogelijk uw vader kan zijn: u verklaart immers dat u op 2 juli 1993 (zie ook attest van uw school)

geboren bent in Afghanistan en dat u pas op vijfjarige leeftijd naar Pakistan verhuisd bent (CGVS, p.4.).

Verder kan nog worden opgemerkt dat de kaart aangeeft dat vier personen werden geregistreerd,

waaronder wellicht uw beide ouders. Wie die andere personen zouden zijn, is evenwel niet duidelijk. Zelf

was u toen nog niet geboren en behalve één zus en een broer die nu pas tien jaar oud zou zijn, heeft u

geen andere broers of zussen (CGVS, p.10). Ook dit wijst er op dat deze kaart geen betrekking heeft op

uw familie. Dit alles leidt tot de conclusie dat de documenten die u aanbrengt uw Afghaanse nationaliteit

op geen enkele manier aantonen en zelfs frauduleus of in strijd met uw verklaringen blijken. U bent ook

niet in het bezit van recentere vluchtelingenkaarten van uw familieleden of eender welk ander document

dat uw relaas of nationaliteit zou kunnen staven.

Ook uit uw overige verklaringen kan niet worden opgemaakt dat u een Afghaan bent. Zo zou u op jonge

leeftijd naar Pakistan zijn verhuisd maar is het u niet bekend waarom uw familie Afghanistan diende te

verlaten. U beweert dat uw vader voor een Amerikaanse ngo werkte en problemen met de bevolking en

met de Taliban kreeg. Gevraagd naar meer uitleg, blijkt u niet te weten voor welke ngo uw vader werkte

of welke functie hij daar zou hebben uitgeoefend (CGVS, p.4). Evenmin slaagt u er in te verduidelijken

welke problemen uw vader zou hebben gekend (CGVS, p.5). Er mag nochtans worden verwacht dat u

weet waarom uw familie het land waarvan u de nationaliteit zou hebben ooit verlaten heeft. Dat u daar

niet in slaagt, stelt uw Afghaanse nationaliteit eveneens in een bedrieglijk daglicht. U stelt dat jullie na

het vertrek uit Afghanistan eerst enkele jaren in een vluchtelingenkamp nabij de dam van Khanpur

woonden. De naam van dit kamp kan u zich evenwel niet herinneren (CGVS, p.3). U weet niet eens in

welke provincie van Pakistan het kamp gelegen was (CGVS, p.9). Dit is eveneens zeer opmerkelijk. Ook

aan uw verklaring als zou uw vader naar Afghanistan zijn teruggekeerd en verdwenen zijn toen jullie in

Rawalpindi woonden, kan niet het minste geloof worden gehecht. U kan niet eens zeggen wanneer uw

vader naar Rodat zou zijn teruggegaan en zou zijn verdwenen (CGVS, p.5). U argumenteert dat

mensen zoals u geen data onthouden, wat niet overtuigt te meer u beweert dat u na zijn verdwijning zelf

naar Afghanistan zou zijn teruggegaan om uw vader te zoeken (CGVS, p.5). Ook uit uw verklaringen

kan niet worden opgemaakt dat u een band met Afghanistan heeft.

U legt voorts geen stukken neer die de appreciatie van het CGVS zouden kunnen weerleggen of uw

nationaliteit zouden aantonen. Behalve de frauduleuze stukken die hierboven reeds werden besproken,

legt u louter enkele foto's neer. Wat betreft de foto's waarop u met uw vriendin in België te zien bent,

dient te worden opgemerkt dat deze geen enkel bewijs voor uw beweerde nationaliteit leveren. De foto

waarop de lichamen van vier kinderen te zien zijn, zegt evenmin iets over uw nationaliteit doch bevestigt

wel het frauduleuze karakter van uw asielrelaas. U beweert immers dat deze kinderen familie zijn van u

en recent samen met vier andere personen door IS gedood werden in Behsud. Ook om deze reden zou

u niet naar Afghanistan kunnen terugkeren, zo zei u. De informatie die aan het administratief dossier

werd toegevoegd en waarmee u ook al tijdens het gehoor werd geconfronteerd, toont evenwel aan dat

deze kinderen deel uitmaken van een familie van IDP's uit Paktia afkomstig. Zij werden niet door IS

maar door een familielid vermoord, dit omwille van een erfeniskwestie (CGVS, p.7,8). Dat u de dood van

deze kinderen misbruikt voor uw asielaanvraag, is veelzeggend.

Gezien al deze vaststellingen moet besloten worden dat aan uw beweerde vrees die onlosmakelijk

verbonden is met uw voorgehouden Afghaanse origine geen geloof kan worden gehecht en u aan de

hand van uw verklaringen uw nood aan bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Het is immers de taak van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van

het land waarvan hij de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of

de betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit. Er dient in deze te worden benadrukt

dat er van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties van

het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the

1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, paragraaf 205).

U heeft het de Commissarisgeneraal, door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige

verklaringen omtrent uw identiteit, nationaliteit, verblijfplaatsen en de hieraan verbonden levenssituatie

in de jaren voor uw komst naar België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen

kernaspecten van uw asielrelaas en vluchtmotieven. Uw verklaringen laten immers niet toe om op een

correcte wijze tot een inschatting te komen van uw werkelijke (familiale) situatie, van het al dan niet
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bestaan van een netwerk in uwen hoofde of van uw verblijfssituatie of regio van herkomst.

Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan te brengen aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de

asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

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 in een eerste middel de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van

Genève, artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 3 EVRM,

de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”,

en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij verwijst naar de elementen in de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van

Genève van 1951 en past deze elementen toe op zijn problemen en situatie.

Verzoeker stelt bijna heel zijn leven in Pakistan te hebben gewoond als Afghaans vluchteling. Bij een

terugkeer naar Afghanistan loopt hij risico in de zin van artikel 3 EVRM en artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen.

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht,

“minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”, en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker vindt het vreemd dat verweerder, in tegenstelling met in de vorige asielaanvragen, geen

geloof hecht aan zijn nationaliteit. Uit zijn kennis van het Pashto blijkt dat hij Afghaan is. Verweerder liet

na een taalanalyse te doen.

2.1.3. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 3 EVRM. Door twijfel te uiten

over zijn nationaliteit, belandt hij in een onzekere situatie. Hij kan niet worden uitgewezen en zal lang in

detentie vertoeven.

Verzoeker herhaalt dat uit zijn kennis van het Pashto blijkt dat hij Afghaan is. Verweerder liet na een

taalanalyse te doen.

2.2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. Waar verzoeker stelt dat minstens “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”

geschonden is, ziet de Raad niet in op welke wijze de bestreden beslissing het hem onmogelijk zou

maken om te toetsen of de materiële motivering al dan niet geschonden is. De motieven ten grondslag

van de bestreden beslissing zijn immers in duidelijke bewoordingen in deze beslissing opgenomen en

kunnen hierin op eenvoudige wijze worden gelezen. Verder kent verzoeker blijkens een lezing van het

verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing. De schending van “de mogelijkheid tot toetsen

van de materiële motivering” kan dan ook niet worden aangenomen.

2.2.3. De Raad doet in het kader van onderhavig beroep geen uitspraak over een terugleidings- of

verwijderingsmaatregel, noch over burgerlijke rechten of de gegrondheid van een strafvervolging.

Hij beschikt over een gebonden bevoegdheid en gaat louter na of in hoofde van verzoeker al dan niet is

voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. Bijgevolg is verzoekers verwijzing naar een eventuele onzekere situatie,

onmogelijkheid tot uitwijzing en verlengde detentie in casu niet dienstig.
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2.2.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.5. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.6. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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.

2.2.7. Verzoeker laat uitschijnen dat uit zijn kennis van het Pashto zou kunnen worden afgeleid dat hij

afkomstig is van Afghanistan. Hij kan hierin echter niet worden gevolgd. Verzoeker toont immers niet

aan dat het Pashto enkel in Afghanistan gesproken wordt.

Verzoeker laat de bestreden beslissing volledig ongemoeid waar gemotiveerd wordt dat (i) hij

gedurende zeven asielaanvragen en ondanks dat hij werd geconfronteerd met zijn ongeloofwaardig

bevonden herkomst van Afghanistan, bleef persisteren in het afleggen van leugenachtige verklaringen;

(ii) de verklaring op heden, ruim vier jaar na zijn eerste asielaanvraag en pas nadat hij werd bedreigd

met repatriëring, dat hij de waarheid wil spreken en reeds op zeer jonge leeftijd Afghanistan verliet,

bijzonder laattijdig is; (iii) hij geen documenten neerlegt die kunnen aantonen dat hij een Afghaan zou

zijn; (iv) hij zich in het kader van onderhavige, achtste asielaanvraag bedient van documenten die

frauduleus en in strijd met zijn verklaringen blijken; (v) hij ook doorheen zijn verklaringen geen band met

Afghanistan kon aannemelijk maken; (vi) hij de dood van enkele kinderen misbruikte om zijn

asielaanvraag op frauduleuze wijze te onderbouwen. De motieven dienaangaande vinden steun in het

administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, gezien zij door verzoeker volledig ongemoeid

worden gelaten, door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende herkomst van Afghanistan. Bijgevolg maakt hij ten aanzien van dit land

evenmin een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk.

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.8. Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij

bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst niet volstaan
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doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de

toestand in de regio waar de aanvrager in het land van herkomst feitelijk heeft verbleven. Verzoeker

maakt omwille van de hoger gedane vaststellingen inzake zijn beweerde herkomst zelf het bewijs van

dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden

toegekend.

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 zesentwintig februari tweeduizend zestien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


