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nr. 211 668 van 26 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. PARMENTIER

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 22 maart 2018

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

staatlozen van 19 februari 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

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

19 oktober 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. VAN LAER loco advocaat

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 18 oktober 2015 België is binnengekomen, diende op

19 oktober 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden

genomen op 3 oktober 2015 in Griekenland (Eurodac).

1.2. Op 19 februari 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekende brief van 19 februari 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 19/10/2015

Overdracht CGVS: 22/01/2016



RvV X - Pagina 2

U werd gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 2 februari

2018 van 9u12 tot 12u54, bijgestaan door een tolk die het Urdu machtig is. Uw advocaat, meester DE

SMET Karen, was aanwezig tijdens het gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Hazara origine te zijn. U behoort tot de

Sjiitische geloofsschool binnen de Islam. Uw ouders verhuisden ongeveer 24 jaar geleden van Jaghori,

Ghazni, in Afghanistan naar Quetta, Pakistan, omwille van de oorlog met de Taliban. U bent geboren op

1 januari 1996 in de stad Quetta in Pakistan. U hebt er gewoond tot aan uw vertrek naar België. U en uw

familie verbleven illegaal in Pakistan. U volgde er een kleine twee jaar Engelse les. Daarnaast werkte u

in uw kindertijd als tapijtenwever en werkte u er voor uw vertrek twee jaar voor het bedrijf Mughal Cable.

In Quetta waren twee terroristische organisaties actief sinds het jaar 2000, genaamd Sipah-e-Sahaba en

Lashkar-e-Jhangvi. Ook de Taliban had er een aanwezigheid. Deze organisaties viseren de Sjiitische

Hazara bevolking. In de periode sinds het jaar 2000 waren er een aanzienlijk aantal gerichte moorden

en terroristische aanslagen in de stad Quetta. Bij één van deze aanslagen stierf een vriend van u

genaamd J. U bevond zich op dat moment in de buurt, maar raakte niet gewond. Door deze slechte

veiligheidssituatie was het voor de Hazara bevolking erg gevaarlijk om buiten hun eigen wijk te reizen. U

verliet Pakistan eind augustus 2015. Op 18 oktober 2015 kwam u aan in België, waar u op 19 oktober

2015 asiel aanvroeg. Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende originele documenten voor:

uw studentenkaart van uw Engelse lessen, uw resultatenkaart van uw Engelse lessen, uw taskara, een

kaart van de koerierdienst waarmee uw documenten zijn opgestuurd en een brief van de Balochistan

Shia Conference Quetta. U legt daarnaast kopieën voor van volgende documenten: foto’s van uzelf en

uw familie en vrienden in Quetta, een oude en recentere taskara van uw vader en de taskara van uw

moeder.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en elementen aanwezig in uw administratief dossier

stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiair beschermingsstatuut kan

toekennen.

U hebt immers niet aannemelijk gemaakt een Afghaans staatsburger te zijn.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u nagenoeg niets kunt vertellen over uw familiaal netwerk in

Afghanistan.

Zo beweert u geen familieleden te kennen in Afghanistan. Uw verklaringen hieromtrent zijn bovendien

erg vaag. Zo stelt u dat u geen weet hebt van enige familie die in Afghanistan leeft. U beweert dat uw

vader er misschien familie heeft, maar dat u dit niet weet. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw vader

u nooit vertelde over zijn familie in Afghanistan, stelt u vaagweg dat u niet weet waarom uw vader dat

nooit vertelde. Wanneer u wordt gevraagd of uw moeder u ooit vertelde over haar familie in Afghanistan,

antwoordt u dat uw moeder u daar nooit over vertelde (CGVS, p.11). U werd later tijdens het interview

gewezen op het belang hier zicht op te bieden. U blijft echter bij uw verklaringen hieromtrent (CGVS,

p.13).

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen omtrent de redenen waarom uw

familie Afghanistan ontvluchtte niet kunnen overtuigen. U kan ook helemaal niets zeggen over de

regio waarvan u zou afkomstig zijn in Afghanistan.

Zo verklaart u dat uw ouders ongeveer 25 jaar geleden Afghanistan zouden ontvlucht zijn toen de oorlog

begon in Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd meer te vertellen over de specifieke reden waarom

uw ouders in die tijd van Afghanistan naar Pakistan verhuisden kan u enkel vaagweg zeggen dat u van

uw moeder hoorde dat de oorlog van de Taliban dan begon. U beweert dat dat alles was wat u daarover

hoorde. U werd daarna gevraagd of uw ouders u nog iets meer vertelden over de oorlog en waarom ze

het land verlieten. U kan echter niets nieuws meer toevoegen. U beweert dat uw ouders er niet zoveel

over zeiden. U stelt dat uw ouders enkel zeiden dat ze vluchtten uit vrees voor de Taliban. Wanneer u

wordt gevraagd welke partijen in die periode vochten tegen de Taliban antwoordt u dat u het niet weet.

Wanneer u wordt gevraagd of uw ouders u vertelden over enige specifieke veiligheidsincidenten die

gebeurden in de regio waar zij leefden in die periode, antwoordt u dat uw ouders u niet vertelden over

specifieke veiligheidsincidenten.
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Wanneer u wordt gevraagd of u weet of uw ouders ooit persoonlijk bedreigd geweest zijn door de

Taliban beweert u dit niet te weten (CGVS, p.8-9). Er dient opgemerkt te worden dat u erg weinig kennis

hebt van de redenen waarom uw ouders Afghanistan zouden verlaten hebben.

Er dient verder opgemerkt te worden dat u niets kan zeggen over de plaats waar uw ouders vandaan

zouden komen in Afghanistan. Zo beweert u dat uw ouders afkomstig waren uit Jaghori in de provincie

Ghazni. Wanneer u wordt gevraagd wat uw ouders u vertelden over de plaats Jaghori waar ze vandaan

komen, antwoordt u dat uw ouders u niets meer daarover hebben verteld, behalve de naam van die

plaats waar zij leefden. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders u nooit vertelden over de plaats

van waar jullie oorspronkelijk afkomstig waren, herhaalt u dat uw ouders u enkel vertelden dat ze

vandaar afkomstig waren. U beweert dat uw ouders u niets anders vertelden over die plaats (CGVS,

p.9).

Ten derde dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen over de pogingen van uw familie

om documenten te verkrijgen in Pakistan eveneens te beperkt zijn. Ook uw kennis over de procedure

om een vluchtelingenkaart te verkrijgen in Pakistan kan niet overtuigen.

Zo weet u het adres niet van het kantoor waar uw ouders de vluchtelingenkaart probeerden te

verkrijgen. U kan enkel vaagweg stellen dat dit in de bazaar was gelegen. Wanneer u wordt gevraagd

naar de naam van dat kantoor moet u het antwoord schuldig blijven. Dat u als Afghaans vluchteling de

naam van de overheidsdienst verantwoordelijk voor vluchtelingenkaarten niet kent, is opmerkelijk. U

verklaart dat uw ouders naar daar gingen en dat u enkel weet dat uw ouders de kaart niet kregen.

Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders de vluchtelingenkaart niet kregen blijkt u ook dit niet te

weten (CGVS, p.10). U beweert in Pakistan wel Afghaanse mensen gekend te hebben met een

vluchtelingenkaart. Wanneer u wordt gevraagd om de hoeveel tijd die vluchtelingenkaart moest worden

verlengd, beweert u dit niet te weten (CGVS, p.11). Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat

Afghaanse vluchtelingen hun vluchtelingenkaarten moesten gaan vernieuwen in een “PoR Card

Modification (PCM) center” anders liepen ze het risico hun rechten te verliezen. Wanneer u

wordt gevraagd hoe de kantoren werden genoemd waar de Afghaanse vluchtelingenkaarten moesten

vernieuwd worden, antwoordt u dat u de naam niet kent. U kan terug enkel vaagweg stellen dat het

kantoor in de bazaar was gelegen (CGVS, p.34). Dat u als Afghaans vluchteling een dergelijke beperkte

kennis hebt van de mogelijke documentatie in Pakistan, waar u heel uw leven hebt verbleven, is op zijn

minst opmerkelijk te noemen.

Ten vierde kunnen uw verklaringen in verband met de Afghaanse gemeenschap in Quetta,

Pakistan, evenmin overtuigen.

Zo kan u geen enkele naam noemen van een Afghaanse vluchteling in Quetta, Pakistan, die geen

familie is van u. Nochtans beweert u zelf dat er een heel grote Afghaanse gemeenschap aanwezig was

in de stad Quetta (CGVS, p.13). U kan ook geen enkele naam noemen van een Afghaanse Pashtoun

die u persoonlijk kent in Quetta, Pakistan. U kan daarnaast ook geen enkele naam geven van een

Afghaanse vluchteling die u persoonlijk kent in Quetta. U kan wel een heel aantal namen geven van

Pakistaanse Hazara’s, maar deze personen hadden allemaal de Pakistaanse nationaliteit (CGVS, p.14-

16). Wanneer u wordt gevraagd waarom u niet meer contact had met de Afghaanse gemeenschap in

Quetta, antwoordt u dat u wel contact had met hen maar niet veel. U beweert dat u bij hen in de winkel

kwam voor boodschappen en dat ook uw buren vluchtelingen waren. U stelt dat u echter een

oppervlakkige relatie had met deze mensen en geen hechte relatie. Dat u geen enkele naam kan

noemen van een Afghaans vluchteling in Quetta, Pakistan, ondermijnt volledig de geloofwaardigheid

van het feit dat u daar langdurig als Afghaans vluchteling zou hebben geleefd.

Bovendien legt u weinig overtuigende verklaringen af over de etnische origine van de Afghaanse

vluchtelingen in Quetta. U geeft nochtans aan dat er veel Afghaanse Hazara’s in Quetta verbleven. Over

de Pashtoun bevolking verklaart u vreemd genoeg niet te weten of ze Afghaans of Pakistaans waren

(CGVS, p.14). Wanneer u wordt gevraagd of u nog andere Afghaanse etniciteiten kent in Quetta

verklaart u er geen andere te kennen. U stelt dat u enkel weet dat Hazara er in de meerderheid zijn

(CGVS, p.14). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt leven in Quetta echter ook onder andere

Tajieken, Kuchi’s en Uzbeken. Dat u hier niet van op de hoogte bent ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw bewering een Afghaans vluchteling geweest te zijn in de stad Quetta.

Uw kennis over de andere wijken in Quetta waar veel Afghaanse vluchtelingen wonen kan tevens niet

overtuigen. Zo kent u Jungle Bagh niet.
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U beweert deze naam nooit gehoord te hebben, terwijl dit volgens informatie waarover het CGVS

beschikt een nederzetting is van ongeveer 500 Afghaanse huishoudens gelegen in een groter

gebied genaamd Ferozabad. In de wijk zouden onder andere Afghaanse Pashtounen, Balochen en

Kuchi’s wonen (CGVS, p.24). Van Ghausabad blijkt u ook nooit gehoord te hebben, terwijl uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit een residentiële wijk is met een grote Afghaanse

gemeenschap. De duurdere huizen zouden bewoond worden door etnische Tajieken, Uzbeken,

Soennitische Hazara’s, een aantal Pashtounen en lokale mensen. De armere gebieden worden

bewoond door Pakistaanse en Afghaanse Pashtounen, Baluchen en Uzbeken. Later zouden zich hier

ook Tajieken en Uzbeken hebben gesetteld. Het vluchtelingenkamp Saranan kent u al evenmin, terwijl

uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in dit vluchtelingenkamp veel Afghaanse

Pashtounen en Uzbeken wonen (CGVS, p.25).

De andere verklaringen die u aflegt in verband met de Afghaanse gemeenschap in Quetta kunnen al

evenmin overtuigen. Zo kan geen enkele Afghaanse vluchteling naar wiens begrafenis u geweest bent,

bij naam noemen. Nochtans verklaart u zelf dat naar de begrafenissen ging van mensen uit uw straat of

buren. U verklaart vaagweg dat u hun namen niet herinnert aangezien jullie hen niet kenden en enkel bij

hen gingen om hen te helpen. Ook van Afghaanse trouwfeesten waar u naartoe ging kan u geen

voorbeelden geven. U beweert vaagweg dat er veel trouwfeesten waren, dat jullie niet wisten of ze van

vluchtelingen of Pakistanen waren, dat jullie uitnodigingen kregen en naar huis gingen nadat jullie er

gegeten hadden (CGVS, p.27). Ook van Afghaanse vluchtelingen die gedeporteerd geweest zijn kan u

geen voorbeelden geven. U beweert dat er veel Afghaanse vluchtelingen gedeporteerd werden, maar

dat u hen niet kent (CGVS, p.27). Verder kent u geen enkele Afghaanse persoon die heen en weer

reisde tussen Quetta en Afghanistan (CGVS, p.12). Nochtans blijkt uit beschikbare informatie dat er

door Afghaanse vluchtelingen veel heen en weer wordt gereisd tussen Pakistan en Afghanistan.

Daarnaast keren Afghanen na een deportatie door de Pakistaanse autoriteiten vaak terug naar Pakistan

volgens informatie waarover het CGVS beschikt. Externe rapporten bevestigen verder dat

geregistreerde Afghaanse vluchtelingen financiële hulp kregen van de UNHCR indien ze beroep deden

op vrijwillig terugkeer. Wanneer u wordt gevraagd of geregistreerde Afghanen hulp konden krijgen bij

terugkeer naar Afghanistan beweert u dat zij niets van hulp konden krijgen. Wanneer u wordt gevraagd

of er enige organisaties waren die de Afghaanse vluchtelingen in Quetta hielpen antwoordt u dat er

geen dergelijke organisaties waren (CGVS, p.28). Wanneer u wordt gevraagd of u enige invloedrijke

Afghanen kent die in Pakistan leven, moet u het antwoord schuldig blijven. U beweert dat jullie leiders

daar de Pakistaanse nationaliteit hadden (CGVS, p.28). Dat u geen enkele invloedrijke Afghaan

kan opnoemen die in Pakistan leefde is opmerkelijk.

Ten vijfde dient opgemerkt te worden dat uw algemene kennis over Afghanistan eveneens te beperkt is.

Zo kan uw kennis in verband met de Hazara etnie in Afghanistan niet overtuigen. Wanneer u wordt

gevraagd wat Hazarajat is blijkt u dit niet te weten (CGVS, p.13). Volgens informatie waarover het

CGVS beschikt is Hazarajat het traditionele thuisgebied van de Hazara’s in Afghanistan. Wanneer u

wordt gevraagd in welke Afghaanse provincies veel Hazara’s leven, naast de provincie Ghazni waar u

van afkomstig bent, kan u geen enkele andere Afghaanse provincie noemen waar veel Hazara’s wonen

(CGVS, p.13). Wanneer u wordt gevraagd wat Hezb-e Wahdat is kan u zeggen dat dit een politieke

partij is met een meerderheid van Hazara leden. U kan ook zeggen dat hun leider Baba Mazari is.

Wanneer u echter wordt gevraagd wat u nog over deze partij kan zeggen, naast het feit dat het een

politieke partij is, beweert u er niets meer over te weten. Wanneer u wordt gevraagd te vertellen wat u

weet over Mazari, kan u enkel vaagweg stellen dat hij jullie vertegenwoordiger was in Afghanistan. U

geeft aan niets anders te weten. Wanneer u wordt gevraagd van waar Mazari oorspronkelijk afkomstig is

in Afghanistan, blijkt u dit niet te weten. Wanneer u wordt gevraagd iets over het leven van Mazari te

vertellen, repliceert u dat ook niet te weten (CGVS, p.29). Uit informatie waarover het CGVS beschikt

blijkt echter dat Mazari op gruwelijke wijze vermoord werd door de Taliban. Dat u niets meer over deze

beroemde Afghaanse Hazara kan zeggen is opmerkelijk. Wanneer u wordt gevraagd of u enige andere

invloedrijke Afghaanse Hazara’s kent, antwoordt u dat u enkel de naam Mazari hoorde (CGVS, p.29).

Uw overige kennis in verband met Afghanistan in het algemeen overtuigt al evenmin. Wanneer u wordt

gevraagd wanneer de Afghanen onafhankelijkheidsdag vieren blijkt u dat niet te weten. U voegt toe dit

wel te weten over de Pakistaanse onafhankelijkheidsdag aangezien u daar leefde. Toch is het

bevreemdend dat u als Afghaans vluchteling niet zou weten wanneer de Afghanen

onafhankelijkheidsdag vieren (CGVS, p.30). Over Gulbuddin Hekmatyar kan u enkel zeggen dat hij een

Afghaan is van wie u de naam hoorde hier in België in het opvangcentrum. U beweert ook te denken dat

het een Pashtoun is, aangezien hij de taal Pashtou spreekt.
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Wanneer u wordt gevraagd of u iets meer weet over hem, beweert u echter niets meer te weten over

deze persoon. Wanneer u wordt gevraagd of u ooit zijn naam hoorde in Pakistan, repliceert u in

Pakistan enkel de namen van de Taliban, Sipah-e-Sahaba en Lashkar-e-Jhangvi gehoord te hebben. Uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Gulbuddin Hekmatyar als voormalig krijgsheer en

leider van de Hezb-e Islami partij één van de belangrijkste figuren is in Afghanistan. Gulbuddin

Hekmatyar verbleef echter jaren lang in Pakistan, waar hij in Shamshatu vluchtelingenkamp het

hoofdkwartier had van zijn Hezb-e Islami partij. Dat u niets meer over deze belangrijke Afghaan weet die

jaren lang in Pakistan verbleef is opmerkelijk. U weet bovendien niet wie dr. Najib is, terwijl uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit de president van Afghanistan was, voordat de Taliban

de macht overnam. Deze president werd door de Taliban vermoord nadat zij Kabul innamen (CGVS,

p.33). Aangezien dit één van de belangrijkste figuren is uit de geschiedenis van Afghanistan is het

opmerkelijk dat u niet weet wie dit is. Wanneer u wordt gevraagd welke bekende Afghaanse muhajideen

u kent die vroeger vochten tegen de Russen en later de Taliban, beweert u er geen te kennen (CGVS,

p.29). Voorts bent u niet bekend met de Afghaanse kalender. Zo kent u de maanden van de Afghaanse

kalender niet en weet u niet welk jaar we nu zijn volgens de Afghaanse kalender (CGVS, p.30).

Daarenboven weet u niet wat de Afghaanse nationale sport is, terwijl uit informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt dat dit buzkashi is (CGVS, p.31). Op het einde van het gehoor werd u gevraagd wat uw

ouders u over Afghanistan hebben geleerd. Als reactie beweert u dat uw ouders u enkel zouden hebben

geleerd van welke plaats u afkomstig bent in Afghanistan en dat jullie Afghanen zijn. U beweert dat uw

ouders u niets anders over Afghanistan vertelden. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders u

niets meer vertelden over het land waarvan u afkomstig bent, antwoordt u dat u geboren bent in

Pakistan. U herhaalt dat uw ouders u niets anders zeiden behalve van welk gebied jullie afkomstig zijn

(CGVS, p.33). Het feit dat u weinig tot geen kennis hebt van Afghanistan ondermijnt in ernstige mate de

geloofwaardigheid van uw beweerde Afghaanse nationaliteit.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen

voorgaande vaststellingen niet.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat documenten enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een waarschijnlijk en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, hetgeen

hier niet het geval is. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt immers dat

de betrouwbaarheid van Afghaanse en Pakistaanse documenten erg onzeker is. Uit de objectieve

informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd) blijkt dat in

Afghanistan en Pakistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en

vervalsers, Afghaanse en Pakistaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Bijgevolg is de

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

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. In verband met uw documenten dient

bovendien opgemerkt te worden dat u uw taskara niet zelf hebt aangevraagd bij uw districtscentrum in

Afghanistan. Bovendien weet u zelfs niet wie deze taskara gaan aanvragen is voor u. Zo verklaart u

vaagweg dat dit verwanten van uw ouders waren in Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd wie dit zijn

antwoordt u dat u hen niet kent. U weet ook niet te zeggen op welke manier deze mensen precies

verwant zijn met u. Wanneer u naar de namen van deze mensen wordt gevraagd moet u terug het

antwoord schuldig blijven (CGVS, p.5-6). In verband met de oude taskara van uw vader die u indient

dient opgemerkt te worden dat u niet weet bij wie het originele document zich bevindt. U stelt dat het

originele document zich in Afghanistan zou bevinden. Wanneer u wordt gevraagd bij wie het originele

document zich daar bevindt beweert u dit niet te weten (CGVS, p.24). Dat u niet weet wie uw Afghaanse

documenten zond, of hier geen zicht op wil bieden, ondermijnt verder uw algemene geloofwaardigheid.

Concluderend moet er worden gesteld dat u er niet in slaagde uw Afghaanse nationaliteit aannemelijk te

maken. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over uw nationaliteit

en uw werkelijke verblijfssituatie voor uw komst naar België, dit in weerwil van de plicht tot medewerking

die op uw schouders rust. Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-

generaal in het ongewisse over uw werkelijke nationaliteit en waar u voor uw aankomst in België leefde,

onder welke omstandigheden, en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft.

Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw nationaliteit, uw herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen

kan niet genoeg benadrukt worden. Een asielaanvraag moet immers beoordeeld worden ten opzicht van

het land waarvan de asielzoeker de nationaliteit bezit. Door bewust de ware toedracht aangaande uw

werkelijke nationaliteit, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet

aannemelijk dat u daadwerkelijk nood heeft aan internationale bescherming. U werd tijdens het gehoor

gewezen op de twijfel inzake uw Afghaanse nationaliteit en herkomst. U werd gewezen op het belang

hier zicht op te bieden. U hield echter vast aan uw verklaringen wat dit betreft (CGVS, p.33).
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De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd als bijlage aan het administratief dossier

toegevoegd.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“Schending van artikel 48/3 en 62 van de Vreemdelingenwet en van het artikel 1.A.2 van het

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 1951.

Schending van artikel 4 en 27 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Schending van de richtlijnen van de UNHCR, 'Note on Burden and Standard of Proof.

Schending van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen.

Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het beginsel luidens

welk elke administratieve beslissing gesteund moet zijn op in feite en in rechte juiste en pertinente

motieven.

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Machtsoverschrijding en machtsafwending.”

Verzoeker voert in een “eerste onderdeel” aan dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in het

land van zijn gewone verblijfplaats, Pakistan. Hij betwist de beoordeling in de bestreden beslissing en

geeft hierbij volgende opmerkingen:

“- Het gebrek aan kennis van een familiaal netwerk in Afghanistan: gezien ook de ouders en de meeste

andere familieleden van verzoeker voor zijn geboorte zijn gevlucht, is het niet verwonderlijk dat

verzoeker niet op de hoogte is van een familiaal netwerk in Afghanistan, dat immers niet bestaat.

- Over de verklaringen waarom de familie van verzoeker Afghanistan ontvluchtte: cfr. vorig antwoord.

- Over de verklaringen omtrent de pogingen van de familie van verzoeker om documenten in Pakistan te

verkrijgen:

- Over de verklaringen in verband met de Afghaanse gemeenschap te Quetta, Pakistan: in het

gehoorverslag (pp. 25-26) schetst verzoeker een doorleefd en realistisch beeld van de Hazara

gemeenschap in Quetta - het element Hazara is immers veel meer bepalend dan de Afghaanse afkomst

van die gemeenschap.

- Over het "gebrek aan kennis over de Hazara": verzoeker vertelt spontaan over Hezb-e- Wahdat en

Baba Mazari (zie p. 29 van het gehoorverslag).”

In een “tweede onderdeel” citeert verzoeker uit de notities van het persoonlijk onderhoud en licht toe als

volgt:

“Uit de geciteerde fragmenten blijken twee zaken: de antwoorden van verzoeker zijn niet zorgvuldig

genoteerd in het gehoorverslag- vaak is het Nederlands ternauwernood begrijpbaar. Ten tweede is het

zeer duidelijk dat verzoeker NIET beweert de Afghaanse nationaliteit te hebben, noch de Pakistaanse of

een andere, maar wel zeer duidelijk naar Pakistan refereert als land van verblijf, cfr. het

vluchtelingenverdrag.

Verzoeker heeft immers geen bekende nationaliteit; hij is geboren en getogen in Quetta, Pakistan. Zijn

ouders zijn voor de geboorte van verzoeker gevlucht uit Afghanistan. Ze hebben voor hem met veel

moeite een kopie van een Afghaanse taskara kunnen verkrijgen. Daarmee staat echter zijn Afghaanse

nationaliteit nog net vast ! Hij beroept zich op zijn etnische Hazara achtergrond waardoor hij in Pakistan

vervolging vreest.

Dat bij de persoonsgegevens van verzoeker op de verklaring DVZ (administratief dossier) is ingevuld

dat verzoeker als nationaliteit 'Afghanistan' heeft, bewijst nog niet dat de commissaris-generaal kan

volstaan met een weigering van vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming omdat niet

voldoende zou zijn aangetoond dat verzoeker effectief de Afghaanse nationaliteit bezit.
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Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor verschillende malen gesteld dat hij geen nationaliteit bezit, dat hij in

Pakistan is geboren en getogen uit Afghaanse ouders, dat hij daardoor via veel tussenpersonen aan

een kopie van zijn taskara is kunnen komen.

Uit geen enkele element in het dossier, noch de verklaringen van verzoeker, noch de kopie van de

taskara kan met zekerheid de nationaliteit van verzoeker worden vastgesteld. De premisse van

verwerende partij dat verzoeker heeft gesteld of volgehouden dat hij een Afghaans staatsburger, vindt

geen steun in het dossier. Uiteraard heeft verzoeker wel duidelijk wensen te stellen dat hij Afghaanse

roots heeft, daar zijn ouders in dat land zouden zijn geboren.

In het geval van verzoeker diende zijn asielrelaas ten opzichte van zijn land van gewoonlijk verblijf,

zijnde Pakistan, te worden onderzocht, in het licht van de grond van vervolging, zijnde zijn behoren tot

een religieuze en etnische minderheid, de sjiitische Hazara, van Afghaanse afkomst.

Het enige argument van de commissaris-generaal om de vluchtelingenstatus en subsidiaire

bescherming te weigeren aan verzoeker, dat hij zijn nationaliteit niet geloofwaardig heeft gemaakt, houdt

geen stand.

Zelfs als verwerende partij behalve de nationaliteit ook de Afghaanse afkomst van verzoeker wenst te

betwijfelen, diende zij de andere gronden van vervolging van verzoeker te onderzoeken. Verzoeker

heeft duidelijk genoeg gesteld dat hij vervolging vreest op basis van zijn Hazara-afkomst, dat hij een

Hazara zonder nationaliteit is in Pakistan, waar overigens ook veel Pakistanen van Hazara-afkomst

worden vervolgd. Het criterium van vervolging waarop verzoeker zich beroept is zijn Hazara-afkomst,

daarin begrepen zijn Sjiitische geloof en niet zijn Afghaanse nationaliteit of zelfs niet zijn Afghaanse

roots.

De motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende. Twijfels over bepaalde aspecten van een

relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in

deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

Het is verder vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de commissaris-

generaal aldus naast zich neerlegt, dat het de Belgische asielinstanties niet toekomt zelf de nationaliteit

te bepalen van de asielzoeker. Uw Raad benadrukte herhaaldelijk dat hij geen rechtsmacht heeft om

zelf de nationaliteit van verzoekster te bepalen noch of zij er meerdere heeft dan wel of zij staatloze is.

Het behoort wel tot de bevoegdheid van de Raad om, op basis van de door verzoeker verstrekte

verklaringen en documenten, uit te maken of de voorgehouden nationaliteit al dan niet geloofwaardig en

aannemelijk is. Immers iedere asielaanvraag dient te worden afgewogen tegen het land van nationaliteit

of indien geen nationaliteit kan worden aangetoond, van gewoonlijk verblijf. (arrest RvV nr. 194 074 van

23 oktober 2017).

In casu wordt door verzoeker noch een nationaliteit voorgehouden, noch kan een nationaliteit worden

aangetoond. Verzoeker heeft een uiterste inspanning geleverd om zijn Hazara afkomst uit Afghaanse

ouders en zijn gewoonlijke verblijfplaats aan te tonen: hij kon aan een kopie van zijn taskara geraken en

legde tevens kopieën voor van de taskara's van zijn ouders; hij kon eveneens zeer uitvoerig over

Hazara-town in Quetta, Pakistan vertellen. Hij heeft ernstige juridische en materiële moeilijkheden

aangetoond om een sluitend bewijs voor te leggen en hij legde wel degelijk coherente verklaringen af.

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De commissaris-generaal heeft geen

wettelijke bevoegdheid om de nationaliteit te bepalen; in het geval van verzoeker is niet alleen de macht

van het CGVS overschreden, maar is er eveneens sprake van machtsafwending, daar het de rol is van

verwerende partij het asielrelaas van verzoeker te onderzoeken in zijn volledigheid en niet om enkel te

oordelen over de nationaliteit van verzoeker, zeker niet in het geval verzoeker zelf aangeeft zonder

vaststaande nationaliteit te bestaan.

"(…) dat er slechts sprake kan zijn van machtsafwending wanneer een bestuursoverheid de

bevoegdheid welke haar door de wet is verleend met het oog op het bereiken van een bepaald oogmerk

van algemeen belang, gebruikt om een ander doel na te streven en wanneer dit ongeoorloofde oogmerk

het enige doel is van de betrokken bestuurshandeling. "(Raad van State, nr. 155.702 van 1 maart 2006)

In plaats van te concentreren op de plaats van het gewone verblijf van verzoeker, Quetta city, Pakistan,

zoals door verzoeker ruim afdoende is aangetoond in het verhoor, verkiest de commissaris-generaal

haar bevoegdheid te overschrijden en een weigeringsbeslissing te motiveren op basis van het

vermeende gebrek aan aangetoonde nationaliteit van Afghanistan. Nergens wordt aangegeven waarom

zo hardnekkig wordt gemotiveerd omtrent de vermeende nationaliteit van verzoeker, waar verzoeker zelf

nergens heeft gesteld Afghaan te zijn, maar wel een inwoner van Pakistan (zonder verblijfspapieren) die

via zijn ouders van Afghaanse afkomst is, meer bepaald Hazara.

Verzoeker stelt duidelijk dat die afkomst, Hazara, en zijn religie, het sjiitisme de gronden zijn waarop hij

vervolgd wordt in Pakistan, en de reden waarom hij geen bescherming kan krijgen in Pakistan.
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Aangezien hij geen vaststaande nationaliteit heeft, is er geen reden waarom hij in een ander land

bescherming zou kunnen vinden. Verzoeker bevindt zich cfr. het Vluchtelingenverdrag artikel 1.A.2

buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had. Hij dient te worden beschouwd als een

staatloze in het licht van de Kwalificatierichtlijn, namelijk een staatloze die zich buiten het land bevindt

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef en daarheen niet kan, dan wel wegens genoemde vrees niet wil,

terugkeren.”

In een “derde onderdeel” voert verzoeker aan dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud onvoldoende

werd bevraagd over de “kern van zijn asielrelaas”. Hij stelt dat hij minimaal bevraagd werd naar zijn

religie en dat hier evenmin rekening mee werd gehouden in de bestreden beslissing, dit terwijl verzoeker

zijn religie aanhaalt als reden voor zijn vrees voor vervolging. Er werd evenmin rekening gehouden met

verzoekers persoonlijke omstandigheden. Verzoeker wijst er bovendien op dat pagina’s 6 en 7 van de

notities van het persoonlijk onderhoud niet aanwezig zijn in het administratief dossier, terwijl deze

handelen over de nationaliteit en herkomst van verzoeker. Bovendien meent verzoeker dat de notities

van het persoonlijk onderhoud ernstige tekortkomingen vertonen, aangezien “van verschillende zinnen

is de precieze betekenis niet duidelijk, terwijl ze wel tegen verzoeker worden gebruikt”. Hij verwijst naar

artikel 17 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en meent dat “uit de

onvolledige notities van het gehoor (administratief dossier) blijkt dat er taalkundig heel wat schort aan de

vertalingen van verzoeker, in die mate dat de betekenis ervan gemanipuleerd blijkt”. Verzoeker citeert

uit de notities van het persoonlijk onderhoud waaruit blijkt dat hij coherente verklaringen heeft afgelegd

over zijn leven als Hazara in Quetta. Hij meent dat “in de bestreden beslissing wordt selectief uit het

gehoor geciteerd om een niet-objectief standpunt over de verklaringen van verzoeker te kunnen

verdedigen”. Verzoeker benadrukt echter, onder verwijzing naar zijn verklaringen, dat hij volledige en

correcte informatie verstrekt over de Hazara’s in Quetta en andere bevolkingsgroepen en uitgebreide

verklaringen aflegde over zijn leefwereld als Hazara in Quetta. Hieruit blijkt dat hij enkel met Hazara’s

optrok, die al langer in Pakistan woonden en blijkbaar reeds de Pakistaanse nationaliteit hadden, maar

dat hij met Hazara’s die recent uit Afghanistan geïmmigreerd waren minder contact had. Verzoeker

heeft bovendien gedetailleerde verklaringen afgelegd over de wijken in Quetta en over Abdul Khaliq

Hazara.

Verzoeker voert in een “vierde onderdeel” aan als volgt:

“Het CGVS geeft met de bestreden beslissing en met het gehoor de indruk vooringenomen te zijn.

Verzoeker gaf duidelijk aan nooit in Afghanistan te zijn geweest. Onder het mom van 'gebrek aan

medewerking' en 'ongeloofwaardigheid' wordt het volledige asielrelaas van verzoeker onder de mat

geveegd; er werd op geen enkel moment de wil getoond om door te dringen tot de kern van het

asielrelaas en de vrees van verzoeker, en evenmin werd er in het verhoor of in de beslissing verwezen

naar de vele informatie die verzoeker wel degelijk gaf als antwoord op de vragen en evenmin met de

algemeen bekende feiten die uit rapporten van onafhankelijke organisaties en uit internationale media

bekend zijn.

Artikel 4, §§ 1 en 3 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen luidt als volgt:

"§ 1. De ambtenaar houdt rekening met de specifieke omstandigheden die de asielzoeker betreffen, in

het bijzonder desgevallend de omstandigheid dat hij behoort tot een kwetsbare groep.

(...)

§ 3. De ambtenaar onderzoekt de asielaanvragen op individuele. objectieve en onpartijdige wijze.

(…)"

Uit de neerslag van het gehoor en de beslissing blijkt niet dat de ambtenaar van CGVS op een

individuele, objectieve en onpartijdige wijze de asielaanvraag van verzoeker heeft onderzocht. De

beslissing toont integendeel dat het commissariaat-generaal vooringenomen was over het

waarheidsgehalte van wat verzoeker was overkomen, en dat er van een medewerkende houding vanuit

het CGVS geen plaats was.

Art.4, lid 1 van de Herschikte Kwalificatierichtlijn 2011/95/EU voorziet in een gedeelde bewijslast bij de

beoordeling van de asielaanvraag: "De lidstaten mogen van de verzoeker verlangen dat hij alle

elementen ter staving van het verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk indient. De

lidstaat heeft tot taak om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te

beoordelen."

In de zaak M.M. t. Ierland (HvJ EU 22 november 2012, C-277/11, ECLI:NL:XX:2012:BY4788 en JV

2013/8) werd het genoemde artikel geïnterpreteerd: "Concreet houdt deze op de lidstaat rustende

samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de verzoeker om internationale bescherming

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat
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in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven.”

Deze interpretatie benadrukt dat er een actieve samenwerkingsplicht rust op de asielinstanties, ook als

de asielzoeker - om welke reden ook - niet aan de bewijslast kan voldoen. Dit laatste kan bijvoorbeeld

het geval zijn in situaties waar een erg jonge asielzoeker niet in staat is om bepaalde elementen aan te

brengen. De Belgische asielinstanties dienen aldus ook rekening te houden met deze Europese

rechtspraak.

Citaten uit het interview tonen in het licht van de beslissing dat het CGVS bewust de meest negatieve

interpretatie heeft weerhouden.

In de bestreden beslissing wordt alleen geargumenteerd dat verzoeker niet aantoonde Afghaanse

staatsburger te zijn, daaruit zou dan volgen dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging noch

een reëel risico op ernstige schade zou lijden. Dit argument overtuigt echter niet.

Verzoeker is tot het uiterste is gegaan in zijn medewerkingsplicht en heeft alle vragen inhoudelijk

beantwoord, hij heeft getracht te verklaren waarom hij sommige zaken niet weet, hij heeft ook

misverstanden kunnen verklaren en toegelicht waarom hij bepaalde zaken heeft aangepakt wanneer

daar vragen werden over gesteld.

Er diende rekening gehouden te worden met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van

de asielzoeker én met algemeen bekende feiten over Hazara's in Pakistan. Dit gebeurde hoegenaamd

niet.

Verzoeker wijst op de richtlijnen van de UNHCR, "Note on Burden and Standard of Proof'.Volgens deze

richtlijn dient er in dubio aan de verzoeker het voordeel van de twijfel gegeven te worden (eigen

onderlijning):

§ 11: "Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and

plausible., not contradicting generally known facts. and therefore is, on balance, capable of being

believed."

§ 12: "The term "benefit of the doubt" is used in the context of standard of proof relating to the factual

assertions made by the applicant Given that in refugee claims, there is no necessity for the applicant to

prove all facts to such a standard that the adjudicator is fully convinced that ail factual assertions are

true, there would normally be an element of doubt in the mind of the adjudicator as regards the facts

asserted by the applicant. Where the adjudicator considers that the applicant's story is on the whole

coherent and plausible, any element of doubt should not prejudice the applicant's claim: that is, the

applicant should be given the "benefit of the doubt".

Vrije vertaling

§ 11: "Er is geloofwaardigheid gevestigd. indien de aanvrager een asielclaim heeft die samenhangend.

aannemelijk en niet in tegenspraak is met algemeen bekende feiten, en daarom kan worden geloofd."

§ 12: ""De term 'voordeel van de twijfel' wordt gebruikt in de context van de bewijslast met betrekking tot

de feitelijke beweringen van de aanvrager. Gezien het feit dat in asielaanvragen, er geen noodzaak

bestaat voor de aanvrager om alle feiten te bewijzen tot een dergelijke norm dat de beoordelaar er

volledig van overtuigd is dat alle feitelijke beweringen waar zijn, mag er een element van twijfel in de

geest van de beoordelaar met betrekking tot de door de aanvrager beweerde feiten bestaan. Indien de

beoordelaar van oordeel is dat het verhaal over het geheel samenhangend en aannemelijk is, mag een

element van twijfel geen afbreuk doen aan de verklaringen van verzoekster: dat is het voordeel van de

twijfel' dat aan de verzoeker wordt gegeven."

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 stelt verzoeker dat het CGVS in de

bestreden beslissing de meest nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten

heeft begaan.

Het is wegens deze negatieve interpretaties dat het CGVS geen geloof hecht aan het asielrelaas van

verzoeker terwijl bij een correcte appreciatie van verzoekers verklaringen en bewijselementen zijn

asielrelaas wel degelijk zou leiden tot een andere beslissing.

Verzoeker verwijst naar de zeer recente artikelen verschenen in internationale media waaruit de

vervolging van etnische Hazara's in Quetta blijkt (stukken 2-5). Uit de EASO Country of Origin

Information Report Pakistan Security Situation van augustus 2017

(http://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_country_of_origin_information_report_pakistan

_security_situation.pdf) weerhoudt verzoeker de volgende passages over de Hazara:

"LeJ was placed on the US terrorist list in 2003 and was banned by President Musharraf in 2001 ( 154).

Its underground violent activities continued unabated, especially against members of the Hazara

community in Quetta ( 155)." (p. 27).

"Apart from the nationalist uprising, Balochistan has in recent years also been plagued by sectarian

violence. Members of the local Shia community, mostly Hazara, have fallen victim of violent attacks (

468), resulting in some relocating abroad or to Pakistan's other cities ( 469)." (p. 62).
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Hieruit blijkt dat Hazara's nog steeds worden bedreigd door de Lashkar-e-Jhangvi -groepering , in

overeenstemming met wat door verzoeker als actor van vervolging wordt aangehaald (administratief

dossier). Specifiek in Balochistan, waarin de stad Quetta ligt, worden Sjiieten en Hazara's geviseerd in

het kader van sektarisch geweld.

Deze algemeen bekende feiten dienen naast de verklaringen van verzoeker te worden geplaatst. De

vluchtelingenstatus dient op deze basis aan verzoeker te worden toegekend.

Ten gevolge van al de hogervermelde elementen en verklaringen kan geconcludeerd worden dat de

bestreden beslissing onjuist is, dat die de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel schendt en

tevens onvolledig gemotiveerd blijkt.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

- artikel “In Pakistan, the Hazaras are punished over race and religion” van Malik Siraj Akbar (stuk 2);

- artikel “Hazara Shia muslims attacked in Pakistan’s Quetta” van Asad Hashim van 9 oktober 2017

(stuk 3);

- artikel “Where shold Hazaras go?” (stuk 4);

- artikel “Quetta’s Hazara: The community caged in its own city” van BBC News van 12 december 2017

(stuk 5);

- foto van verzoeker op zijn facebookprofiel (stuk 6).

2.1.3. In een aanvullende nota van 11 oktober 2018 legt verzoeker bijkomende stukken neer:

- zijn geboortebewijs van 1 januari 1996 (stuk 1);

- een bevestigingsbrief van 16 maart 2018 van een lid van de districtsraad van Quetta (stuk 2);

- zijn diploma van onbepaalde datum (stuk 3);

- een verklaring van 22 maart 2018 van de imam van een moskee in Quetta (stuk 4);

- een artikel “World Directory of Minorities an Indigenous Peoples – Pakistan : Shi’a and Hazaras” van

juni 2018 van Minority Rights Group International (stuk 5);

- een artikel “Pakistan’s Hazara Community Under Attack” van 30 april 2018 van Human Rights Watch

(stuk 6);

- een artikel “Two Shi’a killed, one wounded in Quetta ‘target’ attack” van 22 april 2018, van Radio Free

Europe/Radio Liberty (stuk 7).

Ter zitting legt verzoeker van de stukken 1 tot 4 de originele stukken en hun beëdigde vertaling neer.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. 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 nationaliteit van een verzoeker om

internationale bescherming of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste

vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of verzoeker de bescherming van dit land kan inroepen

en of hij geldige redenen kan aanvoeren om te weigeren er zich op te beroepen.

Verzoeker kan niet gevolgd worden waar hij thans in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij als staatloze

dient te worden beschouwd en dat zijn vrees voor vervolging dient te worden getoetst aan zijn land van

gewoonlijk verblijf, namelijk Pakistan. Verzoeker verklaarde bij aanvang van de procedure immers, toen

hem gevraagd werd naar zijn nationaliteit, dat hij de Afghaanse nationaliteit bezat. Hij gaf eveneens aan

dat zijn ouders en zijn broers en zussen eveneens over de Afghaanse nationaliteit beschikken (DVZ-

verklaring, stuk 10, p. 4, 5, 17). In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, blijkt uit de notities van het

persoonlijk onderhoud bovendien niet dat verzoeker verklaarde dat hij niet over de Afghaanse

nationaliteit beschikt of dat hij staatloos zou zijn (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5).

Bovendien wijst de Raad erop dat, zoals bevestigd door verzoeker in het verzoekschrift, hij geen

rechtsmacht heeft om zelf de nationaliteit(en) van verzoeker te bepalen, noch om te beslissen of

verzoeker staatloze is. Het behoort wel tot de bevoegdheid van de Raad om, op basis van de door de

verzoeker verstrekte verklaringen en documenten, uit te maken of de door hem voorgehouden

nationaliteit, zijnde in casu de Afghaanse nationaliteit, al dan niet geloofwaardig en aannemelijk is.
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De Raad merkt evenwel op dat in de bestreden beslissing terecht werd geoordeeld dat verzoekers

Afghaanse nationaliteit wordt betwist. Verzoekers verweer in het verzoekschrift is niet van die aard om

de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen.

Verzoeker kan immers niet gevolgd worden dat de notities van het persoonlijk onderhoud “ernstige

tekortkomingen” vertonen en dat van verschillende zinnen de precieze betekenis niet duidelijk is. De

Raad is van oordeel dat het niet onmogelijk is om de precieze inhoud van de gestelde vragen en

antwoorden te achterhalen zonder deze zelf te moeten interpreteren, zodat verzoeker niet aantoont dat

de betekenis van zijn verklaringen zou “gemanipuleerd” zijn. Bovendien bevinden zich, in tegenstelling

tot wat verzoeker beweert, de pagina’s zes en zeven van de notities van het persoonlijk onderhoud wel

degelijk in het administratief dossier (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5). De Raad

benadrukt verder dat de ambtenaren van het Commissariaat-generaal onpartijdig zijn en geen

persoonlijk belang hebben bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van verzoeker om

internationale bescherming, zodat zij de nodige garanties bieden inzake objectiviteit. Verzoeker werd

tijdens het persoonlijk onderhoud van 09u12 tot 12u54 extensief ondervraagd over zijn identiteit,

nationaliteit en de vervolgingsfeiten, met vragen die aansluiten bij zijn leefwereld en profiel, zodat de

commissaris-generaal geenszins een gebrek aan medewerking kan worden verweten. Uit het loutere feit

dat verzoeker over bepaalde zaken niet werd ondervraagd en dat met bepaalde verklaringen van

verzoeker geen rekening werd gehouden in de bestreden beslissing kan immers niet blijken dat de

protection officer vooringenomen zou zijn geweest, gelet op de omstandige motivering in de bestreden

beslissing die voldoende toelaat om te besluiten dat verzoeker zijn Afghaanse nationaliteit niet

aannemelijk maakt. Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing kan verder evenmin enige

vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid.

De Raad merkt op dat verzoeker zich, ter weerlegging van de motivering in de bestreden beslissing, in

wezen beperkt tot het herhalen van zijn verklaringen over zijn leven als Hazara in Quetta, het volharden

dat hij wel over een voldoende kennis beschikt van de Hazara en het minimaliseren van de bevindingen

van de commissaris-generaal, waarmee hij de bevindingen van de bestreden beslissing niet weerlegt,

noch ontkracht. Verzoekers verweer dat hij uitgebreide verklaringen kon afleggen over Hazara in Quetta

en dat hij enkel met Pakistaanse Hazara optrok kan geen afbreuk doen aan de vaststelling dat

verzoekers kennis over de Afghaanse gemeenschap in Quetta lacunair is. Verzoeker merkt op dat zijn

etnie Hazara belangrijker is in de gemeenschap, doch de Raad is van oordeel dat van iemand die

beweert de Afghaanse nationaliteit te hebben, redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij meer

informatie zou hebben over de Afghaanse gemeenschap in zijn woonplaats. Verzoeker voert verder aan

dat hij niet langer over een familiaal netwerk beschikt in Afghanistan, doch dit klemt met zijn

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud dat hij via verwanten in Afghanistan zijn taskara kon

bekomen (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 5). De bestreden beslissing oordeelde dan

ook terecht dat het niet aannemelijk is dat verzoeker verder geen kennis heeft over zijn familiaal netwerk

in Afghanistan (Ibid., p. 6). Verzoeker volhardt verder dat hij over voldoende kennis bezit over de

Hazara, doch hij weerlegt niet in concreto de motieven van de bestreden beslissing hierover, waaruit

genoegzaam blijkt dat zijn kennis over de Hazara in Afghanistan lacunair is.

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

dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:

“Zo beweert u geen familieleden te kennen in Afghanistan. Uw verklaringen hieromtrent zijn bovendien

erg vaag. Zo stelt u dat u geen weet hebt van enige familie die in Afghanistan leeft. U beweert dat uw

vader er misschien familie heeft, maar dat u dit niet weet. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw vader

u nooit vertelde over zijn familie in Afghanistan, stelt u vaagweg dat u niet weet waarom uw vader dat

nooit vertelde. Wanneer u wordt gevraagd of uw moeder u ooit vertelde over haar familie in Afghanistan,

antwoordt u dat uw moeder u daar nooit over vertelde (CGVS, p.11). U werd later tijdens het interview

gewezen op het belang hier zicht op te bieden. U blijft echter bij uw verklaringen hieromtrent (CGVS,

p.13).

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen omtrent de redenen waarom uw familie

Afghanistan ontvluchtte niet kunnen overtuigen. U kan ook helemaal niets zeggen over de regio

waarvan u zou afkomstig zijn in Afghanistan.

Zo verklaart u dat uw ouders ongeveer 25 jaar geleden Afghanistan zouden ontvlucht zijn toen de oorlog

begon in Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd meer te vertellen over de specifieke reden waarom

uw ouders in die tijd van Afghanistan naar Pakistan verhuisden kan u enkel vaagweg zeggen dat u van

uw moeder hoorde dat de oorlog van de Taliban dan begon.
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U beweert dat dat alles was wat u daarover hoorde. U werd daarna gevraagd of uw ouders u nog iets

meer vertelden over de oorlog en waarom ze het land verlieten. U kan echter niets nieuws meer

toevoegen. U beweert dat uw ouders er niet zoveel over zeiden. U stelt dat uw ouders enkel zeiden dat

ze vluchtten uit vrees voor de Taliban. Wanneer u wordt gevraagd welke partijen in die periode vochten

tegen de Taliban antwoordt u dat u het niet weet. Wanneer u wordt gevraagd of uw ouders u vertelden

over enige specifieke veiligheidsincidenten die gebeurden in de regio waar zij leefden in die periode,

antwoordt u dat uw ouders u niet vertelden over specifieke veiligheidsincidenten. Wanneer u wordt

gevraagd of u weet of uw ouders ooit persoonlijk bedreigd geweest zijn door de Taliban beweert u dit

niet te weten (CGVS, p.8-9). Er dient opgemerkt te worden dat u erg weinig kennis hebt van de redenen

waarom uw ouders Afghanistan zouden verlaten hebben.

Er dient verder opgemerkt te worden dat u niets kan zeggen over de plaats waar uw ouders vandaan

zouden komen in Afghanistan. Zo beweert u dat uw ouders afkomstig waren uit Jaghori in de provincie

Ghazni. Wanneer u wordt gevraagd wat uw ouders u vertelden over de plaats Jaghori waar ze vandaan

komen, antwoordt u dat uw ouders u niets meer daarover hebben verteld, behalve de naam van die

plaats waar zij leefden. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders u nooit vertelden over de plaats

van waar jullie oorspronkelijk afkomstig waren, herhaalt u dat uw ouders u enkel vertelden dat ze

vandaar afkomstig waren. U beweert dat uw ouders u niets anders vertelden over die plaats (CGVS,

p.9).

Ten derde dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen over de pogingen van uw familie om

documenten te verkrijgen in Pakistan eveneens te beperkt zijn. Ook uw kennis over de procedure om

een vluchtelingenkaart te verkrijgen in Pakistan kan niet overtuigen.

Zo weet u het adres niet van het kantoor waar uw ouders de vluchtelingenkaart probeerden te

verkrijgen. U kan enkel vaagweg stellen dat dit in de bazaar was gelegen. Wanneer u wordt gevraagd

naar de naam van dat kantoor moet u het antwoord schuldig blijven. Dat u als Afghaans vluchteling de

naam van de overheidsdienst verantwoordelijk voor vluchtelingenkaarten niet kent, is opmerkelijk. U

verklaart dat uw ouders naar daar gingen en dat u enkel weet dat uw ouders de kaart niet kregen.

Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders de vluchtelingenkaart niet kregen blijkt u ook dit niet te

weten (CGVS, p.10). U beweert in Pakistan wel Afghaanse mensen gekend te hebben met een

vluchtelingenkaart. Wanneer u wordt gevraagd om de hoeveel tijd die vluchtelingenkaart moest worden

verlengd, beweert u dit niet te weten (CGVS, p.11). Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat

Afghaanse vluchtelingen hun vluchtelingenkaarten moesten gaan vernieuwen in een “PoR Card

Modification (PCM) center” anders liepen ze het risico hun rechten te verliezen. Wanneer u wordt

gevraagd hoe de kantoren werden genoemd waar de Afghaanse vluchtelingenkaarten moesten

vernieuwd worden, antwoordt u dat u de naam niet kent. U kan terug enkel vaagweg stellen dat het

kantoor in de bazaar was gelegen (CGVS, p.34). Dat u als Afghaans vluchteling een dergelijke beperkte

kennis hebt van de mogelijke documentatie in Pakistan, waar u heel uw leven hebt verbleven, is op zijn

minst opmerkelijk te noemen.

Ten vierde kunnen uw verklaringen in verband met de Afghaanse gemeenschap in Quetta, Pakistan,

evenmin overtuigen.

Zo kan u geen enkele naam noemen van een Afghaanse vluchteling in Quetta, Pakistan, die geen

familie is van u. Nochtans beweert u zelf dat er een heel grote Afghaanse gemeenschap aanwezig was

in de stad Quetta (CGVS, p.13). U kan ook geen enkele naam noemen van een Afghaanse Pashtoun

die u persoonlijk kent in Quetta, Pakistan. U kan daarnaast ook geen enkele naam geven van een

Afghaanse vluchteling die u persoonlijk kent in Quetta. U kan wel een heel aantal namen geven van

Pakistaanse Hazara’s, maar deze personen hadden allemaal de Pakistaanse nationaliteit (CGVS, p.14-

16). Wanneer u wordt gevraagd waarom u niet meer contact had met de Afghaanse gemeenschap in

Quetta, antwoordt u dat u wel contact had met hen maar niet veel. U beweert dat u bij hen in de winkel

kwam voor boodschappen en dat ook uw buren vluchtelingen waren. U stelt dat u echter een

oppervlakkige relatie had met deze mensen en geen hechte relatie. Dat u geen enkele naam kan

noemen van een Afghaans vluchteling in Quetta, Pakistan, ondermijnt volledig de geloofwaardigheid

van het feit dat u daar langdurig als Afghaans vluchteling zou hebben geleefd.

Bovendien legt u weinig overtuigende verklaringen af over de etnische origine van de Afghaanse

vluchtelingen in Quetta. U geeft nochtans aan dat er veel Afghaanse Hazara’s in Quetta verbleven. Over

de Pashtoun bevolking verklaart u vreemd genoeg niet te weten of ze Afghaans of Pakistaans waren

(CGVS, p.14).



RvV X - Pagina 13

Wanneer u wordt gevraagd of u nog andere Afghaanse etniciteiten kent in Quetta verklaart u er geen

andere te kennen. U stelt dat u enkel weet dat Hazara er in de meerderheid zijn (CGVS, p.14). Volgens

informatie waarover het CGVS beschikt leven in Quetta echter ook onder andere Tajieken, Kuchi’s en

Uzbeken. Dat u hier niet van op de hoogte bent ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw

bewering een Afghaans vluchteling geweest te zijn in de stad Quetta.

Uw kennis over de andere wijken in Quetta waar veel Afghaanse vluchtelingen wonen kan tevens niet

overtuigen. Zo kent u Jungle Bagh niet. U beweert deze naam nooit gehoord te hebben, terwijl dit

volgens informatie waarover het CGVS beschikt een nederzetting is van ongeveer 500 Afghaanse

huishoudens gelegen in een groter gebied genaamd Ferozabad. In de wijk zouden onder andere

Afghaanse Pashtounen, Balochen en Kuchi’s wonen (CGVS, p.24). Van Ghausabad blijkt u ook nooit

gehoord te hebben, terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit een residentiële wijk is

met een grote Afghaanse gemeenschap. De duurdere huizen zouden bewoond worden door etnische

Tajieken, Uzbeken, Soennitische Hazara’s, een aantal Pashtounen en lokale mensen. De armere

gebieden worden bewoond door Pakistaanse en Afghaanse Pashtounen, Baluchen en Uzbeken. Later

zouden zich hier ook Tajieken en Uzbeken hebben gesetteld. Het vluchtelingenkamp Saranan kent u al

evenmin, terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in dit vluchtelingenkamp veel

Afghaanse Pashtounen en Uzbeken wonen (CGVS, p.25).

De andere verklaringen die u aflegt in verband met de Afghaanse gemeenschap in Quetta kunnen al

evenmin overtuigen. Zo kan geen enkele Afghaanse vluchteling naar wiens begrafenis u geweest bent,

bij naam noemen. Nochtans verklaart u zelf dat naar de begrafenissen ging van mensen uit uw straat of

buren. U verklaart vaagweg dat u hun namen niet herinnert aangezien jullie hen niet kenden en enkel bij

hen gingen om hen te helpen. Ook van Afghaanse trouwfeesten waar u naartoe ging kan u geen

voorbeelden geven. U beweert vaagweg dat er veel trouwfeesten waren, dat jullie niet wisten of ze van

vluchtelingen of Pakistanen waren, dat jullie uitnodigingen kregen en naar huis gingen nadat jullie er

gegeten hadden (CGVS, p.27). Ook van Afghaanse vluchtelingen die gedeporteerd geweest zijn kan u

geen voorbeelden geven. U beweert dat er veel Afghaanse vluchtelingen gedeporteerd werden, maar

dat u hen niet kent (CGVS, p.27). Verder kent u geen enkele Afghaanse persoon die heen en weer

reisde tussen Quetta en Afghanistan (CGVS, p.12). Nochtans blijkt uit beschikbare informatie dat er

door Afghaanse vluchtelingen veel heen en weer wordt gereisd tussen Pakistan en Afghanistan.

Daarnaast keren Afghanen na een deportatie door de Pakistaanse autoriteiten vaak terug naar Pakistan

volgens informatie waarover het CGVS beschikt. Externe rapporten bevestigen verder dat

geregistreerde Afghaanse vluchtelingen financiële hulp kregen van de UNHCR indien ze beroep deden

op vrijwillig terugkeer. Wanneer u wordt gevraagd of geregistreerde Afghanen hulp konden krijgen bij

terugkeer naar Afghanistan beweert u dat zij niets van hulp konden krijgen. Wanneer u wordt gevraagd

of er enige organisaties waren die de Afghaanse vluchtelingen in Quetta hielpen antwoordt u dat er

geen dergelijke organisaties waren (CGVS, p.28). Wanneer u wordt gevraagd of u enige invloedrijke

Afghanen kent die in Pakistan leven, moet u het antwoord schuldig blijven. U beweert dat jullie leiders

daar de Pakistaanse nationaliteit hadden (CGVS, p.28). Dat u geen enkele invloedrijke Afghaan kan

opnoemen die in Pakistan leefde is opmerkelijk.

Ten vijfde dient opgemerkt te worden dat uw algemene kennis over Afghanistan eveneens te beperkt is.

Zo kan uw kennis in verband met de Hazara etnie in Afghanistan niet overtuigen. Wanneer u wordt

gevraagd wat Hazarajat is blijkt u dit niet te weten (CGVS, p.13). Volgens informatie waarover het

CGVS beschikt is Hazarajat het traditionele thuisgebied van de Hazara’s in Afghanistan. Wanneer u

wordt gevraagd in welke Afghaanse provincies veel Hazara’s leven, naast de provincie Ghazni waar u

van afkomstig bent, kan u geen enkele andere Afghaanse provincie noemen waar veel Hazara’s wonen

(CGVS, p.13). Wanneer u wordt gevraagd wat Hezb-e Wahdat is kan u zeggen dat dit een politieke

partij is met een meerderheid van Hazara leden. U kan ook zeggen dat hun leider Baba Mazari is.

Wanneer u echter wordt gevraagd wat u nog over deze partij kan zeggen, naast het feit dat het een

politieke partij is, beweert u er niets meer over te weten. Wanneer u wordt gevraagd te vertellen wat u

weet over Mazari, kan u enkel vaagweg stellen dat hij jullie vertegenwoordiger was in Afghanistan. U

geeft aan niets anders te weten. Wanneer u wordt gevraagd van waar Mazari oorspronkelijk afkomstig is

in Afghanistan, blijkt u dit niet te weten. Wanneer u wordt gevraagd iets over het leven van Mazari te

vertellen, repliceert u dat ook niet te weten (CGVS, p.29). Uit informatie waarover het CGVS beschikt

blijkt echter dat Mazari op gruwelijke wijze vermoord werd door de Taliban. Dat u niets meer over deze

beroemde Afghaanse Hazara kan zeggen is opmerkelijk. Wanneer u wordt gevraagd of u enige andere

invloedrijke Afghaanse Hazara’s kent, antwoordt u dat u enkel de naam Mazari hoorde (CGVS, p.29).



RvV X - Pagina 14

Uw overige kennis in verband met Afghanistan in het algemeen overtuigt al evenmin. Wanneer u wordt

gevraagd wanneer de Afghanen onafhankelijkheidsdag vieren blijkt u dat niet te weten. U voegt toe dit

wel te weten over de Pakistaanse onafhankelijkheidsdag aangezien u daar leefde. Toch is het

bevreemdend dat u als Afghaans vluchteling niet zou weten wanneer de Afghanen

onafhankelijkheidsdag vieren (CGVS, p.30). Over Gulbuddin Hekmatyar kan u enkel zeggen dat hij een

Afghaan is van wie u de naam hoorde hier in België in het opvangcentrum. U beweert ook te denken dat

het een Pashtoun is, aangezien hij de taal Pashtou spreekt. Wanneer u wordt gevraagd of u iets meer

weet over hem, beweert u echter niets meer te weten over deze persoon. Wanneer u wordt gevraagd of

u ooit zijn naam hoorde in Pakistan, repliceert u in Pakistan enkel de namen van de Taliban, Sipah-e-

Sahaba en Lashkar-e-Jhangvi gehoord te hebben. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat

Gulbuddin Hekmatyar als voormalig krijgsheer en leider van de Hezb-e Islami partij één van de

belangrijkste figuren is in Afghanistan. Gulbuddin Hekmatyar verbleef echter jaren lang in Pakistan,

waar hij in Shamshatu vluchtelingenkamp het hoofdkwartier had van zijn Hezb-e Islami partij. Dat u niets

meer over deze belangrijke Afghaan weet die jaren lang in Pakistan verbleef is opmerkelijk. U weet

bovendien niet wie dr. Najib is, terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit de

president van Afghanistan was, voordat de Taliban de macht overnam. Deze president werd door de

Taliban vermoord nadat zij Kabul innamen (CGVS, p.33). Aangezien dit één van de belangrijkste figuren

is uit de geschiedenis van Afghanistan is het opmerkelijk dat u niet weet wie dit is. Wanneer u wordt

gevraagd welke bekende Afghaanse muhajideen u kent die vroeger vochten tegen de Russen en later

de Taliban, beweert u er geen te kennen (CGVS, p.29). Voorts bent u niet bekend met de Afghaanse

kalender. Zo kent u de maanden van de Afghaanse kalender niet en weet u niet welk jaar we nu zijn

volgens de Afghaanse kalender (CGVS, p.30). Daarenboven weet u niet wat de Afghaanse nationale

sport is, terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat dit buzkashi is (CGVS, p.31). Op het

einde van het gehoor werd u gevraagd wat uw ouders u over Afghanistan hebben geleerd. Als reactie

beweert u dat uw ouders u enkel zouden hebben geleerd van welke plaats u afkomstig bent in

Afghanistan en dat jullie Afghanen zijn. U beweert dat uw ouders u niets anders over Afghanistan

vertelden. Wanneer u wordt gevraagd waarom uw ouders u niets meer vertelden over het land waarvan

u afkomstig bent, antwoordt u dat u geboren bent in Pakistan. U herhaalt dat uw ouders u niets anders

zeiden behalve van welk gebied jullie afkomstig zijn (CGVS, p.33). Het feit dat u weinig tot geen kennis

hebt van Afghanistan ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw beweerde Afghaanse

nationaliteit.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat documenten enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een waarschijnlijk en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, hetgeen

hier niet het geval is. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt immers dat

de betrouwbaarheid van Afghaanse en Pakistaanse documenten erg onzeker is. Uit de objectieve

informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd) blijkt dat in

Afghanistan en Pakistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie en

vervalsers, Afghaanse en Pakistaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Bijgevolg is de

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

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. In verband met uw documenten dient

bovendien opgemerkt te worden dat u uw taskara niet zelf hebt aangevraagd bij uw districtscentrum in

Afghanistan. Bovendien weet u zelfs niet wie deze taskara gaan aanvragen is voor u. Zo verklaart u

vaagweg dat dit verwanten van uw ouders waren in Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd wie dit zijn

antwoordt u dat u hen niet kent. U weet ook niet te zeggen op welke manier deze mensen precies

verwant zijn met u. Wanneer u naar de namen van deze mensen wordt gevraagd moet u terug het

antwoord schuldig blijven (CGVS, p.5-6). In verband met de oude taskara van uw vader die u indient

dient opgemerkt te worden dat u niet weet bij wie het originele document zich bevindt. U stelt dat het

originele document zich in Afghanistan zou bevinden. Wanneer u wordt gevraagd bij wie het originele

document zich daar bevindt beweert u dit niet te weten (CGVS, p.24). Dat u niet weet wie uw Afghaanse

documenten zond, of hier geen zicht op wil bieden, ondermijnt verder uw algemene geloofwaardigheid.”

De door verzoeker neergelegde facebookfoto, zijn geboortebewijs, de bevestigingsbrief van een lid van

de districtsraad, zijn diploma, een verklaring van een imam van een moskee in Quetta en diverse

artikelen over de algemene situatie van Hazara’s in Pakistan en Quetta kan voorgaande vaststellingen

niet wijzigen, gezien verzoekers herkomst en verblijf in Quetta, Pakistan in se niet wordt betwist.
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Verzoekers verwijzing naar zijn vrees voor vervolging in Pakistan en de bijgevoegde informatie over de

situatie van Hazara in Pakistan kunnen geen afbreuk doen aan de vaststelling dat verzoeker zijn

aangevoerde Afghaanse nationaliteit wordt betwist. De Raad wijst erop dat de instanties belast met het

onderzoek van het verzoek om internationale bescherming in de eerste plaats dienen na te gaan of de

verzoeker werkelijk over de voorgehouden nationaliteit beschikt. De medewerkingsplicht vereist van

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

identiteit, leefwereld en vervolgingsfeiten. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en zoals

blijkt uit wat voorafgaat, vertelde verzoeker, in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust,

niet de waarheid over zijn werkelijke nationaliteit(en). Verzoeker draagt dan ook zelf de volledige

verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van de valse verklaringen. Door bewust de ware

toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te verzwijgen, maakt verzoeker bijgevolg een

eventuele gegronde vrees voor vervolging niet aannemelijk.

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

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

Gelet op het feit dat verzoeker zijn aangevoerde Afghaanse nationaliteit wordt betwist, maakt hij

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

aannemelijk.

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

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

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

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

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

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend achttien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


