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nr. 179 647 van 16 december 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2016

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

staatlozen van 20 juli 2016.

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 19 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat V.

HERMANS en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 3 augustus 2015 en heeft zich op 5 augustus 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 28 januari

2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal), waar verzoeker werd gehoord op

6 juni 2016.

1.3. Op 20 juli 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in het dorp Charsad Khana (regio

Nehal), in het district Miramor van de provincie Day Kundi, waar u gewoond heeft tot u ongeveer 13 of

14 jaar oud was. U bent Hazara van etnische origine en hangt het sjiitische geloof aan.

Uw vader was in een landconflict verwikkeld met A.N. (…), een machtig man uit uw dorp. Uw vader wou

een huis bouwen op zijn gronden maar dit werd hem verboden door A.N. (…). Hierop besloot uw vader

het land te verkopen, maar ook dit werd hem verboden door A.N. (…). Uw vader werd bedreigd. Op een

dag werd u door de twee zonen van A.N. (…) en twee van hun vrienden opgewacht aan uw huis. U

werd door hen geslagen en u viel flauw. Buurtbewoners brachten u naar het ziekenhuis in het dorp

Palaas. Hierna bleef u nog tien of vijftien dagen thuis. Uw ouders besloten dat het beter was dat u

Afghanistan verliet omwille van het risico dat u ontvoerd zou worden in ruil voor de eigendomspapieren

van het landgoed.

U verliet Afghanistan in de lente van 2009 of 2010. U reisde via de provincies Ghazni, Herat en Nimroz

naar Iran. U verbleef zes jaar illegaal in de stad Qom in Iran, waar u trouwde en twee kinderen kreeg.

Drie maanden na uw vertrek uit Afghanistan, verlieten uw ouders en zus de provincie Day Kundi en

vestigden ze zich in de provincie Ghazni. Ongeveer twee jaar geleden kwamen uw ouders om bij de

explosie van een landmijn tussen Kandahar en Ghazni.

Als illegale vluchteling leidde u een moeilijk leven in Iran. U werd een aantal keer gearresteerd door de

politie. Bij uw laatste arrestatie stemde u toe om als vrijwilliger in Syrië te gaan vechten zodat u opnieuw

zou worden vrijgelaten. Vervolgens hield u zich verborgen voor de Iraanse autoriteiten.

U heeft Iran eind juni 2015 verlaten en reisde via Turkije, Griekenland, Servië, Macedonië, Hongarije,

Oostenrijk en Duitsland naar België, waar u op 3 augustus 2016 aankwam en twee dagen later asiel

aanvroeg.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: twee verzendingsbewijzen, een

Iraans uitwijzingsbevel, een kopie van uw huwelijksakte, de kopieën van de geboorteaktes van uw zoon

en uw dochter en een aantal ziekenhuisdocumenten uit Iran in verband met de ziekte van uw zoon.

B. Motivering

U bent er niet in geslaagd het CGVS ervan te overtuigen uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie uw land van herkomst te hebben verlaten, noch heeft u

aannemelijk gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.

48/4 van de Vreemdelingenwet.

Voorafgaandelijk moet worden gesteld dat u overeenkomstig de beslissing die u door de dienst Voogdij

werd betekend op datum van 14 augustus 2015 in verband met de medische tests tot vaststelling van

uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij

over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd

door de Programmawet van 22 december 2003 en door de Programmawet van 27 december 2004 en

die aantoont dat u op het ogenblik van het onderzoek reeds meer dan 18 jaar was, waarbij uw leeftijd

werd geschat op 20,3 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar, niet kan worden beschouwd als

minderjarige.

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 (CGVS, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u

voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

nationaliteit. 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 herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit
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een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu werd vastgesteld dat u slechts een beperkte en weinig doorleefde kennis heeft over

Afghanistan.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat tijdens het gehoor op het CGVS bleek dat u enkel de Iraanse

variant van het Perzisch, met name het Farsi machtig bent. Bij aanvang van het gehoor op het CGVS

wordt u gevraagd of u de tolk goed begrijpt, waarop u antwoordt dat u verkiest om het gehoor in het

Farsi te houden omdat u lang in Iran geleefd heeft (CGVS, p. 2). Gevraagd of u het Dari machtig bent,

stelt u dat er een mogelijkheid is dat u uitdrukkingen of woorden niet zal verstaan in het Dari (CGVS, p.

2). Vervolgens geeft de tolk aan dat de gehoortaal gewijzigd is naar het Farsi (CGVS, p. 2). Dat u niet

langer in staat bent het gehoor in het Dari, de Afghaanse variant van het Perzisch, te voeren omwille

van een verblijf van zes jaar in Iran is weinig aannemelijk. Ook over uw kennis van andere talen legt u

twijfelachtige verklaringen af. U verklaart dat uw moedertaal Hazaragi is, maar dat u deze taal vergeten

bent omwille van uw verblijf buiten Afghanistan (CGVS, p. 2). Opnieuw dient hier te worden opgemerkt

dat het weinig geloofwaardig is dat een persoon een taal zou vergeten omwille van een verblijf van zes

jaar in het buitenland. Later in het gehoor geeft u opnieuw aan dat u enkel Farsi spreekt en dat u het

Hazaragi vergat (CGVS, p. 6). Gevraagd welke verschillen er zijn tussen het Dari en het Hazaragi, geeft

u aan dat bepaalde woorden kunnen verschillen (CGVS, p. 6). Vervolgens stelt u dat u het niet weet

(CGVS, p. 6). U geeft aan dat het beter is als de tolk het verschil tussen de twee talen uitlegt en voegt

toe dat er een verschil kan zijn in accent (CGVS, p. 6). Geconfronteerd met het feit dat u beweert dat

Hazaragi uw moedertaal is maar dat u niet in staat bent om de verschillen met het Dari te benoemen,

stelt u dat u een litteken heeft op uw hoofd en last heeft van uw geheugen (CGVS, p. 7). U herhaalt dat

er een verschil is in het accent tussen de twee talen (CGVS, p. 7). Dat u niet in staat bent het gehoor in

het Dari af te leggen, noch in staat bent om aannemelijke verklaringen af te leggen over uw kennis van

het Hazaragi, doet twijfelen aan uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit.

Daarnaast is uw kennis over de Hazara zeer summier. U verklaart dat u een Hazara bent van etnische

origine (CGVS, p. 7). U voegt toe dat Hazara de twaalf imams volgen en dat het sjiieten zijn (CGVS, p.

7). U slaagt er evenwel niet in de term ‘hazarajat’ toe te lichten (CGVS, p. 7). U geeft zelfs aan nog nooit

gehoord te hebben van de term ‘hazarajat’ (CGVS, p. 7). Nochtans verwijst die term naar het gebeid

waar de Hazara traditioneel wonen in Afghanistan en waar vandaag de dag nog steeds grote groepen

Hazara leven. Gevraagd bekende Hazara op te noemen, antwoordt u naast de kwestie en stelt u dat er

geen bekende Hazara zijn in uw regio (CGVS, p. 7). Ook een politieke partij die verbonden is aan de

belangen van de Hazara is u onbekend (CGVS, p. 7). Zelfs als de naam Abdul Ali Mazari valt, kan u

geen substantiële informatie over deze man geven (CGVS, p. 7). U geeft slechts aan dat hij een Hazara

leider was en stierf (CGVS, p. 7). Nochtans is Abdul Ali Mazari, die zich kantte tegen de Sovjetbezetting,

een prominente en gekende Hazara-leider die mee aan de wieg stond van de partij Hezbe Wahdat en

later vermoord werd door de taliban. Ook wanneer u de naam Mohammad Mohaqiq hoort, stelt u

simpelweg dat hij een leider van de Hazara is maar bent u wederom niet in staat extra informatie te

geven (CGVS, p. 7). Dat u er niet in slaagt om uit uzelf één prominente Hazara te noemen, en dat u niet

in staat bent extra informatie te verschaffen over personen als Abdul Ali Mazari en Mohammad

Mohaqiq, is opmerkelijk. Deze vaststellingen plaatsen de geloofwaardigheid van uw voorgehouden

etniciteit op de helling.

Ook uw verdere kennis over de recente geschiedenis van Afghanistan is gebrekkig. U kan niet

toelichten wie Najibullah was (CGVS, p. 8). Nochtans was hij de president van Afghanistan van 1987 tot

1992, wanneer de mujahedien aan de macht kwam. Verder weet u niet wie aan de macht was in

Afghanistan voor Karzai president werd (CGVS, p. 8). Vervolgens geeft u aan dat u van de Gulbudin

Hekmatyar gehoord heeft, maar dat u niet weet wie hij is of wat hij deed. U hoorde slechts zijn naam

(CGVS, p. 8). Gulbudin Hekmatyar is een gekende mujahid die streed tegen de Sovjet-Unie. Hij is een

voormalige eerste minister van Afghanistan en de oprichter van de Hezbe Islami-partij. Ook over Ahmed

Shah Massoud kan u niets vertellen (CGVS, p. 8). Nochtans is Massoud geen zeer gekende Tadzjiekse

leider die tevens een grote rol speelde in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Hij maakte deel uit van de

Noordelijke Alliantie die vocht tegen de taliban, door wie hij later vermoord werd. Dat uw kennis over

prominente figuren in de recente Afghaanse geschiedenis zo gebrekkig is dat u er niet in slaagt de

namen van personen als Hekmatyar en Massoud verder toe te lichten, doet twijfels ontstaan over uw

voorgehouden Afghaanse nationaliteit.

Op de vraag wat een Pashai is, kan u evenmin antwoorden (CGVS, p. 8). U geeft zelfs aan er nog nooit

van gehoord te hebben (CGVS, p. 8). Nochtans zijn de Pashai één van de vele etnische groepen die in

Afghanistan wonen, en hoewel het een minderheid betreft mag het feit dat u de term Pashai zelfs niet

kunt plaatsen, verbazen. U heeft ook nauwelijks enige kennis over de Afghaanse kalender. Gevraagd

naar de zomermaanden geeft u aan dat u de volgorde van de maanden van de Afghaanse kalender niet
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kent en niet weet welke maanden in de zomer vallen. Wanneer u gevraagd wordt of de Afghaanse

kalender verschilt van de Iraanse, stelt u aanvankelijk dat u geen verschillen ziet en geeft u vervolgens

aan dat er verschillende maanden kunnen zijn. Wanneer hierover wordt doorgevraagd, geeft u

uiteindelijk toe dat u de Afghaanse kalender niet kent en dus ook niet weet of er verschillen zijn met de

Iraanse kalender (CGVS, p. 3). Deze vaststellingen doen verder afbreuk aan uw voorgehouden

Afghaanse nationaliteit.

Verder zijn uw verklaringen over de redenen voor uw vertrek uit Afghanistan vaag en weinig

gedetailleerd. Zo is het opmerkelijk dat u niet weet hoe groot de gronden waren die uw familie in bezit

had (CGVS, p. 5). Nochtans liggen de gronden van uw familie aan de basis van uw vertrek uit

Afghanistan. U geeft aan dat het land vele jeribs groot was, maar dat u niet kan zeggen hoeveel jerib

(CGVS, p. 17). Gevraagd om in detail te vertellen hoe het landconflict ontstaan is, kan u slechts zeggen

dat het een oud probleem is dat teruggaat op uw grootouders (CGVS, p. 17). Ook over A.N. (…), de

man waarmee uw familie in conflict was, kan u weinig informatie geven (CGVS, p. 17). U geeft aan dat

hij drie zonen heeft en dat hij een machtig man is (CGVS, p. 17). Gevraagd naar zijn job stelt u slechts

dat hij macht heeft (CGVS, p. 17). U kan niet aangeven of er ook andere dorpelingen problemen hadden

met A.N. (…) (CGVS, p. 17). U slaagt er verder geenszins in doorleefd en gedetailleerd verslag te

brengen over het moment waarop u door de zonen van A.N. (…) werd opgewacht voor uw huis en werd

geslagen. U vertelt slechts dat u geslagen werd en flauwviel. Vervolgens werd u door de dorpelingen

naar het ziekenhuis gebracht (CGVS, p. 17). Nochtans was dit een ingrijpende gebeurtenis en mag

verwacht worden dat u hier meer dan twee vage zinnen over kan vertellen. Aangespoord hier verder op

in te gaan, stelt u slecht dat er niets anders is om toe te voegen (CGVS, p. 18). Uw vaagheid over deze

feiten ondergraaft dan ook de geloofwaardigheid van uw relaas.

Vervolgens is ook uw kennis over de leefwereld van Afghanen in Iran ontoereikend. Zo is uw kennis

over de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran zeer beperkt. Gevraagd naar de documenten die bestaan

voor Afghanen in Iran, stelt u dat u er wel een beetje over weet maar niet veel (CGVS, p. 12). U vertelt

dat deze documenten jaarlijks verlengd worden (CGVS, p. 12). U verklaart dat u zelf geen verblijfskaart

had in Iran, maar dat uw vrouw wel over zo’n kaart beschikte (CGVS, p. 12). Gevraagd naar de naam

van de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran, antwoordt u dat u dit niet weet (CGVS, p. 12). U voegt toe

dat het gaat om een tijdelijke kaart die geen naam heeft (CGVS, p. 12). U stelt dat u en uw vrouw het

slechts ‘kaart’ of ‘identiteitskaart’ noemden (CGVS, p. 12). Gevraagd wat u weet over ‘amayesh’, vraagt

u aanvankelijk of het in Iran is (CGVS, p. 12). Nogmaals gevraagd wat ‘amayesh’ is, zegt u dat u deze

dingen niet weet (CGVS, p. 12). Nochtans is ‘amayesh’ de benaming voor de verblijfskaarten van

Afghanen in Iran. Dat u er niet in slaagt deze term correct te plaatsen is opmerkelijk. Aangespoord alles

te vertellen wat u weet over de kaart, zegt u slechts dat als de politie een persoon oppakt, die persoon

de kaart moet tonen (CGVS, p. 12). Gevraagd waar men zo’n kaart kan verkrijgen, antwoordt u dat de

kaarten niet langer worden gegeven. De kaarten werden ongeveer tien of vijftien jaar geleden gegeven

(CGVS, p. 12). U geeft aan dat wanneer de kaart van uw vrouw vervallen was, uw schoonvader de

kaarten meenam naar een plaats (CGVS, p. 12). Over die plaats heeft u evenwel geen informatie.

Verder weet u niet hoeveel uw schoonvader moest betalen om de kaarten te laten verlengen (CGVS, p.

12). Geconfronteerd met uw beperkte kennis over de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran, stelt u dat u

er zelf geen had en uw kennis daarom beperkt is (CGVS, p. 12). Nochtans waren uw vrouw en uw

schoonfamilie wel in het bezit van dergelijke kaarten (CGVS, p. 12). Gezien het belang van de

verblijfskaarten of amayesh in het dagelijkse leven van Afghanen in Iran mag verwacht worden van een

Afghaan die voor een periode van zes jaar in Iran gewoond heeft, dat hij een grondigere kennis heeft

over deze kaarten, de plaats waar deze bekomen kunnen worden en de voorwaarden die daarvoor

moeten vervuld zijn.

Voorts legt u twijfelachtige verklaringen af over uw arrestaties in Iran. Gevraagd naar de risico’s die

verbonden zijn aan een illegaal verblijf in Iran, vertelt u dat u het leven leidde van een dief en dat u zich

constant moest verbergen (CGVS, p. 10). U voegt toe dat wanneer een Afghaan wordt opgepakt door

de politie en niet over een geldige verblijfskaart beschikt, die persoon wordt teruggestuurd naar

Afghanistan (CGVS, p. 10). Vervolgens verklaart u dat u twee of drie keer gearresteerd werd (CGVS, p.

10). Geconfronteerd met de tegenstelling dat u niet over een verblijfskaart beschikte in Iran, en dat u tot

drie maal toe werd tegengehouden door de politie maar nooit werd teruggestuurd naar Afghanistan,

antwoordt u dat u één keer een valse identiteitskaart afgaf en dat u toen toevallig werd vrijgelaten

(CGVS, p. 10). Gevraagd waar die valse identiteitskaart is, stelt u dat het een kopie betrof en dat die

kopie werd ingehouden door de politie (CGVS, p. 10). Opnieuw gevraagd te verklaren hoe het komt dat

u in dergelijke situatie niet teruggestuurd werd naar Afghanistan, vertelt u dat u bij een andere arrestatie

de mogelijkheid kreeg om uw naam op te geven om te gaan vechten in Syrië (CGVS, p. 10). Toen u dat

gedaan had, lieten ze u vrij (CGVS, p. 10). Een derde maal gevraagd hoe het komt dat u wordt

vrijgelaten door de politie terwijl u enkel een valse verblijfskaart kan voorleggen, stelt u dat u dit niet

weet (CGVS, p. 10).
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Aangespoord om meer te vertellen over het aanbod dat u kreeg om in Syrië te gaan vechten, vertelt u

dat u uw naam moest registreren en naar Teheran moest gaan (CGVS, p. 11). Er werd u beloofd dat uw

familie geld en documenten zou krijgen (CGVS, p. 11). Aangespoord te vertellen over hoe de registratie

voor Syrië in zijn werk gaat, antwoordt u heel vaag dat uw naam en uw details op een papier stonden

(CGVS, p. 11). U geeft aan dat de registratie in het Langarot checkpoint gebeurde (CGVS, p. 11).

Gevraagd wat er precies gebeurde nadat u uw naam opgaf, antwoordt u dat ze u vrij lieten (CGVS, p.

11). Gevraagd welke afspraken gemaakt werden bij uw vrijlating, stelt u dat u enkel verteld werd dat u

naar Teheran moest gaan. U geeft aan dat u niet wist waar u precies heen moest in Teheran (CGVS, p.

11). Het is evenwel weinig geloofwaardig dat u de optie krijgt uw naam op te geven om te gaan vechten

in Syrië om een deportatie naar Afghanistan tegen te gaan, maar er geen verder opvolging is om u

effectief naar Syrië te sturen. U geeft aan dat u Iran verliet nadat u uw naam opgegeven had (CGVS, p.

10). U stelt dat u uw naam opgaf toen u net getrouwd was, ongeveer drie jaar geleden (CGVS, p. 11). U

geeft vervolgens aan dat u zich drie jaar lang verstopte, omdat u vreesde dat ze u naar Syrië zouden

sturen (CGVS, p. 11). Uw verklaringen over uw arrestaties in Iran kunnen echter niet overtuigen. Het is

zeer onwaarschijnlijk dat u, wanneer u gearresteerd wordt en slechts een valse verblijfskaart kan

voorleggen, zomaar zou worden vrijgelaten door de politie. Verder zijn uw verklaringen over uw

registratie voor Syrië dermate vaag dat ook hier weinig geloof aan kan worden gehecht.

Geconfronteerd met het feit dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tevens heeft verklaard dat

uw baas u vrij kreeg toen u werd opgepakt en vastgehouden in Langarot, maar dat u daar op het CGVS

niet vermeld heeft, stelt u dat u dit niet gezegd heeft (vragenlijst DVZ, vraag 3.1 en CGVS, p. 11). U

voegt toe dat u de drie manieren opgegeven heeft hoe men kan vrijkomen, namelijk door te betalen,

door in Syrië te gaan vechten of door terug naar Afghanistan te gaan (CGVS, p. 11). Nochtans staat er

in het verslag van de DVZ letterlijk opgenomen dat uw werkgever betaald heeft voor uw vrijlating

(vragenlijst DVZ, vraag 3.1). Hierop reageert u dat de vertaler een fout gemaakt heeft en niet u (CGVS,

p. 11). Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Dat u er niet in slaagt éénduidigheid te scheppen

over de omstandigheden van uw arrestaties en de manier waarop u vrijgelaten werd, doet twijfels rijzen

over de geloofwaardigheid van uw voorgehouden verblijf als Afghaans vluchteling in Iran.

Tenslotte is het opmerkelijk dat u geen kennis heeft over de mogelijkheden inzake onderwijs voor

Afghanen in Iran. U geeft aan dat het niet mogelijk is voor Afghanen zonder documenten om onderwijs

te volgen in Iran (CGVS, p. 15). Ook van Afghaanse scholen in Iran heeft u niet gehoord (CGVS, p. 15).

Nochtans bestaan er wel degelijk mogelijkheden voor illegale Afghanen om school te lopen in Iran. De

Afghaanse scholen hebben onder meer als doel deze doelgroep te bereiken. Dat u hier geen kennis van

heeft mag verbazen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat u uw Afghaanse identiteit en nationaliteit niet

kan aantonen. Geloofwaardige verklaringen over uw herkomst zijn echter belangrijk voor de inschatting

van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het feit dat u als asielzoeker

geen reëel zicht biedt op uw herkomst, nationaliteit en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien,

verhindert de asielinstanties een juist beeld te vormen over uw werkelijke nood aan bescherming. Het

CGVS kan zich op basis van uw verklaringen onmogelijk een duidelijk en geloofwaardig beeld vormen

van uw herkomst, nationaliteit en de reden(en) voor uw vertrek. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus

noch de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend. Aldus laat u het CGVS niet toe om een

andere beslissing te nemen in uw asielaanvraag.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 6 juni 2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Er

werd beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u

gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht

biedt op uw nationaliteit, uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde

nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 2). U werd in de loop van het gehoor uitdrukkelijk

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

feitelijke herkomst uit Afghanistan. Geconfronteerd met de twijfels over uw voorgehouden Afghaanse

nationaliteit, stelt u dat als men de term ’Palaas’ ingeeft in Google, men uw woonplaats zal terugvinden

(CGVS, p. 16). Gewezen op het feit dat de twijfels omtrent uw nationaliteit verder gaan dan uw

gebrekkige geografische kennis over het dorp waar u beweert geboren te zijn in Afghanistan, stelt u dat

u gezegd heeft dat u een Afghaan bent (CGVS, p. 16).

Wijzend op het uitwijzingsbevel uit Iran stelt u dat dit het enige document is dat uw Afghaanse

nationaliteit bewijst (CGVS, p. 16). Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat gezien uw kennis over

dit document dermate beperkt is, het document niet in staat is bovenstaande twijfels omtrent uw

Afghaanse nationaliteit weg te nemen (CGVS, p. 16). Zo kan u niet aangeven wanneer u dit document

precies ontving. U kan slechts zeggen dat u nog alleenstaand was toen u het verkreeg (CGVS, p. 16). U

kan wel toelichten dat het document tot doel had u erop te wijzen dat u het grondgebied van Iran moest
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verlaten (CGVS, p. 16). Over de omstandigheden waarin u dit document verkreeg blijft u echter zeer

vaag. U zei dat u naar Teheran ging en het daar verkreeg (CGVS, p. 16). Gevraagd naar de redenen

waarom u naar Teheran ging, antwoordt u dat er een gerucht was dat Afghanen papieren zouden

krijgen in Teheran. U geeft aan dat wanneer u een tweede maal ging, u dit papier meekreeg (CGVS, p.

16). Aangespoord hier meer over te vertellen, stelt u dat er niets meer is (CGVS, p. 16). U kan niet

zeggen waar u heen ging in Teheran, maar geeft wel aan dat dit op het document weergegeven is

(CGVS, p. 16). Ook de naam van de instantie waar u dit document verkreeg, ontglipt u (CGVS, p. 16).

Bovendien kan u niet zeggen van wie u het document precies kreeg (CGVS, p. 16). Gevraagd waarom u

een document neerlegt waarover u niet eens weet waar, wanneer en van wie u het kreeg, antwoordt u

slechts dat u dat vergeten bent (CGVS, p. 16). Bijgevolg en zoals hierboven reeds aangehaald, is dit

document niet in staat uw verklaringen omtrent uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit kracht bij te

zetten.

Geconfronteerd met de twijfels die bestaan over uw zes jaar lange verblijf als Afghaans vluchteling in

Iran omwille van uw beperkte kennis van de verblijfsdocumenten en uw twijfelachtige verklaringen

omtrent uw arrestaties, stelt u dat u niet geëduceerd bent en u dus geen info heeft (CGVS, p. 15).

Wanneer u erop wordt gewezen dat verblijfsdocumenten enorm belangrijk zijn voor Afghanen en dat het

zeer opmerkelijk is dat uw kennis hierover beperkt is, antwoordt u slechts dat u gezegd heeft wat u weet

(CGVS, p. 15).

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag zijn niet in staat bovenstaande

bevindingen te wijzigen. De verzendingsbewijzen die u voorlegt, bewijzen slechts dat u post ontvangen

heeft vanuit Qom. Zoals hierboven reeds besproken heeft het uitwijzingsbevel van Iran weinig tot geen

bewijswaarde omwille van uw beperkte kennis over het document. De huwelijksakte en de

geboorteaktes van uw zoon en dochter zijn allen kopieën, waarvan onmogelijk de authenticiteit kan

worden nagegaan. De medische documenten uit Iran handelen enkel over de aandoening van uw zoon

en zijn bijgevolg geenszins in staat bovenstaande vaststellingen over uw beweerde Afghaanse

nationaliteit te wijzigen.

Bijgevolg dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage bij het administratief

dossier gevoegd.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u niet mag worden

teruggeleid naar Afghanistan, het door u genoemde land van herkomst, vermits u niet over de

Afghaanse nationaliteit beschikt.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 1A van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: het vluchtelingenverdrag), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Na het opsommen van de vier elementen van de definitie van vluchteling zoals weergegeven in artikel 1

(A) 2 van het vluchtelingenverdrag, wijst verzoeker er op dat hij zich buiten het land van herkomst

bevindt en dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft, dat deze vrees zowel een subjectief als een

objectief element vereist, doch dat vrees volstaat, dat de asielzoeker moet aantonen dat het risico voor

vervolging bestaat doch niet moet bewijzen dat de gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of

reeds heeft plaatsgehad. Verzoeker vervolgt dat de gegronde vrees in beginsel persoonlijk dient te zijn,

dat er een individueel onderzoek aan voorafgaat maar niet belet dat een persoon een gegronde vrees

voor vervolging kan hebben indien een familielid of een persoon die tot dezelfde groep behoort, vervolgd

wordt. Verzoeker is het niet eens met de conclusie van het Commissariaat-generaal daar deze niet met

de werkelijkheid overeenstemt en stelt dat hij wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging koestert

en dat hij geen andere keuze had dan zijn land van herkomst, Afghanistan, te verlaten. Hij meent dat de
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verwerende partij uitgaat van verkeerde veronderstellingen en dat hij zijn vrees tijdens het gehoor heeft

aangetoond aan de hand van verschillende elementen.

Betreffende het motief dat in tegenstelling tot wat verzoeker verklaarde, hij bij een gevoerd

leeftijdsonderzoek niet minderjarig bleek te zijn, stelt verzoeker dat betrokken leeftijdsonderzoek niet

kan worden aanzien als element zoals dient te worden beoordeeld in het kader van de asielaanvraag,

dat het uiting geeft van het niet objectief evalueren vanwege de verwerende partij. Verzoeker stelt dat

de minderjarigheid een algemene leugen is die aan Afghanen wordt opgedrongen door de smokkelaars,

dat dit een algemeen gekend gegeven is en dit element niet mag genomen worden als uitgangspunt om

een negatieve beslissing te nemen.

Vervolgens betoogt verzoeker dat er zich problemen hebben voorgedaan met de tolk tijdens het gehoor.

Verzoeker geeft aan dat als hij meerdere zinnen vertelde, deze telkens zeer kort werden vertaald door

de tolk. Hij licht toe dat het gehoor begonnen is in het Dari, doch dat hij na de introductie, die hij volledig

heeft begrepen in het Dari, verzocht het gehoor verder te zetten in het Farsi en dit omdat hij zes jaar in

Iran leefde alvorens naar België te komen en aldus deze taal volledig beheerst. Verzoeker stelt zich de

vraag of de betrokken tolk wel voldoende kennis heeft van het Farsi.

Daarnaast vermeldt verzoeker dat hij naar aanleiding van mishandelingen die hem te beurt vielen door

de broers A. geheugenproblemen heeft en hij verschillende littekens vertoont aan het hoofd, dat hij dit

uitdrukkelijk vermeld heeft aan de verwerende partij, doch dat de verwerende partij hiermee geen

rekening heeft gehouden, dat hij dit wenst te bevestigen door middel van het voorleggen van een

medisch attest.

Betreffende het geen geloof hechten aan verzoekers Afghaanse nationaliteit gelet op zijn weinig

doorleefde kennis van Afghanistan, onder meer dat hij enkel de Iraanse variant van het Perzisch kent en

dus niet het Dari, benadrukt verzoeker dat zowel zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken als de

hele introductie van het gehoor bij het Commissariaat-generaal in het Dari verlopen is, dat hij alles

begrepen heeft. Voorts merkt verzoeker op dat de gesprekken met zijn raadsvrouw hebben

plaatsgevonden met een tolk Dari. Betreffende zijn summiere kennis over Hazara, meent verzoeker dat

de verwerende partij voorbij gaat aan zijn antwoorden die hij wel gaf over Hazara. Verzoeker haalt

enkele voorbeelden aan.

Met betrekking tot het motief dat hij zeer vaag is omtrent de redenen van vertrek uit Afghanistan en hij

weinig gedetailleerde informatie kan geven, stelt verzoeker dat de verwerende partij hem verwijt veel te

weinig kennis te hebben omtrent de hoeveelheid grond die in het bezit was van zijn familie en dat hij ook

onvoldoende informatie zou kunnen geven omtrent het geschil tussen zijn vader en de andere familie,

doch hierbij wenst te benadrukken dat hij op zeer jonge leeftijd zijn land heeft verlaten en daarenboven

niet geschoold is. Hij vraagt zich af hoe men van iemand met een dergelijk profiel kan verwachten om

dermate veel kennis te hebben over zulke zaken.

Verzoeker wijst er op dat hij Hazara is en dat de verwerende partij totaal in gebreke blijft om dit element

te onderzoeken, terwijl dit tot haar plicht behoort om te onderzoeken of hij recht heeft op een

beschermingsstatus, dat door artikel 48/3, §4 van de vreemdelingenwet vooropstelling wordt gemaakt

van vijf elementen, zijnde ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging en behoren tot een

specifieke sociale groep. Hij stelt dat hij de bescherming van zijn land van herkomst niet kan inroepen.

2.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet en 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 (hierna:

richtlijn 2004/83/EG), van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van

de materiële motivering, van artikel 49/3 van de vreemdelingenwet dat bepaalt dat de asielinstanties

automatisch een onderzoek voeren naar bijkomende bescherming, van artikel 57/6/2 van de

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en motiveringsbeginsel en van artikel 3 van

het EVRM.

Verzoeker wijst er op dat de term asielaanvraag vanaf heden beide aspecten dekt, dat het onderzoek

naar de klassieke vluchtelingenstatus voorrang behoudt, dat in de bestreden beslissing niet wordt

getwijfeld aan de identiteit en de herkomst van verzoeker, dat er geen twijfel is dat verzoeker afkomstig

is uit Irak, Bagdad. Verzoeker stelt dat overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet de
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subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter van de

vreemdelingenwet, 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 bepaald in artikel 55/4 valt. Verzoeker stelt dat de Raad van State

betreffende artikel 15, c) van de richtlijn 2004/83/EG een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof

van Justitie, dat het een verzoek betreft dat werd ingediend door de Raad van State naar aanleiding van

de weigering door het Commissariaat-generaal tot het verlenen van een subsidiaire beschermingsstatus

aan een Guinese staatsburger. Verzoeker citeert artikel 2, e) van de voormelde richtlijn en stelt dat de

nadruk wordt gelegd op artikel 15 van de richtlijn waaronder ‘ernstige schade’ wordt verstaan ‘ernstige

en individuele bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict’. Verzoeker meent dat de

verwerende partij nalaat om de veiligheidssituatie te beoordelen dewelke actueel is in zijn regio van

herkomst, dat conform het UNHCR de verwerende partij een onderzoek dient te voeren op individuele

basis met bijzondere aandacht voor de specifieke omstandigheden van de zaak, dat de verwerende

partij nagelaten heeft om deze specifieke omstandigheden te onderzoeken, dewelke eigen zijn aan het

geval van verzoeker, dat van een voorzichtig bestuur het tegenovergestelde kan verwacht worden, dat

ook omwille van deze redenen, hij minstens het statuut van subsidiaire bescherming dient te krijgen, dat

minstens de verwerende partij veroordeeld dient te worden om hierover verzoeker opnieuw te horen en

minstens de visie uit te leggen en de kans te geven hierover te antwoorden.

Voorts wijst verzoeker op artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet waaruit blijkt dat de verwerende partij

de nieuwe elementen dient te onderzoeken die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker niet

alleen voor erkenning als vluchteling in aanmerking zou komen, maar eveneens indien de asielzoeker in

aanmerking zou komen voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, dat elementen die de kans aanzienlijk vergroten onder meer een verslechtering van

de veiligheidssituatie of mensenrechtensituatie in het land van herkomst zijn, dat de bestreden

beslissing op geen enkele manier ten gronde heeft gemotiveerd wat betreft het eventuele recht op

subsidiaire bescherming, hetgeen een schending van de motiveringsplicht uitmaakt. Verzoeker stelt

afkomstig te zijn uit de provincie Day Kundi, district Miramor (Afghanistan) waar het geweld hoog

oplaait, dat op basis van de veiligheidssituatie het huidige beleid van de commissaris-generaal er in

bestaat om mensen afkomstig van deze provincie de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, dat

hem dan ook op grond van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet de subsidiaire bescherming

dient te worden toegekend. Vervolgens bespreekt verzoeker de veiligheidssituatie in Afghanistan.

Daarnaast poneert verzoeker dat hij bij een gedwongen terugkeer naar Afghanistan aan zijn lot zal

worden overgelaten op de luchthaven van Kabul en hij ipso facto IDP wordt, dat immers het ontbreken

van een overeenkomst tussen België en Afghanistan tot gevolg heeft dat Afghanen die uit België

worden uitgewezen niet beschouwd worden als ‘terugkeerders’, dat ze niet bestaan voor de Afghaanse

overheid, dat ze niet traceerbaar zijn en de Afghaanse autoriteiten hen aan hun lot overlaten, dat ze

bovendien geen hulp krijgen van het MoRr, die normalerwijze hulp biedt aan vluchtelingen teneinde zich

te kunnen vestigen in de regio van herkomst, dat hij bijgevolg zal overgeleverd worden aan het geweld

en de gewapende groeperingen, dat hij bij terugkeer zal blootgesteld worden aan een onmenselijke en

vernederende behandeling, dat er namelijk een onmogelijkheid is om zich te vestigen en de

noodzakelijke toegang tot de basiszorg, waaronder onderwijs en gezondheidszorg, hen worden

ontzegd, dat de situatie van terugkeerders ook wordt vermeld in de laatste aanbevelingen van het

UNHCR, dat op verschillende punten hun toestand vergelijkbaar is met die van ontheemden en dat hun

onmogelijkheid zich te hervestigen een gevolg is van het gewapend conflict. Voorts stelt verzoeker dat

rekening dient gehouden te worden met het feit dat hij meer dan zes jaar zijn land van herkomst heeft

verlaten, dat hij zich in een uiterst kwetsbare positie bevindt rekening houdend met de huidige

Afghaanse context, dat minstens dient aangenomen te worden dat hij een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet loopt bij terugkeer naar Afghanistan,

dat gelet op zijn kwetsbaar profiel er immers voldoende objectieve indicaties zijn om aan te nemen dat

hij, in acht genomen de algemene veiligheidssituatie, zijn verwestering en het ontbreken van voldoende

bescherming in grote delen van Afghanistan, een onmenselijke of vernederende behandeling riskeert in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker verwijst in die zin naar een arrest van de

Raad van 15 januari 2015 in de zaak met rolnr. 148 150 en meent dat dit arrest naar analogie kan

worden toegepast zodat aan verzoeker minstens de subsidiaire bescherming moet worden toegekend.

Volgens verzoeker is naast het risico overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet
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tevens het risico op mensonwaardige behandelingen in de zin van artikel 48/4, §2, punt b) hoog, dat de

broodnodige humanitaire hulp immers beperkt is.

Verzoeker meent dat de interpretatie van de subsidiaire beschermingsstatus door de verwerende partij

te beperkt is, dat zij zich focust op de aanwezigheid van een aanhoudend gewapend conflict in een

regio, doch de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict verwaarloost. Verzoeker duidt er op dat

het geweld blijft sluimeren en er slechts sprake is van een schijnbare stabiliteit en de

levensomstandigheden mensonwaardig blijven, ook al neemt de ernst van een gewapend conflict in een

bepaalde regio af, dat zolang de veiligheidssituatie in de omliggende regio’s niet verbeterd, de adequate

en nodige humanitaire hulp uitblijft. Hij wijst er nog op dat de vrees dat de terugtrekking van de

buitenlandse troepen zal omslaan in een burgeroorlog steun vindt in de huidige veiligheidssituatie, die

allerminst stabiel te noemen is.

2.3. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de bestreden beslissing te vernietigen en hem de

status van vluchteling toe te kennen, in ondergeschikte orde hem het statuut van subsidiaire

bescherming toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde, het dossier van verzoeker terug te sturen

naar het Commissariaat-generaal.

2.4. Bij het verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

- medisch attest (stuk 3)

- kopie van huwelijksakte (stuk 4)

- kopie identiteitskaart vrouw (stuk 5)

- foto’s met gezin in Iran (stuk 6).

2.5. Ter terechtzitting worden door verzoeker bij aanvullende nota volgende documenten bijgebracht,

zoals blijkt uit de door verzoeker opgegeven inventaris:

- kopie van taskara (waarvan het beweerde origineel werd getoond ter terechtzitting) (stuk 1)

- kopieën van de geboortecertificaten van de kinderen (stuk 2)

- kopie van identiteitskaart van de moeder van Iran (stuk 3)

- foto’s (stuk 4).

2.6. De Raad wijst er op dat een kopie van de huwelijksakte en de kopies van de geboortecertificaten

van de kinderen van verzoeker reeds werden voorgelegd in de asielprocedure en zich reeds in het

administratieve dossier bevinden. Voorts stelt de Raad vast dat het stuk 5 gevoegd bij het verzoekschrift

en het stuk 3 gevoegd bij de aanvullende nota, neergelegd ter terechtzitting, hetzelfde stuk zijn. De

advocaat van verzoeker verduidelijkt ter terechtzitting dat het stuk 3 bij de aanvullende nota de

identiteitskaart van de moeder van de kinderen van verzoeker betreft, aldus van zijn vrouw, zoals

aangegeven in de inventaris van de stukken gevoegd bij het verzoekschrift.

2.7. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-generaal, met uitzondering van de

gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid

van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking moet worden genomen.

2.8. Vooreerst wijst de Raad er op dat de commissaris-generaal terecht vaststelt “Voorafgaandelijk moet

worden gesteld dat u overeenkomstig de beslissing die u door de dienst Voogdij werd betekend op

datum van 14 augustus 2015 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd

overeenkomstig de artikelen 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen» van de Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de

Programmawet van 22 december 2003 en door de Programmawet van 27 december 2004 en die

aantoont dat u op het ogenblik van het onderzoek reeds meer dan 18 jaar was, waarbij uw leeftijd werd

geschat op 20,3 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar, niet kan worden beschouwd als

minderjarige.” Verzoeker betwist voormelde motieven niet. Deze blijven dan ook onverminderd overeind.
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Waar verzoeker stelt dat het betrokken leeftijdsonderzoek niet kan worden aanzien als een element

zoals dient beoordeeld te worden in het kader van de asielaanvraag, dat dit uiting geeft van het niet

objectief evalueren vanwege de verwerende partij, dat de minderjarigheid een algemene leugen is die

aan de Afghanen wordt opgedrongen door smokkelaars, dat dit een algemeen bekend gegeven is en dit

gegeven niet als uitgangspunt mag worden genomen om een negatieve beslissing te nemen, stelt de

Raad vast dat uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat de verwerende partij de vaststelling dat

verzoeker meerderjarig is als uitgangspunt neemt bij de beoordeling van de asielaanvraag. Het betreft

enkel een feitelijke vaststelling waaraan geen gevolgen worden verbonden voor de beoordeling van de

asielaanvraag of van de geloofwaardigheid van verzoeker.

2.9. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat geen geloof kan

worden gehecht aan zijn beweerde Afghaanse nationaliteit.

In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad verzoeker evenmin als vluchteling erkennen

of hem de subsidiaire beschermingsstatus toekennen. Het Commissariaat-generaal stelde terecht het

volgende vast:

“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 (CGVS, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u

voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

nationaliteit. 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 herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu werd vastgesteld dat u slechts een beperkte en weinig doorleefde kennis heeft over

Afghanistan.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat tijdens het gehoor op het CGVS bleek dat u enkel de Iraanse

variant van het Perzisch, met name het Farsi machtig bent. Bij aanvang van het gehoor op het CGVS

wordt u gevraagd of u de tolk goed begrijpt, waarop u antwoordt dat u verkiest om het gehoor in het

Farsi te houden omdat u lang in Iran geleefd heeft (CGVS, p. 2). Gevraagd of u het Dari machtig bent,

stelt u dat er een mogelijkheid is dat u uitdrukkingen of woorden niet zal verstaan in het Dari (CGVS, p.

2). Vervolgens geeft de tolk aan dat de gehoortaal gewijzigd is naar het Farsi (CGVS, p. 2). Dat u niet

langer in staat bent het gehoor in het Dari, de Afghaanse variant van het Perzisch, te voeren omwille

van een verblijf van zes jaar in Iran is weinig aannemelijk. Ook over uw kennis van andere talen legt u

twijfelachtige verklaringen af. U verklaart dat uw moedertaal Hazaragi is, maar dat u deze taal vergeten

bent omwille van uw verblijf buiten Afghanistan (CGVS, p. 2). Opnieuw dient hier te worden opgemerkt

dat het weinig geloofwaardig is dat een persoon een taal zou vergeten omwille van een verblijf van zes

jaar in het buitenland. Later in het gehoor geeft u opnieuw aan dat u enkel Farsi spreekt en dat u het

Hazaragi vergat (CGVS, p. 6). Gevraagd welke verschillen er zijn tussen het Dari en het Hazaragi, geeft

u aan dat bepaalde woorden kunnen verschillen (CGVS, p. 6). Vervolgens stelt u dat u het niet weet

(CGVS, p. 6). U geeft aan dat het beter is als de tolk het verschil tussen de twee talen uitlegt en voegt

toe dat er een verschil kan zijn in accent (CGVS, p. 6). Geconfronteerd met het feit dat u beweert dat

Hazaragi uw moedertaal is maar dat u niet in staat bent om de verschillen met het Dari te benoemen,

stelt u dat u een litteken heeft op uw hoofd en last heeft van uw geheugen (CGVS, p. 7). U herhaalt dat

er een verschil is in het accent tussen de twee talen (CGVS, p. 7). Dat u niet in staat bent het gehoor in
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het Dari af te leggen, noch in staat bent om aannemelijke verklaringen af te leggen over uw kennis van

het Hazaragi, doet twijfelen aan uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit.

Daarnaast is uw kennis over de Hazara zeer summier. U verklaart dat u een Hazara bent van etnische

origine (CGVS, p. 7). U voegt toe dat Hazara de twaalf imams volgen en dat het sjiieten zijn (CGVS, p.

7). U slaagt er evenwel niet in de term ‘hazarajat’ toe te lichten (CGVS, p. 7). U geeft zelfs aan nog nooit

gehoord te hebben van de term ‘hazarajat’ (CGVS, p. 7). Nochtans verwijst die term naar het gebeid

waar de Hazara traditioneel wonen in Afghanistan en waar vandaag de dag nog steeds grote groepen

Hazara leven. Gevraagd bekende Hazara op te noemen, antwoordt u naast de kwestie en stelt u dat er

geen bekende Hazara zijn in uw regio (CGVS, p. 7). Ook een politieke partij die verbonden is aan de

belangen van de Hazara is u onbekend (CGVS, p. 7). Zelfs als de naam Abdul Ali Mazari valt, kan u

geen substantiële informatie over deze man geven (CGVS, p. 7). U geeft slechts aan dat hij een Hazara

leider was en stierf (CGVS, p. 7). Nochtans is Abdul Ali Mazari, die zich kantte tegen de Sovjetbezetting,

een prominente en gekende Hazara-leider die mee aan de wieg stond van de partij Hezbe Wahdat en

later vermoord werd door de taliban. Ook wanneer u de naam Mohammad Mohaqiq hoort, stelt u

simpelweg dat hij een leider van de Hazara is maar bent u wederom niet in staat extra informatie te

geven (CGVS, p. 7). Dat u er niet in slaagt om uit uzelf één prominente Hazara te noemen, en dat u niet

in staat bent extra informatie te verschaffen over personen als Abdul Ali Mazari en Mohammad

Mohaqiq, is opmerkelijk. Deze vaststellingen plaatsen de geloofwaardigheid van uw voorgehouden

etniciteit op de helling.

Ook uw verdere kennis over de recente geschiedenis van Afghanistan is gebrekkig. U kan niet

toelichten wie Najibullah was (CGVS, p. 8). Nochtans was hij de president van Afghanistan van 1987 tot

1992, wanneer de mujahedien aan de macht kwam. Verder weet u niet wie aan de macht was in

Afghanistan voor Karzai president werd (CGVS, p. 8). Vervolgens geeft u aan dat u van de Gulbudin

Hekmatyar gehoord heeft, maar dat u niet weet wie hij is of wat hij deed. U hoorde slechts zijn naam

(CGVS, p. 8). Gulbudin Hekmatyar is een gekende mujahid die streed tegen de Sovjet-Unie. Hij is een

voormalige eerste minister van Afghanistan en de oprichter van de Hezbe Islami-partij. Ook over Ahmed

Shah Massoud kan u niets vertellen (CGVS, p. 8). Nochtans is Massoud geen zeer gekende Tadzjiekse

leider die tevens een grote rol speelde in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Hij maakte deel uit van de

Noordelijke Alliantie die vocht tegen de taliban, door wie hij later vermoord werd. Dat uw kennis over

prominente figuren in de recente Afghaanse geschiedenis zo gebrekkig is dat u er niet in slaagt de

namen van personen als Hekmatyar en Massoud verder toe te lichten, doet twijfels ontstaan over uw

voorgehouden Afghaanse nationaliteit.

Op de vraag wat een Pashai is, kan u evenmin antwoorden (CGVS, p. 8). U geeft zelfs aan er nog nooit

van gehoord te hebben (CGVS, p. 8). Nochtans zijn de Pashai één van de vele etnische groepen die in

Afghanistan wonen, en hoewel het een minderheid betreft mag het feit dat u de term Pashai zelfs niet

kunt plaatsen, verbazen. U heeft ook nauwelijks enige kennis over de Afghaanse kalender. Gevraagd

naar de zomermaanden geeft u aan dat u de volgorde van de maanden van de Afghaanse kalender niet

kent en niet weet welke maanden in de zomer vallen. Wanneer u gevraagd wordt of de Afghaanse

kalender verschilt van de Iraanse, stelt u aanvankelijk dat u geen verschillen ziet en geeft u vervolgens

aan dat er verschillende maanden kunnen zijn. Wanneer hierover wordt doorgevraagd, geeft u

uiteindelijk toe dat u de Afghaanse kalender niet kent en dus ook niet weet of er verschillen zijn met de

Iraanse kalender (CGVS, p. 3). Deze vaststellingen doen verder afbreuk aan uw voorgehouden

Afghaanse nationaliteit.

(…)

Vervolgens is ook uw kennis over de leefwereld van Afghanen in Iran ontoereikend. Zo is uw kennis

over de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran zeer beperkt. Gevraagd naar de documenten die bestaan

voor Afghanen in Iran, stelt u dat u er wel een beetje over weet maar niet veel (CGVS, p. 12). U vertelt

dat deze documenten jaarlijks verlengd worden (CGVS, p. 12). U verklaart dat u zelf geen verblijfskaart

had in Iran, maar dat uw vrouw wel over zo’n kaart beschikte (CGVS, p. 12). Gevraagd naar de naam

van de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran, antwoordt u dat u dit niet weet (CGVS, p. 12). U voegt toe

dat het gaat om een tijdelijke kaart die geen naam heeft (CGVS, p. 12). U stelt dat u en uw vrouw het

slechts ‘kaart’ of ‘identiteitskaart’ noemden (CGVS, p. 12). Gevraagd wat u weet over ‘amayesh’, vraagt

u aanvankelijk of het in Iran is (CGVS, p. 12). Nogmaals gevraagd wat ‘amayesh’ is, zegt u dat u deze

dingen niet weet (CGVS, p. 12). Nochtans is ‘amayesh’ de benaming voor de verblijfskaarten van

Afghanen in Iran. Dat u er niet in slaagt deze term correct te plaatsen is opmerkelijk. Aangespoord alles

te vertellen wat u weet over de kaart, zegt u slechts dat als de politie een persoon oppakt, die persoon

de kaart moet tonen (CGVS, p. 12). Gevraagd waar men zo’n kaart kan verkrijgen, antwoordt u dat de

kaarten niet langer worden gegeven. De kaarten werden ongeveer tien of vijftien jaar geleden gegeven

(CGVS, p. 12). U geeft aan dat wanneer de kaart van uw vrouw vervallen was, uw schoonvader de

kaarten meenam naar een plaats (CGVS, p. 12). Over die plaats heeft u evenwel geen informatie.

Verder weet u niet hoeveel uw schoonvader moest betalen om de kaarten te laten verlengen (CGVS, p.
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12). Geconfronteerd met uw beperkte kennis over de verblijfskaarten voor Afghanen in Iran, stelt u dat u

er zelf geen had en uw kennis daarom beperkt is (CGVS, p. 12). Nochtans waren uw vrouw en uw

schoonfamilie wel in het bezit van dergelijke kaarten (CGVS, p. 12). Gezien het belang van de

verblijfskaarten of amayesh in het dagelijkse leven van Afghanen in Iran mag verwacht worden van een

Afghaan die voor een periode van zes jaar in Iran gewoond heeft, dat hij een grondigere kennis heeft

over deze kaarten, de plaats waar deze bekomen kunnen worden en de voorwaarden die daarvoor

moeten vervuld zijn.

Voorts legt u twijfelachtige verklaringen af over uw arrestaties in Iran. Gevraagd naar de risico’s die

verbonden zijn aan een illegaal verblijf in Iran, vertelt u dat u het leven leidde van een dief en dat u zich

constant moest verbergen (CGVS, p. 10). U voegt toe dat wanneer een Afghaan wordt opgepakt door

de politie en niet over een geldige verblijfskaart beschikt, die persoon wordt teruggestuurd naar

Afghanistan (CGVS, p. 10). Vervolgens verklaart u dat u twee of drie keer gearresteerd werd (CGVS, p.

10). Geconfronteerd met de tegenstelling dat u niet over een verblijfskaart beschikte in Iran, en dat u tot

drie maal toe werd tegengehouden door de politie maar nooit werd teruggestuurd naar Afghanistan,

antwoordt u dat u één keer een valse identiteitskaart afgaf en dat u toen toevallig werd vrijgelaten

(CGVS, p. 10). Gevraagd waar die valse identiteitskaart is, stelt u dat het een kopie betrof en dat die

kopie werd ingehouden door de politie (CGVS, p. 10). Opnieuw gevraagd te verklaren hoe het komt dat

u in dergelijke situatie niet teruggestuurd werd naar Afghanistan, vertelt u dat u bij een andere arrestatie

de mogelijkheid kreeg om uw naam op te geven om te gaan vechten in Syrië (CGVS, p. 10). Toen u dat

gedaan had, lieten ze u vrij (CGVS, p. 10). Een derde maal gevraagd hoe het komt dat u wordt

vrijgelaten door de politie terwijl u enkel een valse verblijfskaart kan voorleggen, stelt u dat u dit niet

weet (CGVS, p. 10).

Aangespoord om meer te vertellen over het aanbod dat u kreeg om in Syrië te gaan vechten, vertelt u

dat u uw naam moest registreren en naar Teheran moest gaan (CGVS, p. 11). Er werd u beloofd dat uw

familie geld en documenten zou krijgen (CGVS, p. 11). Aangespoord te vertellen over hoe de registratie

voor Syrië in zijn werk gaat, antwoordt u heel vaag dat uw naam en uw details op een papier stonden

(CGVS, p. 11). U geeft aan dat de registratie in het Langarot checkpoint gebeurde (CGVS, p. 11).

Gevraagd wat er precies gebeurde nadat u uw naam opgaf, antwoordt u dat ze u vrij lieten (CGVS, p.

11). Gevraagd welke afspraken gemaakt werden bij uw vrijlating, stelt u dat u enkel verteld werd dat u

naar Teheran moest gaan. U geeft aan dat u niet wist waar u precies heen moest in Teheran (CGVS, p.

11). Het is evenwel weinig geloofwaardig dat u de optie krijgt uw naam op te geven om te gaan vechten

in Syrië om een deportatie naar Afghanistan tegen te gaan, maar er geen verder opvolging is om u

effectief naar Syrië te sturen. U geeft aan dat u Iran verliet nadat u uw naam opgegeven had (CGVS, p.

10). U stelt dat u uw naam opgaf toen u net getrouwd was, ongeveer drie jaar geleden (CGVS, p. 11). U

geeft vervolgens aan dat u zich drie jaar lang verstopte, omdat u vreesde dat ze u naar Syrië zouden

sturen (CGVS, p. 11). Uw verklaringen over uw arrestaties in Iran kunnen echter niet overtuigen. Het is

zeer onwaarschijnlijk dat u, wanneer u gearresteerd wordt en slechts een valse verblijfskaart kan

voorleggen, zomaar zou worden vrijgelaten door de politie. Verder zijn uw verklaringen over uw

registratie voor Syrië dermate vaag dat ook hier weinig geloof aan kan worden gehecht.

Geconfronteerd met het feit dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tevens heeft verklaard dat

uw baas u vrij kreeg toen u werd opgepakt en vastgehouden in Langarot, maar dat u daar op het CGVS

niet vermeld heeft, stelt u dat u dit niet gezegd heeft (vragenlijst DVZ, vraag 3.1 en CGVS, p. 11). U

voegt toe dat u de drie manieren opgegeven heeft hoe men kan vrijkomen, namelijk door te betalen,

door in Syrië te gaan vechten of door terug naar Afghanistan te gaan (CGVS, p. 11). Nochtans staat er

in het verslag van de DVZ letterlijk opgenomen dat uw werkgever betaald heeft voor uw vrijlating

(vragenlijst DVZ, vraag 3.1). Hierop reageert u dat de vertaler een fout gemaakt heeft en niet u (CGVS,

p. 11). Deze verklaring kan echter niet overtuigen. Dat u er niet in slaagt éénduidigheid te scheppen

over de omstandigheden van uw arrestaties en de manier waarop u vrijgelaten werd, doet twijfels rijzen

over de geloofwaardigheid van uw voorgehouden verblijf als Afghaans vluchteling in Iran.

Tenslotte is het opmerkelijk dat u geen kennis heeft over de mogelijkheden inzake onderwijs voor

Afghanen in Iran. U geeft aan dat het niet mogelijk is voor Afghanen zonder documenten om onderwijs

te volgen in Iran (CGVS, p. 15). Ook van Afghaanse scholen in Iran heeft u niet gehoord (CGVS, p. 15).

Nochtans bestaan er wel degelijk mogelijkheden voor illegale Afghanen om school te lopen in Iran. De

Afghaanse scholen hebben onder meer als doel deze doelgroep te bereiken. Dat u hier geen kennis van

heeft mag verbazen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat u uw Afghaanse identiteit en nationaliteit niet

kan aantonen. Geloofwaardige verklaringen over uw herkomst zijn echter belangrijk voor de inschatting

van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het feit dat u als asielzoeker

geen reëel zicht biedt op uw herkomst, nationaliteit en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien,

verhindert de asielinstanties een juist beeld te vormen over uw werkelijke nood aan bescherming. Het

CGVS kan zich op basis van uw verklaringen onmogelijk een duidelijk en geloofwaardig beeld vormen
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van uw herkomst, nationaliteit en de reden(en) voor uw vertrek. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus

noch de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend. Aldus laat u het CGVS niet toe om een

andere beslissing te nemen in uw asielaanvraag.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 6 juni 2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Er

werd beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u

gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht

biedt op uw nationaliteit, uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde

nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 2). U werd in de loop van het gehoor uitdrukkelijk

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

feitelijke herkomst uit Afghanistan. Geconfronteerd met de twijfels over uw voorgehouden Afghaanse

nationaliteit, stelt u dat als men de term ’Palaas’ ingeeft in Google, men uw woonplaats zal terugvinden

(CGVS, p. 16). Gewezen op het feit dat de twijfels omtrent uw nationaliteit verder gaan dan uw

gebrekkige geografische kennis over het dorp waar u beweert geboren te zijn in Afghanistan, stelt u dat

u gezegd heeft dat u een Afghaan bent (CGVS, p. 16).

Wijzend op het uitwijzingsbevel uit Iran stelt u dat dit het enige document is dat uw Afghaanse

nationaliteit bewijst (CGVS, p. 16). Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat gezien uw kennis over

dit document dermate beperkt is, het document niet in staat is bovenstaande twijfels omtrent uw

Afghaanse nationaliteit weg te nemen (CGVS, p. 16). Zo kan u niet aangeven wanneer u dit document

precies ontving. U kan slechts zeggen dat u nog alleenstaand was toen u het verkreeg (CGVS, p. 16). U

kan wel toelichten dat het document tot doel had u erop te wijzen dat u het grondgebied van Iran moest

verlaten (CGVS, p. 16). Over de omstandigheden waarin u dit document verkreeg blijft u echter zeer

vaag. U zei dat u naar Teheran ging en het daar verkreeg (CGVS, p. 16). Gevraagd naar de redenen

waarom u naar Teheran ging, antwoordt u dat er een gerucht was dat Afghanen papieren zouden

krijgen in Teheran. U geeft aan dat wanneer u een tweede maal ging, u dit papier meekreeg (CGVS, p.

16). Aangespoord hier meer over te vertellen, stelt u dat er niets meer is (CGVS, p. 16). U kan niet

zeggen waar u heen ging in Teheran, maar geeft wel aan dat dit op het document weergegeven is

(CGVS, p. 16). Ook de naam van de instantie waar u dit document verkreeg, ontglipt u (CGVS, p. 16).

Bovendien kan u niet zeggen van wie u het document precies kreeg (CGVS, p. 16). Gevraagd waarom u

een document neerlegt waarover u niet eens weet waar, wanneer en van wie u het kreeg, antwoordt u

slechts dat u dat vergeten bent (CGVS, p. 16). Bijgevolg en zoals hierboven reeds aangehaald, is dit

document niet in staat uw verklaringen omtrent uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit kracht bij te

zetten.

Geconfronteerd met de twijfels die bestaan over uw zes jaar lange verblijf als Afghaans vluchteling in

Iran omwille van uw beperkte kennis van de verblijfsdocumenten en uw twijfelachtige verklaringen

omtrent uw arrestaties, stelt u dat u niet geëduceerd bent en u dus geen info heeft (CGVS, p. 15).

Wanneer u erop wordt gewezen dat verblijfsdocumenten enorm belangrijk zijn voor Afghanen en dat het

zeer opmerkelijk is dat uw kennis hierover beperkt is, antwoordt u slechts dat u gezegd heeft wat u weet

(CGVS, p. 15).

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag zijn niet in staat bovenstaande

bevindingen te wijzigen. De verzendingsbewijzen die u voorlegt, bewijzen slechts dat u post ontvangen

heeft vanuit Qom. Zoals hierboven reeds besproken heeft het uitwijzingsbevel van Iran weinig tot geen

bewijswaarde omwille van uw beperkte kennis over het document. De huwelijksakte en de

geboorteaktes van uw zoon en dochter zijn allen kopieën, waarvan onmogelijk de authenticiteit kan

worden nagegaan. De medische documenten uit Iran handelen enkel over de aandoening van uw zoon

en zijn bijgevolg geenszins in staat bovenstaande vaststellingen over uw beweerde Afghaanse

nationaliteit te wijzigen.

Bijgevolg dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage bij het administratief

dossier gevoegd."

2.10. Waar verzoeker stelt dat er zich problemen hebben voorgedaan met de tolk tijdens het gehoor, dat

meerdere zinnen zeer kort vertaald werden door de tolk, beperkt hij zich tot een loutere bewering die hij

geenszins in concreto aantoont. Verzoeker toont niet aan welke door de commissaris-generaal

vastgestelde gebrekkige kennis zou kunnen verklaard worden door ‘korte’ vertalingen.

Verzoeker geeft vervolgens zelf aan dat hij het gehoor begonnen is in het Dari, doch zelf verzocht om

het gehoor verder te zetten in het Farsi, daar hij zes jaar in Iran verbleef voor zijn komst naar België en

aldus deze taal volledig beheerst. Echter stelt hij zich de vraag of de betrokken tolk wel voldoende
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kennis heeft van het Farsi. Verzoeker beperkt zich hier tot een vraagstelling, doch toont geenszins aan

op grond van welke vaststellingen door de commissaris-generaal in de bestreden beslissing verzoeker

zou kunnen twijfelen aan de voldoende kennis van de tolk van het Farsi. Uit het gehoorverslag blijkt niet

dat verzoeker opmerkingen heeft gemaakt over de kennis van het Farsi van de tolk, noch dat hij melding

maakte van communicatieproblemen, hoewel in het begin van het gehoor verzoeker er op gewezen

werd dat hij, indien hij iets niet begrijpt, het onmiddellijk moet zeggen en dat hij op elk moment het

gehoor mag onderbreken om een vraag te stellen of een opmerking te geven. Alsook blijkt uit het

gehoorverslag dat verzoeker, op de vraag of hij de tolk goed begrepen had, bevestigend antwoordde

(gehoorverslag CGVS, p. .19). Het is dan ook niet ernstig te noemen dat verzoeker pas wanneer hij

geconfronteerd wordt met een negatieve beslissing, de kennis van de tolk in twijfel trekt. De Raad stelt

ten slotte vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing dermate zijn dat ze niet kunnen worden

verklaard door een verkeerde vertaling of onbegrip door de tolk.

Waar verzoeker stelt dat hij naar aanleiding van de mishandelingen die hem te beurt zijn gevallen door

de broers A. geheugenproblemen heeft en verschillende littekens vertoont aan het hoofd, wijst de Raad

er op dat verzoeker een attest van een verpleegster voorlegt die er op wijst dat verzoeker verschillende

littekens heeft op het hoofd en dat verzoeker verklaart dat hij geheugenproblemen heeft. Vooreerst stelt

de Raad vast dat uit voorgelegd attest geenszins kan afgeleid worden dat verzoeker de littekens heeft

opgelopen naar aanleiding van mishandelingen door de broers A. Voorts waar verzoeker meent dat de

littekens gevolg zijn van mishandelingen die ook leiden tot geheugenproblemen, beperkt hij zich tot een

loutere bewering. Ook het voorgelegde attest vormt geen bewijs van zijn bewering daar ook in het attest

vermeld staat dat verzoeker verklaart geheugenproblemen te hebben, doch geenszins wordt vastgesteld

dat verzoeker geheugenproblemen heeft. Bovendien gaat het attest uit van een verpleegster en

geenszins van een arts. Verzoeker toont niet aan dat hij geheugenproblemen heeft. Hij laat immers na

enig medisch of psychologisch attest bij te brengen waaruit zou kunnen blijken dat hij aan

geheugenproblemen lijdt die dermate zijn dat hij niet op een normale wijze een gehoor zou kunnen

ondergaan of dat hij niet in staat is tot het afleggen van coherente en geloofwaardige verklaringen.

Bovendien toont verzoeker niet aan welke gevolgen de geheugenproblemen hebben gehad voor zijn

verklaringen en op welke wijze dit mogelijks tot een andere beoordeling zou kunnen leiden.

Waar verzoeker stelt dat, hoewel de verwerende partij stelt dat hij enkel de Iraanse variant van het

Perzisch kent en dus niet het Dari, zowel zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken als het gehoor

bij het Commissariaat-generaal in het Dari is verlopen en hij toen alles begrepen heeft, dat ook de

gesprekken met zijn raadsvrouw plaatsvonden in het Dari, weerlegt hij de motieven van de bestreden

beslissing niet. Zoals de bestreden beslissing terecht motiveert verklaart verzoeker, als antwoord op de

vraag of hij het Dari machtig is, dat er een mogelijkheid is dat hij woorden en uitdrukkingen niet zal

verstaan. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook dat de gehoortaal vervolgens gewijzigd

wordt naar het Farsi. Het feit dat zowel het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken als de

introductie van het gehoor bij het Commissariaat-generaal in het Dari zijn verlopen, doet geen afbreuk

aan de vaststelling van de verwerende partij “Dat u niet langer in staat bent het gehoor in het Dari, de

Afghaanse variant van het Perzisch, te voeren omwille van een verblijf van zes jaar in Iran is weinig

aannemelijk.” Immers blijkt inderdaad dat verzoeker kennis heeft van het Dari doch niet dat hij deze taal

vlot hanteert waardoor hij in staat is in deze taal een gehoor af te leggen. Het feit dat verzoeker dit wel

kan in het Farsi, de Iraanse variant van het Perzisch, doet wel degelijk twijfels reizen betreffende

verzoekers voorgehouden Afghaanse nationaliteit. De verwerende partij merkt terecht op dat de keuze

voor het Farsi omwille van een verblijf van zes jaar in Iran weinig aannemelijk is. Immers is het mogelijk

dat verzoeker door een lang verblijf in Iran de taal volledig beheerst, doch maakt verzoeker niet

aannemelijk dat hij, enkel omwille van het feit dat hij jarenlang in Iran verbleef, zijn moedertaal ctrl, met

name het Dari, die hij hanteerde tot zijn 13 à 14 jaar, niet meer voldoende machtig zou zijn om in deze

taal een gehoor af te leggen. Waar verzoeker nog meldt dat de gesprekken met zijn raadsvrouw

plaatsvonden met een tolk Dari, beperkt hij zich tot een loutere bewering. Bovendien stelt de Raad vast

dat een gesprek in het Dari met zijn raadsvrouw, waarbij niet gerept wordt over de kwaliteit van het

gesprek, geen afbreuk doet aan de vaststelling dat verzoeker op het Commissariaat-generaal niet bij

machte was om het gehoor verder af te leggen in het Dari.

Betreffende de kennis van verzoeker over Hazara, waarbij de verwerende partij in de bestreden

beslissing stelt dat deze zeer summier is, stelt verzoeker dat de verwerende partij voorbij gaat aan de

antwoorden die verzoeker wel gaf over de Hazara. De Raad stelt vast dat verzoeker de gegeven

motieven waarom de verwerende partij van mening is dat verzoekers kennis over de Hazara zeer

summier is, niet betwist. In de mate dat verzoeker bepaalde aspecten wel kent wijst de Raad erop dat

dit niets wijzigt aan de vaststellingen in de bestreden beslissing waaruit blijkt dat verzoeker de term
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‘hazarajat’ niet kan toelichten en zelfs aangeeft er nog nooit van gehoord te hebben, geen politieke partij

kent die verbonden is aan de belangen van de Hazara en uit zichzelf geen prominente Hazara kan

noemen en geen extra informatie kan verschaffen wanneer gevraagd wordt naar personen die gekende

Hazara-leiders zijn, waardoor de geloofwaardigheid van verzoekers etniciteit op de helling komt te

staan. Ten overvloede merkt de Raad op dat de motiveringsplicht in hoofde van het Commissariaat-

generaal geenszins de verplichting behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen in het voordeel

dan wel in het nadeel van de kandidaat-vluchteling in de bestreden beslissing op te nemen.

2.11. Gelet op het voorgaande, dient vastgesteld dat verzoeker er niet in slaagt de in punt 2.9.

weergegeven motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Deze motieven

vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad tot de zijne

gemaakt. Er kan geen geloof gehecht worden aan verzoekers Afghaanse nationaliteit en herkomst.

2.12. De nood aan bescherming geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of,

voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij geldige

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

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.

Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te leggen, zal de asielzoeker desgevallend

zijn nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst moeten aantonen louter op basis van zijn

verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van zijn nationaliteit(en) en

herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land van zijn gewone verblijfplaats.

Het komt de verwerende partij toe te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden

afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst 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 dan wel een andere regio dient te gebeuren, komt het haar toe dit land/deze regio 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/deze regio 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.

2.13. In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker middels zijn verklaringen niet aannemelijk

maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Afghanistan en dat hij derhalve door het afleggen van

bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft gemaakt om een correct zicht te

krijgen op zijn nationaliteit, zijn reële verblijfsituatie of regio van herkomst en dus op zijn eventuele nood

aan bescherming.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende poging onderneemt

om het geheel van de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te

verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel om de redenen vermeld

onder punt 2.10. in gebreke blijft.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift in wezen niet verder komt dan het louter

volharden in zijn verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een gegronde vrees

voor vervolging dan wel van een reëel risico op het lijden van ernstige schade, het minimaliseren van de

vaststellingen van de bestreden beslissing en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel bezwaarlijk een

dienstig verweer kan worden geacht en waarmee hij er aldus niet in slaagt de geloofwaardigheid van

zijn verklaringen te herstellen, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

Gelet op de vaststellingen opgenomen in de bestreden beslissing weergegeven onder punt 2.9. en in

acht genomen wat voorafgaat, besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal dat verzoeker
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niet aannemelijk maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Afghanistan waardoor hij evenmin aantoont dit

land te zijn ontvlucht omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie of omdat hij er een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Waar verzoeker in het verzoekschrift een betoog voert omtrent de elementen van de

vluchtelingendefinitie en stelt dat van iemand met zijn profiel, met name een ongeschoold persoon die

op zeer jonge leeftijd Afghanistan verliet, geen uitgebreide kennis kan worden verwacht omtrent de

redenen voor zijn vertrek uit Afghanistan, met name het grondgeschil tussen zijn vader en de andere

familie, dient te worden herhaald dat verzoeker, gelet op het geheel van wat voorafgaat, niet

aannemelijk maakt de Afghaanse nationaliteit te hebben en van Afghanistan afkomstig te zijn.

Dienvolgens kan evenmin geloof worden gehecht aan de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten die

zich aldaar zouden hebben voorgedaan.

De Raad wijst er nog op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, in de eerste

plaats dient na te gaan of degene die zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is uit het land dat hij

beweert te zijn ontvlucht. Indien de asielzoeker verklaringen aflegt waaruit geconcludeerd moet worden

dat hij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de plaats/regio/land die hij voorhoudt te zijn

ontvlucht, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele

nood aan internationale bescherming onmogelijk. De Raad benadrukt in dit verband dat van een

kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag verwacht 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 bij het

begin 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”, 205). Een kandidaat-vluchteling heeft de

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan

de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten

van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en zoals

blijkt uit wat voorafgaat, vertelde verzoeker niet de waarheid over zijn werkelijke nationaliteit(en) en

verblijfplaats(en) voor zijn vertrek naar België in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust.

Verzoeker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van valse verklaringen

tijdens de gehoren. Door zijn gebrekkige medewerking en zelfs tegenwerking op dit punt, verkeert zowel

de commissaris-generaal als de Raad in het ongewisse over waar verzoeker voor zijn aankomst in

België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen hij zijn werkelijke streek van

herkomst verliet. Het belang van de juiste toedracht over deze periode kan niet genoeg benadrukt

worden. Het betreft immers de plaats en de tijd waar verzoeker de bron van zijn vrees situeert. Het is

eveneens van essentieel belang voor het onderzoek van de subsidiaire bescherming. Het betreft

immers de werkelijke streek van herkomst in functie waarvan het risico op ernstige schade wegens

willekeurig geweld zal onderzocht worden. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van

het relaas raakt, te verzwijgen maakt verzoeker bijgevolg zelf het onderzoek onmogelijk naar een

eventuele gegronde vrees voor vervolging die hij mogelijk koestert, of een reëel risico op ernstige

schade dat hij mogelijk zou lopen.

Waar verzoeker nog stelt dat het feit dat hij Hazara is dient onderzocht te worden, laat hij na te duiden

waarom hij omwille van deze etnie vervolging vreest of meent een reëel risico te lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Bovendien dient te worden herhaald dat

verzoeker zijn afkomst en nationaliteit niet aannemelijk heeft gemaakt, waardoor hij door zijn eigen

toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming

onmogelijk maakt.

2.14. De door verzoeker bijgebrachte documenten zijn niet van dien aard om de appreciatie van zijn

asielaanvraag in positieve zin om te buigen. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker de motieven

van de bestreden beslissing betreffende de door hem tijdens de asielprocedure voorgelegde

documenten, met name “De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag zijn niet in

staat bovenstaande bevindingen te wijzigen. De verzendingsbewijzen die u voorlegt, bewijzen slechts

dat u post ontvangen heeft vanuit Qom. Zoals hierboven reeds besproken heeft het uitwijzingsbevel van

Iran weinig tot geen bewijswaarde omwille van uw beperkte kennis over het document. De huwelijksakte

en de geboorteaktes van uw zoon en dochter zijn allen kopieën, waarvan onmogelijk de authenticiteit

kan worden nagegaan. De medische documenten uit Iran handelen enkel over de aandoening van uw
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zoon en zijn bijgevolg geenszins in staat bovenstaande vaststellingen over uw beweerde Afghaanse

nationaliteit te wijzigen.”, niet betwist. Deze motieven blijven dan ook onverminderd overeind en worden

door de Raad gehandhaafd.

Betreffende het voorlegde medisch attest, verwijst de Raad naar wat hieromtrent werd gesteld onder

punt 2.10. Betreffende de kopie van de huwelijksakte en de kopieën van de geboortecertificaten van de

kinderen, wijst de Raad er op dat hieromtrent reeds gemotiveerd werd in de bestreden beslissing.

Bovendien werden van deze stukken geen vertalingen bijgebracht. Ook betreffende de voorgelegde

kopie van de identiteitskaart van de vrouw van verzoeker, stelt de Raad vast dat dit document niet

voorzien is van een vertaling. Hetzelfde dient gesteld te worden met betrekking tot de door verzoeker bij

aanvullende nota voorgelegde kopie van een taskara, waarvan hij het origineel ter terechtzitting toont.

Voornoemde stukken, die aldus niet voorzien zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling

conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, worden door de Raad niet in overweging genomen. Betreffende

de door verzoeker voorgelegde foto’s van verzoeker met zijn gezin in Iran, verduidelijkt verzoeker

geenszins, en ziet de Raad niet in, op welke wijze het voorleggen van deze foto’s de

ongeloofwaardigheid betreffende zijn Afghaanse afkomst en nationaliteit zou vermogen te herstellen.

Hoe dan ook, aan voorgelegde documenten kan slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze

worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in

casu allerminst het geval is gebleken.

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

vrees voor vervolging heeft in de zin van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de vreemdelingenwet.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden opgemerkt

dat, daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1

van vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel

(RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2,

b) van de vreemdelingenwet. Aldus werd getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

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

2.16. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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

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

een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst en algemene rapporten niet

volstaan. Hij moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn

recente afkomst uit zijn beweerde regio/land van afkomst niet aannemelijk kon maken gelet op zijn

beperkte kennis. Verzoeker maakt hierdoor zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon

onmogelijk. Aangezien het bijgevolg vrijwel onmogelijk is een correct beeld te krijgen van verzoekers

(recente) verblijfplaatsen en leefsituatie de laatste jaren en bijgevolg ook van zijn huidige nationaliteit is

het dienvolgens evenzeer onmogelijk een correct beeld te krijgen van een eventuele nood aan

subsidiaire bescherming.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift poneert dat niet getwijfeld wordt aan zijn identiteit en herkomst uit

Bagdad, Irak, stelt de Raad vast dat, gelet op bovenstaande vaststellingen wel degelijk geen geloof kan

gehecht worden aan de door verzoeker voorgehouden afkomst uit Afghanistan en zijn Afghaanse

nationaliteit, alsook dat verzoeker tijdens de gehele procedure geen melding maakte van een herkomst

uit Bagdad Irak, zodat hij niet dienstig kan stellen dat er geen twijfel is dat hij van daar afkomstig is.

Waar verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad van 15 januari 2015 in de zaak met rolnr. 148 150

en meent dat dit arrest naar analogie kan worden toegepast zodat aan verzoeker minstens de

subsidiaire bescherming moet worden toegekend, stelt de Raad vast dat hij geen kennis heeft van een
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arrest van de Raad van 15 januari 2015 in een zaak met rolnr. 148 150, noch een arrest van die datum

met arrestnr. 148 150.

2.17. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

2.19. Waar verzoeker in fine van zijn verzoekschrift vraagt de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad er op dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet

aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet

kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

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 zestien december tweeduizend zestien door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


