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nr. 218 405 van 18 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Voogd : X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2017 heeft

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

31 augustus 2017.

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 8 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat J. SCHELLEMANS loco advocaat

K. VERSTREPEN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

15 november 2015 als niet-begeleide minderjarige België binnen en verzoekt op 30 november 2015 om

internationale bescherming. Op 31 augustus 2017 beslist de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden

beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Kaboel. Op tweejarige leeftijd

werd u door uw oom meegenomen naar Teheran, Iran, waar u woonde tot uw vertrek naar Europa.

Tevens behoort u tot de Tadzjiek-etnie. U bent 17 jaar en half.

Toen u enkele jaren oud was werd uw dorp aangevallen door de taliban. Hier kwamen uw ouders bij om.

Hierop werd u meegenomen door uw oom naar Teheran. In Iran werd u blootgesteld aan

mishandelingen, zowel door de Iraanse burgers en overheid als door uw oom, die een druggebruiker

was. U besloot om hieraan te ontsnappen. U verliet Iran vermoedelijk rond 1 november 2015 en kwam

aan in België op 15 november 2015. U vroeg asiel aan op 30 november 2015.

Nadat u in België aankwam liet u verschillende tatouages zetten, wat volgens u voor extra problemen

zou zorgen moest u terugkeren naar Afghanistan.

Ter staving van uw asielaanvraag dient u volgende documenten in: uw amayeshkaart, drie

schoolrapporten, een brief van uw begeleider en een attest van de psychologe van het opvangcentrum

in Broechem dat op uw eigen vraag werd afgeleverd.

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 dat u beschikt over de Afghaanse nationaliteit en

in Iran woonde als vluchteling. U bent 17 jaar en half.

Vooreerst dient opgemerkt dat u kennis over uw voorgehouden land van herkomst te beperkt is.

Zo verklaart u dat u niets weet over uw ouders omdat uw oom hierover niets wilde vertellen (CGVS,

p. 13). Uw oom vertelde u wel dat u afkomstig was uit Kalakan Shamali in Kaboel maar zei hier volgens

u verder niets over (CGVS, p. 19). U weet ook niets te vertellen over het leven van uw oom in

Afghanistan voor jullie vertrek naar België, hoewel u hier tot tweemaal toe specifiek naar werd gevraagd

(CGVS, p. 13). U weet zelfs niet waar hij woonde in Afghanistan (CGVS, p. 12). Hoewel het uiteraard

mogelijk is dat u een slechte relatie had met uw oom dient wel opgemerkt te worden dat het

ongeloofwaardig is dat hij u nooit iets zou verteld hebben over Afghanistan, zijn leven daar of dat van uw

ouders. Bovendien blijkt u ook nauwelijks in staat om te vertellen wat u van andere mensen weet over

Afghanistan. Hiernaar gevraagd antwoordt u: 'Niet veel, soms met de mensen waarmee ik werkte, we

deelden soms verhalen, ze zeiden me dat taliban in Afghanistan waren, de taliban mensen slaan en dat

ze wreed zijn' (CGVS, p. 13). Gevraagd wat deze personen u nog verteld hebben zegt u enkel dat

mensen die werden gedeporteerd u vertelden dat er oorlog en taliban in Afghanistan was en dat de

veiligheid daar slecht was (CGVS, p. 13). Specifiek gevraagd wat deze mensen die gedeporteerd waren

naar Afghanistan vertelden over hun ervaringen in Afghanistan zegt u 'dat er taliban zijn en problemen'

(CGVS, p. 13). U wordt erop gewezen dat het ongeloofwaardig is dat u, als lid van de Afghaanse

gemeenschap en met vrienden die naar Afghanistan waren gedeporteerd en waren teruggekeerd naar

Iran, zo weinig over Afghanistan kunt vertellen. Uw verklaring hiervoor dat u slechts tot uw tweede

levensjaar in Afghanistan hebt gewoond doet geen afbreuk aan die vaststelling (CGVS, p. 14). Er wordt

u vervolgens nogmaals gevraagd om te vertellen over Afghanistan. U zegt dat u de vlag kent, liedjes en

eten. U zegt dat het beter is als de dossierbehandelaar vragen stelt waarop u kunt antwoorden (CGVS,

p. 14). Er wordt u, net zoals aan het begin van het interview, gezegd dat het uw verantwoordelijkheid is

om het CGVS te overtuigen van uw origine: 'Ik vind dat je me moet zeggen wat je me vraagt. Je moet

me vragen. Bijvoorbeeld wie is de president, Ashraf Ghani, hij is kaal, er is taliban, je moet specifiek je

vraag stellen, wat wil je weten' (CGVS, p. 14). Aangezien u niet kunt antwoorden op algemene vragen

wordt besloten om u gerichtere vragen te stellen. Er wordt u naar de geschiedenis van Afghanistan

gevraagd. U zegt echter dat u hier niet mee bekend bent (CGVS, p. 14). Vervolgens wordt u gevraagd

of u voorbeelden kunt geven van verhalen die Afghanen vertelden over waar ze vandaan kwamen. U

antwoordt dat u hoorde van zelfmoordaanslagen, dat uw oom of mensen op het werk u niks vertelden,

dat u enkel dingen hoorde via de radio (CGVS, p. 14). Het is volstrekt ongeloofwaardig dat u, indien u

werkelijk vanaf de leeftijd van twee jaar in de Afghaanse gemeenschap in Teheran gewoond en gewerkt

had, geen enkel voorbeeld kunnen geven van iets dat iemand u verteld heeft over zijn of haar herkomst

in Afghanistan. Evenmin kunt u specifieke voorbeelden geven van Afghanen die u kende in Teheran en
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waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. U vermeldt een jongen uit Baghlan die naar Syrië werd

gestuurd. Na aandringen vermeldt u nog een andere vriend die uit Herat kwam. Wanneer u nogmaals

wordt aangespoord om meer te vertellen zegt u dat er veel jongens uit Kaboel zijn (CGVS, p. 14-15). Op

de vraag hoe het komt dat u niet meer dan twee namen kunt noemen van specifieke mensen die u kent

antwoordt u dat u 1000 mensen per dag ziet en dat u dat niet allemaal onthoudt (CGVS, p. 15).

Wanneer u erop wordt gewezen dat u, aangezien u daar uw hele leven gewoond hebt, over meer dan

enkel deze twee mensen zou moeten kunnen vertellen, antwoordt u dat het de taak van uw oom was

om van iedereen te weten waar ze vandaan kwamen en dat u daar nooit achter vroeg (CGVS, p. 15).

Later in het gehoor wordt een nieuwe poging ondernomen om uw kennis over Afghanistan te peilen. Er

wordt u specifiek gevraagd wat u weet over belangrijke Afghanen, Afghaanse plaatsen, gebeurtenissen

of feestdagen (CGVS, p. 16). U antwoordt: 'Over de geschiedenis weet ik niets, ik werd daar niet

opgevoed. Als we praten over de mensen, de mensen zijn Pashtun, Oezbeken, Tadzjieken of Arabieren.

Naast dat ben ik niet geïnteresseerd om er meer over te weten. (…)' (CGVS, p. 16). Wanneer u opnieuw

wordt aangespoord om alles te vertellen wat u zich kunt herinneren vertelt u dat nieuwjaar anders wordt

gevierd, dat de namen van gerechten anders zijn in Iran en Afghanistan, dat er Tadzjieken zijn die sjiiet

of soenniet zijn, dat studenten de koran moeten reciteren, en dat er geen elektriciteit is omdat de taliban

alle elektriciteitsvoorzieningen vernietigt. Ook zegt u dat er veel opium wordt gekweekt. Wanneer u

wordt aangemoedigd nog meer te vertellen vertelt u ook dat mensen in Afghanistan thuis brood bakken

en niet naar een bakker gaan en dat er veel huizen van modder zijn. U zegt dat u voor de rest niets

weet. Bekende Afghaanse prominenten blijkt u ook niets over te kunnen vertellen. U kent Najibullah, de

laatste president van Afghanistan voor de machtsovername door de Taliban, enkel bij naam maar weet

niet wie of wat hij was (CGVS, p. 18). U kent tevens Ahmad Shah Massoud, de leider van de

Noordelijke Alliantie tegen de taliban en tot op heden één van de bekendste Afghaanse mujaheddin.

Ook hier kent u enkel zijn naam en dat de taliban tegen hem was. Meer info hebt u er niet over alhoewel

u zegt dat uw dorp in Afghanistan hem steunde en daarom werd aangevallen. Ook zegt u dat zijn foto

overal hangt. Logischerwijs zou dus mogen verwacht worden dat u beter zou weten wie deze persoon

was. U zegt echter enkel dat hij een groot persoon was. Bovendien blijft u het hebben over Ahmad Shah

Mansour terwijl zijn naam Ahmad Shah Massoud is. U verbetert zelfs de dossierbehandelaar wanneer

die het heeft over Ahmad Shah Massoud (CGVS, p. 12).

U hebt daarnaast ook nauwelijks informatie over de redenen waarom u met uw oom uit Afghanistan

moest vluchten.

Hiernaar gevraagd zegt u dat de taliban uw dorp in brand stak en dat uw ouders in die brand

omkwamen, waarna uw oom u meenam naar Iran (CGVS, p. 4). U kunt niet zeggen wanneer jullie

Afghanistan verlieten, enkel dat het na de dood van uw ouders was, een gebeurtenis die u ook niet in de

tijd kunt plaatsen (CGVS, p. 4, 12). Over het incident waarbij de taliban uw dorp aanviel kunt u enkel

zeggen dat de taliban alles in brand stak en dat jullie konden ontsnappen. Als reden voor de aanval zegt

u dat uw dorp Ahmad Shah Massoud (die u ‘Mansour’ heet) steunde (CGVS, p. 12). U kunt niet zeggen

op welke manier deze steun plaatsvond. U zegt dat uw oom u dit vertelde. Wanneer u echter wordt

gevraagd wat uw oom u nog allemaal vertelde zegt u echter dat uw oom een man was die snel boos

werd en niet veel zei (CGVS, p. 13). Zo weet u bijvoorbeeld ook niet hoe u na de aanval op het dorp uit

het dorp gehaald werd en hoe u bij uw oom terecht kwam (CGVS, p. 13). Het is ongeloofwaardig dat uw

oom u bepaalde details zou vertellen, zoals bijvoorbeeld dat het dorp werd gestraft voor hun steun aan

een tegenstander van de taliban, maar dat hij dan niets meer zou verteld hebben, specifiek de aspecten

van het verhaal die op u persoonlijk betrekking hebben.

Ook uw verklaringen over uw dagelijks leven als Afghaans vluchteling in Iran kunnen niet overtuigen.

Zo verklaarde u dat u acht jaar naar school ging in Teheran. Op de vraag hoeveel andere Afghaanse

studenten er waren antwoordt u dat het er 'twee of drie' waren (CGVS, p. 6). Het is opmerkelijk dat u niet

specifiek kunt zeggen hoeveel andere Afghanen op uw school zaten, te meer omdat het zo’n klein

aantal betreft. U haalt aan dat u problemen had op school, zowel met de leerkrachten als de

medeleerlingen. Gevraagd naar deze problemen zegt u dat u de klas moest verlaten en dingen kuisen.

Opmerkelijk hierbij is dat u eerst zegt dat uw favoriete vakken wiskunde en Farsi waren om iets later te

zeggen dat u net tijdens wiskunde en Farsi werd buiten gestuurd (CGVS, p. 5, 6). Gevraagd hoe uw

favoriete vakken nu ook de vakken konden zijn waar u het meeste problemen had, antwoordt u

ontwijkend: 'Niet altijd, soms wanneer ze kwaad werden, stuurden ze me weg. Zoals hier, ik ben hier

één jaar, ik spreek goed Nederlands en ik word geapprecieerd door mijn leerkrachten' (CGVS, p. 6).

Over de problemen met uw medeleerlingen zegt u dat ze u sloegen en beledigden omdat u beter
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studeerde dan hen (CGVS, p.6). U kunt echter, zowel over de problemen met uw leerkrachten als de

problemen met uw medeleerlingen, geen specifieke, gedetailleerde voorbeelden geven van incidenten

die u hebt meegemaakt waarin u werd gediscrimineerd. Het enige voorbeeld dat u kunt aangeven is dat

een leerkracht u eens naar buiten stuurde om het toilet te kuisen omdat u niet op een vraag kon

antwoorden (CGVS, p. 6). Dit kan moeilijk gezien worden als een doorleefde verklaring van jarenlange

discriminatie. Bovendien dient ook opgemerkt te worden dat de redenen die u aangeeft voor uw

problemen met leerkrachten en medestudenten niet rechtstreeks te maken hebben met discriminatie

wegens uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit. U verklaart immers dat u dingen moest kuisen omdat

u niet correct antwoordde op vragen en dat u werd geslagen omdat u betere punten had dan uw

medestudenten.

U werkte daarnaast ook als timmerman in een fabriek. U verklaart dat u illegaal werkte en dat er soms

razzia’s waren in de fabriek. Aangezien u verklaart dat het een grote fabriek was wordt u gevraagd hoe

de Afghaanse werknemers dan werden gewaarschuwd wanneer de politie binnen viel. U antwoordt dat

de politie aanklopte en dat de poort moest worden open gedaan en ook: 'we waren al mentaal

voorbereid, iedere keer als iemand aan de deur was, we moesten de machines stoppen en iemand

moest aan de deur gaan kijken' (CGVS, p. 9). Dit is echter geen verklaring hoe de ongeveer vijftien

Afghaanse werknemers in die grote fabriek werden gewaarschuwd dat de politie aan de deur stond. U

zegt ook dat mensen zich verstopten achter hout, in het toilet of via de achterdeur vluchten. Het is

opmerkelijk dat mensen die zich verstoppen achter stukken hout, in het toilet of vluchtten via de

achterdeur niet worden gevonden door politie die invalt met de enige intentie om illegale werknemers te

vinden. U verklaring hiervoor is dat de politie maar wat oppervlakkig rondkeek (CGVS, p. 9). Er wordt u

gevraagd om eens specifiek te vertellen over een keer dat u zo’n inval meemaakte. Hier blijkt dat u

opnieuw weinig doorleefde verklaringen kunt geven. U zegt: Er was een zo’n incident dat we werkten op

de werkpplaats en ze klopten op de deur. De mensen gingen kijken en zeiden: het is politie. De mensen

liepen weg en verstopen zich. Ik en mijn oom ontsnapten via de achterdeur’ (CGVS, p. 8). Logischerwijs

zou toch mogen verwacht worden dat u over zo’n gebeurtenis wel wat meer details zou kunnen geven.

Het feit dat u dit niet kunt doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U vertelt ook nog dat nieuwjaar in Afghanistan en Iran op een andere manier wordt gevierd maar u kunt

vervolgens niet aangeven wat de verschillen precies zijn. U kunt uitgebreid vertellen over de

nieuwjaarsvieringen in Teheran. U zegt wel dat u daar als Afghaan niet aan deelnam. U vertelt

vervolgens niet hoe Afghanen dan wel nieuwjaar vierden maar begint te spreken over het offerfeest: ‘In

Afghanistan vieren ze ook Eid-Adha (offerfeest), dan slachten ze of gaan ze op pelgrimstocht naar

Mekka, de hadj. Maar sommigen in Afghanistan plegen zelfmoord, ze zeggen ik ga mezelf opblazen en

god ontmoeten. Door deze incidenten heb ik niet veel geloof. Dat zegt de islam niet. Mensen die dit

doen maken problemen en gevechten’ (CGVS, p. 17). U kunt dus op geen enkele manier vertellen hoe

nieuwjaar in Afghanistan of door Afghanen in Iran werd gevierd. Over andere feestdagen of

gebeurtenissen die door Afghanen in Iran worden gevierd zegt u dat er geen zijn en als er zijn, dat u die

vergeten bent (CGVS, p. 17). U kunt ook niet zeggen in welke buurten van Teheran de meeste

Afghanen woonden. U antwoordt hierop dat ze overal verspreid wonen (CGVS, p. 18).

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 (CGVS, p. 2). 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. Geconfronteerd met de twijfels inzake uw Afghaanse herkomst hield u vast aan uw

verklaringen wat dit betreft (CGVS, p. 19).

Betreffende het feit dat u verschillende tatouages heeft, dient opgemerkt dat u deze pas na uw

aankomst in België, als minderjarige, hebt laten aanbrengen. U stelde hierover dat u van tatouages

houdt, maar gevraagd hoe u als Afghaans vluchteling in Iran met dergelijke zaken in aanraking kwam
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bleef u in gebreke. Aanvankelijk antwoordde u enkel dat dergelijke zaken in Iran en Afghanistan niet

toegelaten zijn zijn. Toen de vraag u voor de tweede keer gesteld werd antwoordde u opnieuw naast de

kwestie. U verklaarde dat u de tatouages in België liet zetten en verwees naar de brief van uw sociaal

assistente waarin enkel bevestigd wordt dat u zich in België hebt laten tatoueren. Treffend is ook dat u

op uw arm de tekst 'Only God can judge me' hebt laten tatoueren. Als uitleg hiervoor stelde u dat u dit

liet doen op een moment dat uw geloof sterk was. Ondertussen zou u echter soms moslim en soms

atheïst zijn (CGVS, p. 3 en 18). Deze verklaringen zijn allerminst cocnsistent te noemen. Hoe dan ook

blijkt nergens uit uw dossier dat u uw tatougaes hebt laten aanbrengen vanuit een oprechte religieuze of

politieke overtuiging. Er kan dan ook in alle redelijkheid van u worden verwacht dat u stappen

onderneemt om de door u aangebrachte lichaamsversiering te bedekken met bijvoorbeeld kledij of een

pleister, of zelfs al dan niet medisch, te laten verwijderen.

Op het einde van het gehoor haalden uw advocaat en voogd beiden aan dat uw verwestersd uiterlijk

een probeem zou kunnen vormen in geval van terugkeer (CGVS, p. 20). Vooreerst dient opgemerkt dat

er, zoals hierboven reeds werd uiteengezet, geen geloof wordt gehecht aan uw voorgehouden

nationaliteit. Ten tweede dient er op gewezen te worden dat bovenstaand element op zich niet volstaat

om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

weerhouden. Met betrekking tot de aangehaalde regels over kledij en uiterlijk dient te worden opgemerkt

dat de in bepaalde landen van herkomst aanwezige beperkingen (bv. kledij, kapsel, ...) gebaseerd zijn

op islamitische normen en waarden betreffende de algemene in een bepaald land geldende

(rechts)regels. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat het recht op vrije meningsuiting en het

recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut zijn. Het opleggen van beperkingen aan

voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de verscheidene nationale staten. De

vrijheid van meningsuiting alsook de eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten

slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke)

grenzen. Met betrekking tot deze algemeen geldende rechtsregels kan dan ook niet worden gesteld dat

zij een schending van de grondrechten van de mens en een vorm van vervolging in de zin van de

Vreemdelingenwet uitmaken.

Uw ingediende documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets veranderen. Wat betreft de

Iraanse documenten (vluchtelingenkaart en schoolattesten) dient er op gewezen te worden dat uit de op

het CGVS beschikbare informatie blijkt dat het mogelijk is om Iraanse documenten te verkrijgen tegen

betaling. Niet alleen de aanwezige corruptie maar ook het feit dat Iran zowel een land van bestemming,

vertrek en doorreis is voor vluchtelingen maakt dat er een lucratieve markt is voor het aanbieden en

verkrijgen van valse documenten. In Iran zijn veel ronselaars actief die de inwoners van Iran of de

buurlanden, zoals Afghanen, proberen te overtuigen om gebruik te maken van hun diensten. Op sociale

media zijn verschillende berichten te vinden van smokkelaars die reclame maken voor hun diensten.

Vaak gaat het dan om het aanbieden van een reis naar Europa met bijhorende valse documenten.

Meestal reisdocumenten, bijvoorbeeld valse Schengenpaspoorten, maar evengoed worden er packages

aangeboden met nodige documenten om een asielrelaas te ondersteunen, zoals nodige diploma’s etc.

Betreffende de brief van de centrumpsychologe dient opgemerkt dat de in het attest aangehaalde

oorzaak van uw problematiek gebaseerd is op uw eigen verklaringen. In het attest wordt weliswaar

vermeld dat u lijdt aan PTSD, maar er blijkt niet uit op welke wijze deze, toch wel complexe, diagnose

werd gesteld, er volgt enkel een algemene theoretische opsomming van alle mogelijke kenmerken van

PTSD met de laconieke vermelding dat u aan al deze opgesomde kenmerken voldoet. Daarnaast blijkt

uit het attest evenmin op welke wijze u behandeld wordt. Er wordt enkel in vermeld dat u 'gesprekken'

had met de centrumpsychologe.

De informatie waarnaar in deze beslissing werd verwezen werd toegevoegd aan het administratief

dossier.

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 minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.
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Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat dat u niet mag

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

Afghaanse nationaliteit beschikt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/2 tot en met 48/7 en 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU), van de artikelen 14 en 27 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 (hierna: koninklijk besluit van 11 juli 2003), van de artikelen 10.3 en 25 van de richtlijn

2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna:

richtlijn 2013/32/EU), van de artikelen 3 en 13 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van artikel 1 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: Verdrag van Genève), van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten

van de Europese Unie (hierna: Handvest), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht,

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“De bestreden beslissing werd gemotiveerd door te stellen dat geen geloof gehecht kan worden aan

verzoekers Afghaanse nationaliteit en zijn leven als vluchteling in Iran. Deze motivering is om

verschillende redenen problematisch.

1. Erbarmelijke omstandigheden van het gehoor

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de omstandigheden waarin het gehoor van verzoeker

plaatsvond beneden alle peil waren. Het gehoorhandvest, wat door verwerende partij als leidraad

gebruikt wordt bij het houden van een gehoor, vermeldt onder andere de volgende elementen :

• "De protection officer creëert een vertrouwensklimaat dat gunstig is voor de vaststelling van de feiten.

Zijn gedrag, zijn houding en zijn voorkomen weerspiegelen de neutraliteit, de ernst, het professionalisme

en de bekwaamheid van de organisatie." (1., puntje 1)

• "Alle aanwezige personen behandelen de asielzoeker met respect.

• De toon en het taalgebruik tijdens het gehoor moeten rekening houden met de situatie van de

asielzoeker: geslacht, leeftijd, schoolopleiding, enz....

• De personen die aanwezig zijn bij het gehoor nemen geen houding aan die voor, tijdens of na het

gehoor bij de asielzoeker de indruk van partijdigheid, discriminatie, gebrek aan respect of aan

professionaliteit zou kunnen wekken.

• Tijdens het gehoor neemt de protection officer ten opzichte van de asielzoeker een professionele

houding aan: hij toont empathie zonder zich te laten leiden door medelijden of sympathie." (5., puntje 1-

4)

• Tijdens het gehoor is het taalgebruik aangepast aan de ontvanger en aan de context

De vragen en de gebruikte informatie houden rekening met de persoonlijkheid, de ervaringen en de

culturele achtergrond van de asielzoeker (leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, sociale status,

schoolopleiding, religie, enz...)." (9., titel + puntje 1). (stuk 16)

Van geen enkel van bovenstaande zaken was er echter sprake tijdens het gehoor.
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Dit blijkt bijvoorbeeld reeds zeer duidelijk uit pagina 7 van het gehoorverslag, waar verzoeker aangaf

problemen te hebben met de tolk. Op dat ogenblik was het gehoor minder dan 40 . minuten bezig,

waren er reeds een paar misverstanden gebeurd met betrekking tot de gestelde vragen en voelde

verzoeker zich heel onzeker of de vragen en antwoorden wel volledig en correct Vertaald werden.

Verzoekers voogd bracht de dossierbehandelaar toen op de hoogte dat verzoeker reeds zeer goed

Nederlands sprak maar geen Engels begreep, en hij het enorm moeilijk heeft mensen in vertrouwen te

nemen, zeker gezien hij bijzonder veel problemen met Afghaanse jongens heeft gekend in het

opvangcentrum omwille van zijn uiterlijk. De protection officer gaf toen onmiskenbaar aan dat hij niet

bereid was het interview op een ander ogenblik met een Nederlandstalige tolk verder te zetten, en dat

hij eveneens niet bereid was een vraag te herhalen in het Nederlands wanneer voor verzoeker de vraag

niet duidelijk was na vertaling (stuk 2 p.4-5).

Daarnaast was dit incident waarbij onzekerheid werd geuit ten aanzien van de aanwezige tolk uiteraard

ook geenszins bevorderlijk voor de communicatie en reeds zeer gespannen sfeer.

Ook de rest van het gehoor verliep in een bijzonder vijandige sfeer. Er werd op een zeer onrespectvolle

en aanvallende manier tegen verzoeker gesproken, er werd zeer dikwijls gemeld dat verzoekers

verklaringen 'vreemd' werden bevonden en van een onpartijdige, empathische houding was al helemaal

geen sprake.

Verzoekers raadsman heeft het volledige interview woord voor woord neergeschreven in het r Engels,

de taal waarin het interview gevoerd werd (stuk 2). Hierin komt zeer duidelijk naar voren welke woorden

gebruikt werden, en dat dit niet altijd letterlijk werd neergeschreven in het gehoorverslag van

verwerende partij. De manier van vraagstelling van de dossierbehandelaar werd vaak verzacht

genoteerd in het Nederlands.

Dergelijke sceptische en aanvallende houding van de protection ofïïcer tijdens het gehoor heeft een

zeer grote impact op asielzoekers, in het bijzonder wanneer het gaat om minderjarigen, die per definitie

kwetsbare personen uitmaken. Het gehoor was hier echter geenszins aan aangepast. De protection

officer heeft daarnaast eveneens de plicht zich te wapenen tegen enige vooringenomenheid of

vooroordelen, ook diegene die onbewust zouden zijn.

De vijandigheid bereikte zijn hoogtepunt omstreeks 16u30, wanneer verzoeker zich dermate

onrechtvaardig behandeld voelde dat hij het gehoorlokaal uiteindelijk, uit onmacht, boos is uitgelopen

(stuk 2 p. 11). Vreemd genoeg werd dit incident niet opgenomen in het gehoorverslag (CGVS p. 15),

maar schreef de protection officer dat verzoeker begon te huilen, en 'triest' was. Tracht men op die

manier te laten uitschijnen dat een pauze werd voorgesteld om verzoeker te laten uithuilen, alsof dit

niets te maken had met de manier waarop tegen hem gesproken werd?

De notities van verzoekers raadsman kunnen deze manier van spreken uiteraard niet weergeven, maar

tonen wel het exacte woordgebruik aan en schetsen een goed beeld van het verloop van het interview.

Verzoekers voogd maakte een; opmerking omtrent het volledig gebrek aan respect van de protection

officer over aan het CGVS en vroeg om dit toe te voegen aan het dossier :

"Vooreerst heb ik dit gehoor niet als dusdanig ervaren, eerder als 'verhoor Van dialoog met, van actief

luisteren naar de minderjarige, was mijns inziens geen sprake. Het confronteren van de minderjarige is

een mogelijke tactiek, maar de manier waarop dit gebeurde vond ik met correct. De PO stelde zich

allerminst empathisch op en vertoonde, naar mijn gevoel, een gebrek aan respect naar de minderjarige

toe." (stuk 3).

Vreemd genoeg bevindt deze mail zich niet in het dossier. Ten slotte verwees ook verzoekers raadsman

nogmaals naar deze opmerking en de aanvallende houding van de protection officer in haar

communicatie met verwerende partij. Ook deze email werd niet opgenomen in het administratief dossier.

Tracht verwerende partij dit incident te verbergen?

Verzoeker verdient, net als iedere andere persoon die asiel aanvraagt in België, een degelijke,

onpartijdige en neutrale behandeling van zijn dossier, quod non. Het gehoor was beneden alle peil, en

de vooringenomenheid van de protection officer komt doorheen de gehele motivering van de bestreden

beslissing naar voren (cf. infra).
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Dergelijke handelswijze van verwerende partij is onaanvaardbaar en druist daarenboven in tegen alle

bestaande verplichtingen om het hoger belang van het kind voorop te stellen1.

2. Kennis over het land van herkomst

Verwerende partij stelt dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers Afghaanse nationaliteit

omdat hij enerzijds te weinig kennis zou hebben over Afghanistan en anderzijds te weinig informatie

heeft over de reden waarom hij Afghanistan heeft verlaten.

2.1 Met betrekking tot de redenen waarom verzoeker van Afghanistan naar Iran is verhuisd kan worden

opgemerkt dat geen, minstens onvoldoende rekening gehouden werd met verzoekers profiel.

Verzoeker is een minderjarige Afghaanse jongeman die toen hij twee jaar oud was door zijn oom werd

meegenomen naar Iran. Hij is bijgevolg volledig opgegroeid in Iran, waar hij quasi zijn hele leven in

onderdrukking heeft doorgebracht. Bovendien is de ernstige mishandeling door zijn oom één van de

elementen die verzoeker hebben aangezet zijn land te verlaten.

Over deze mishandeling werden op geen enkel moment bijkomende vragen gesteld. Hoewel dit een

element is dat tot de kern van de asielaanvraag behoort werd hier nergens op ingegaan, noch werd er

rekening mee gehouden bij de beoordeling van verzoekers asielaanvraag.

Verzoeker was slechts twee jaar oud toen zijn ouders ten gevolge van een brand overleden en zijn oom

hem meenam naar Iran. Hij heeft bijgevolg zelf nooit bewust zijn verblijf in Afghanistan meegemaakt,

noch kan hij zich de gebeurtenissen van net voor zijn vertrek herinneren, wat volkomen logisch is. Hij is

dan ook volledig afhankelijk van hetgeen hem hierover door zijn oom verteld werd. Deze behandelde

verzoeker bijzonder slecht, er was een zeer slechte band tussen beiden en er werd amper

gecommuniceerd. Verzoeker verklaarde hier namelijk zelf over :

"Heeft je oom ooit verteld hoe je kon overleven terwijl je ouders stierven en hoe je bij je oom belande

(sic.) ?

Over dit, ik moet zeggen dat hij een persoon was die snel boos werd, hij praatte niet veel, hij was

verslaafd aan drugs, opium, soms zei hij wel iets over zijn vrouw, de rest zei hij niet veel Wat de vrouw

van mijn oom me zei, alles stond in brand, de huizen, dan nam je oom je mee, zo overleefde je.

Maar je weet de details niet hoe je uit het dorp geraakte en je ouders niet?

Daar weet ik niets over, wat er precies gebeurde, door mijn leeftijd was ik zeer jong.

Wat heeft je oom je allemaal verteld over je ouders?

Soms antwoordde hij als ik het vroeg, soms was hij boos en zweeg hij.

Als hij antwoordde, wat zei hij dan?

Hij was zeer onbeleefd, ik vroeg hem over mijn ouders, heb je foto 's, hij zei zeer grof nee, toen waren er

geen camera 's, nu zijn ze overleden en je moet ze vergeten, je moet niet over hen praten.

[…] Heeft hij je ooit verteld over zijn eigen leven, zijn jeugd, wat hij meegemaakt heeft?

Het enige dat hij zei is dat mijn ouders twee jaar getrouwd waren en na twee jaar gebeurde dit incident

en werd het dorp in\brand gestoken.

Over zijn eigen leven in Afghanistan, zei hij daar ooit iets over?

Nee zijn gedrag was niet zo goed, meestal sloeg hij zijn vrouw, hij was onbeleefd en hij nam drugs. In

Iran is het niet zo dat iemand zijn vrouw gaat slaan en er actie tegen wordt ondernomen." (CGVS p. 13)

Ook in de loop van de rest van; het gehoor vermeldde verzoeker af en toe de mishandelingen van zijn

oom. Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op pagina's 11 en 19 van het gehoorverslag. Ook

verzoekers voogd haalde deze problematiek nogmaals aan (CGVS p.20). Dit wordt ten slotte ook

bevestigd door de psychologische attesten, waarvan verzoeker thans een geactualiseerde versie

voorlegt (stuk 4).

Hiernaar werd echter geen enkel onderzoek gevoerd door verwerende partij. Nochtans is dit element net

cruciaal om te begrijpen waarom verzoeker net zo weinig informatie verkreeg van zijn oom.

Gelet op deze omstandigheden is het dan ook compleet onredelijk om van verzoeker te verwachten dat

hij het leven van zijn ouders en van zijn oom in Afghanistan volledig tot in de details kan schetsen. Hij

kan echter wél vertellen dat de Taliban zijn dorp is binnengevallen omdat het steun betuigde aan Ahmad

Shah Massoud, een zeer bekende tegenstander van de Taliban, dat het dorp volledig in brand werd

gestoken, dieren werden meegenomen, velden werden vernietigd en de overlevenden zijn weggelopen.
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Hij kan eveneens het dorp waar hij woonde bij naam noemen, en weet dat het in Kaboel gelegen is

(CGVS p.4,12).

Verzoeker kan bijgevolg wel degelijk voldoende informatie verschaffen over de redenen waarom hij

Afghanistan heeft verlaten, in het bijzonder wanneer men rekening houdt met zijn jeugdige leeftijd bij

diens vertrek en de bijzonder slechte band met zijn oom.

Ten slotte verwijt verwerende partij verzoeker dat hij niet kon zeggen op welke manier zijn dorp precies

Ahmad Shah Massoud steunde, alsof het relevant zou zijn.

2.2 Verwerende partij stelt daarnaast dat verzoeker slechts zeer weinig algemene informatie kan geven

over Afghanistan. Dit betreft echter een manifest foutieve interpretatie. Wanneer men het gehoorverslag

(én de bestreden beslissing) erop naleest blijkt duidelijk dat verzoeker wel degelijk, gelet op zijn profiel,

zeer veel informatie over Afghanistan kan geven :

o Hij weet dat er ernstige veiligheidsproblemen zijn in Afghanistan, die voornamelijk veroorzaakt worden

door de Taliban, dat er zeer veel zelfmoordaanslagen plaatsvinden, onder andere in Kaboel of Mazar-e-

Sharif, waarbij telkens doden en gewonden vielen. Hij kan eveneens vertellen dat de veiligheidssituatie

nog meer onder druk staat nu Daesh (IS) daar ook zijn intrede heeft gemaakt (CGVS p. 13-14).

o Hij kent de Afghaanse vlag, Afghaanse liedjes en Afghaans voedsel. Hij kan eveneens de president bij

naam noemen en weet zelfs hoe hij er uit ziet (CGVS p. 14).

o Hij weet dat de Afghaanse vluchtelingen in Iran uit oorlogszones komen, en geeft als voorbeeld de

provincies Baghlan, Kunduz en Herat. Hij benoemt eveneens enkele personen die gedeporteerd werden

(CGVS p. 14-15).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat verzoeker wel degelijk méér namen van Afghaanse jongens in

Iran kan meedelen. De dossierbehandelaar vroeg echter steeds opnieuw naar Afghanen (die al dan niet

gedeporteerd werden) én wilde telkens weten van welke plek ze vandaan kwamen uit Afghanistan

(CGVS p. 14-15). Verzoeker kon wel namen geven van Afghaanse jongens, maar had van de meesten

echter helemaal niet onthouden van waar ze precies afkomstig waren, al wist hij wel nog dat veel

Afghanen vanuit Kaboel kwamen. Hij verklaarde letterlijk dat dit de reden was dat hij het antwoord

schuldig diende te blijven, namelijk dat hij niet meer exact wist wie van waar kwam (CGVS p. 15).

De bevraging over andere Afghaanse jongens in Iran werd volledig foutief weergegeven in de bestreden

beslissing. Verzoeker vertelde wel degelijk enkele verhalen die hij gehoord had over Afghanistan, en

benoemde wel degelijk enkele mensen die hij kende. Verwerende partij was echter enkel

geïnteresseerd in de precieze plaatsen waar ze vandaan kwamen, waarbij het zoals duidelijk blijkt uit de

bestreden beslissing niet voldoende was de provincie te kunnen benoemen.

De stelling van verwerende partij dat het vreemd is dat hij niet meer namen van 'specifieke mensen hij

kent' kon geven houdt dan ook geen steek. Dit was namelijk niet de vraag die gesteld werd.

o Hij kon wél uitleggen op welke manier de deportatieprocedure in zijn werk ging, omdat hij dit gehoord

had van zijn vrienden die gedeporteerd werden (CGVS p.20)

o Hij kent de verschillende bevolkingsgroepen die in Afghanistan wonen (CGVS p. 16) Het klopt dat hij

over de geschiedenis weinig kan vertellen, dit is ook volkomen logisch aangezien hij dit nergens kon

leren. Dit wordt niet onderwezen in Iraanse scholen, noch kon hij dit te weten komen van zijn oom.

o Hij weet dat nieuwjaar op een andere manier wordt gevierd in Iran en in Afghanistan. Hij meldde dat

hij zelf in zijn gemeenschap geen nieuwjaar vierde, maar kon dan wel vertellen op welke manier het

offerfeest (Eid Adha) gevierd wordt. Hij kan daarnaast ook op zeer precieze wijze beschrijven hoe

Afghaanse huwelijken worden gevierd (CGVS p. 17).

o Hij kan verschillende Afghaanse gerechten opnoemen, dat men in Afghanistan thuis brood bakt, dat

de huizen meestal uit modder gemaakt zijn, dat er slechts weinig stenen huizen bestaan, dat er op de

meeste plaatsen geen benzine of gas is maar men via planten verbrandt en dat er veel opium wordt

gekweekt (CGVS p. 17).

o Hij heeft gehoord over de madrassa's waar men koran reciteert en soms wordt aangezet tot

zelfmoordaanslagen (CGVS p. 17)

o Hij weet dat veel regio's geen toegang hebben tot elektriciteit, onder meer omdat de Taliban het

elektriciteitsnet en telefoonantennes vernietigt (CGVS p. 17)

o Hij kan enkele bekende Afghanen opnoemen : dokter Najibullah, Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah en

Ahmad Shah Massoud (CGVS p. 18)

o Hij kan perfect vertellen hoe het Afghaanse vluchtelingen in Iran vergaat, onder meer wat er gebeurt

als ze bijvoorbeeld slachtoffer worden van een ongeluk, en welke papieren zij kunnen verkrijgen (cf.

infra).
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Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker wel degelijk zeer veel kon vertellen over zijn land van herkomst,

minstens om het voordeel van de twijfel te kunnen krijgen. Verwerende partij focust ten onrechte op de

enkele dingen waarop verzoeker het antwoord wel schuldig diende te blijven.

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren, zoals verzoeker reeds verklaarde tijdens het gehoor en

zijn voogd nogmaals opmerkte op het einde, dat hij zich omwille van de problemen die hij heeft gekend

als Afghaan erg afzet tegen Afghanistan en alles wat met de Afghaanse cultuur te maken heeft. In Iran

werd hij erg gediscrimineerd (cf. infra) omwille van zijn Afghaanse afkomst, waar verzoeker zelf nooit

iets van heeft meegekregen, en in België kende hij erg veel problemen met andere Afghaanse jongens

in het opvangcentrum omwille van zijn sterk verwesterd uiterlijk. Hij verklaarde zelf dat hij niets wilde

weten over Afghanistan, en dat hij er volledig klaar mee is. Verwerende partij hield hier ten onrechte

geen enkele rekening mee en legde veel te hard de focus op een uitgebreide kennis van Afghanistan,

wat gezien verzoekers profiel geenszins redelijk kan worden genoemd.

Daarnaast vroeg verzoeker om specifieke vragen te stellen, omdat het moeilijk was voor hem om op

algemene wijze zich alles te proberen herinneren wat hij wist over Afghanistan. Hij vreesde zaken over

het hoofd te zien dus vroeg om gerichte vragen te stellen. Daar werd zeer aanvallend op geantwoord

dat het verzoekers eigen verantwoordelijkheid is om concrete informatie te geven. Daarnaast trachtte

verzoeker te vermijden, mede door de gespannen sfeer en eerdere opmerkingen, om antwoorden te

geven die niet gevraagd waren. Het is geenszins onredelijk van verzoeker om aan de

dossierbehandelaar te vragen duidelijk te zijn over wat hij precies wil weten. Het is net wel onredelijk

van verwerende partij om dit verzoeker kwalijk te nemen.

Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat het gehele gehoor werd afgelegd in zijn moedertaal Dari,

én ook de bevraging naar de Dari-versie van Farsi-woorden verliep volledig correct (CGVS p.11-12).

2.3 Uit het bovenstaande volgt duidelijk dat de bestreden beslissing onterecht op geen enkele manier

rekening houdt met verzoekers profiel : een minderjarige Afghaanse jongeman die op zijn 2 jaar naar

Iran verhuisde waar hij onophoudelijk gediscrimineerd werd door de Iraanse bevolking en mishandeld

werd door zijn druggebruikende oom. Nochtans dienen deze elementen wel degelijk in aanmerking te

worden genomen bij de beoordeling van zijn asielaanvraag.

Dit blijkt onder meer uit de volgende wettelijke bepalingen :

Artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 vereist dat verwerende partij verzoekers asielaanvraag op een

individuele, objectieve en onpartijdige wijze beoordeelt en rekening houdt met de volgende elementen :

(…)

Artikel 4.3 van de Kwalificatierichtlijn bepaalt dat de beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en houdt onder meer rekening met alle relevante

feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast; en de door de verzoeker afgelegde verklaring

Artikel 10 §3 van de Procedurerichtlijn vereist dat de lidstaten erop toezien dat de beslissingen van de

beslissingsautoriteit zijn gebaseerd op een deugdelijk onderzoek. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat

er nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen, zoals het EASO en de

UNHCR, en relevante internationale mensenrechtenorganisaties, over de algemene situatie in de

landen van oorsprong van verzoekers. Eenzelfde verplichting blijkt uit artikel 3 juncto 13 van het

Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In casu had derhalve onbetwistbaar rekening gehouden moeten worden met het gegeven dat verzoeker

een jongeman is die op 16-jarige leeftijd zijn land van gewoonlijk verblijf ontvlucht is in erbarmelijke

omstandigheden. Dit betekent dat zijn kwetsbaarheid in rekening gebracht moet worden, waarbij tevens

het gegeven dat hij onmogelijk op de hoogte kan zijn van gebeurtenissen die zich afspeelden toen hij

slechts twee jaar oud was in het achterhoofd moet worden gehouden.

Er werd op geen enkel moment tijdens het gehoor ingegaan op de redenen waarom hij weinig afwist van

bepaalde zaken, namelijk de ernstige mishandelingen van zijn oom, evenals de verregaande

discriminatie zowel in Iran als in België waardoor verzoeker zich heeft afgezet tegen Afghanistan.

Nochtans had dit een enorm grote invloed op verzoeker.
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Aangezien verzoeker een niet-begeleide minderjarige asielzoeker is, dient ook dit specifiek in rekening

gebracht worden. Dit blijkt onder meer uit de UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in dealing

with Unaccompanied Children Seeking Asylum van februari 1997: "In the examination of the factual

elements of the claim of an unaccompanied child, particular regard should be given to circumstances

such as the child's stage of development, his/her possibly limited knowledge of conditions in the country

of origin, and their significance to the legal concept of refugee status, as well as his/her special

vulnerability. (...)The interviews should be conducted by specially qualified and trained representatives

of the refugee determination authority who will take into account the special situation of unaccompanied

children, in order to carry out the refugee status assessment."

3. Dagelijks leven als Afghaans vluchteling in Iran

Verwerende partij stelt dat verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn dagelijks leven als Afghaans

vluchteling in Iran niet kunnen overtuigen. Zij baseert haar vaststelling hiervan op drie redenen, die alle

drie om verschillende redenen problematisch zijn :

3.1 Verzoeker stelde veelvuldig gediscrimineerd te zijn in Iran, onder meer op school door de leerlingen

en leerkrachten. Hij verklaarde te worden weggestuurd, te worden verplicht toiletten te poetsen, ...

(CGVS p.6).

Verwerende partij acht het vreemd dat verzoekers favoriete vakken op school Farsi en wiskunde waren,

hoewel hij soms tijdens deze lessen werd weggestuurd. Verwerende partij begrijpt kennelijk niet dat er

een verschil is tussen de concrete inhoud van bepaalde vakken en het gedrag van de leerkracht die

deze onderwijst.

Daarnaast bevestigde verzoeker dat er slechts twee of drie andere Afghaanse studenten op zijn school

waren. Verwerende partij vindt het opmerkelijk dat verzoeker over 'twee of drie' andere studenten

spreekt en dit niet specifieert. Niettegenstaande de complete irrelevantie hiervan werd ook niet om enige

precisering gevraagd door verwerende partij. Er kan dan ook onmogelijk worden volgehouden dat

verzoeker dit niet specifiek zou kunnen zeggen indien daarom zou worden gevraagd.

Ten slotte stelt de bestreden beslissing dat verzoeker geen specifiek voorbeeld kan geven van

incidenten heeft meegemaakt waarbij hij werd gediscrimineerd. Verzoeker gaf wel degelijk enkele

voorbeelden (CGVS p.6), bijvoorbeeld hoe hij de toiletten diende te poetsen omdat hij een vraag niet

correct behandelde, en hoe de andere studenten hem buiten school in elkaar sloegen omdat hij bij

voorbeeld een goede test had afgelegd. In tegenstelling tot wat verwerende partij beweert is deze

behandeling wel degelijk het gevolg van ernstige discriminatie. Het is namelijk omdat verzoeker van

Afghaanse origine is dat hij dergelijke buitenproportionele straffen kreeg opgelegd en geviseerd werd

door zijn medestudenten. Dit wordt bevestigd door objectieve landeninformatie (cf. infra).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat verzoeker op geen enkel ogenblik stelde geen andere

voorbeelden te kunnen geven. De dossierbehandelaar vroeg een voorbeeld, verzoeker gaf een

voorbeeld en daarna werd onmiddellijk verdergegaan naar de schoolstructuur in Iran (CGVS p.6). Mocht

verwerende partij nog meer voorbeelden hebben gewenst had ze hier om moeten vragen, quod non. Zo

had verzoeker bij voorbeeld kunnen vertellen over momenten dat hij niet mocht meespelen met de

andere jongens op school omdat hij van Afghaanse origine was. Hij had onder andere eveneens

melding kunnen maken van incidenten waarbij ruzie met hem gezocht werd omdat hij Dari aan het

spreken was op straat in plaats van Farsi. Bovendien gaf verzoeker nog tal van andere voorbeelden van

discriminatie (zonder dat hiernaar gevraagd werd N.B.), zoals dat men zijn geld afpakte als hij bij de

bakker een brood wou kopen, of dat hij niet naar het ziekenhuis kon gaan na een ongeluk uit angst te

worden gedeporteerd, ... (CGVS p. 19).

3.2 Verwerende partij stelt dat verzoeker weinig doorleefde verklaringen aflegde over de politie die

binnen viel op zijn werkplaats.

Verwerende partij gaat er hierbij klaarblijkelijk van uit dat er 15 Afghaanse werknemers in een

reuzefabriek werkten. Wanneer men echter kijkt naar de verklaringen zoals ze vertaald werden naar het

Engels (stuk 2 p.5) blijkt duidelijk dat in totaal 15 mensen in de fabriek werkten, maar dat dit geenszins

allen Afghanen zijn. Naar de normen van verzoeker is een fabriek met 15 werknemers een 'grote'

fabriek, naar westerse normen is dit geenszins het geval. Wanneer er bij gevolg politie aan de deur

stond, zoals verzoeker éénmaal heeft meegemaakt, was het helemaal niet moeilijk om de Afghaanse
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werknemers te waarschuwen en hadden zij wel degelijk tijd genoeg om zich te verstoppen of te

vluchten. Verzoeker verklaarde namelijk dat alle Afghaanse werknemers op elk ogenblik waakzaam en

voorbereid waren, dat de deur op slot was en standaard alle machines werden afgezet wanneer iemand

aan de deur stond. Het gaat hierbij uiteraard ook niet over gigantische massaproductiemachines zoals

verwerende partij het lijkt voor te stellen, maar kleinere machines om meubels te maken, die makkelijk

kunnen worden aan- en uitgezet.

Het verstoppen voor politieagenten is helaas een standaardprocedure in het leven van Afghaanse

vluchtelingen in Iran, zeker wanneer men in het zwart werkt. Dit is routine geworden, waardoor men op

voorhand al weet waar men naartoe kan vluchten. In het geval van verzoeker ging de vlucht naar de

waterstroom aan de achterkant van de fabriek, waar reeds veel mensen aanwezig waren (CGVS p. 9)

en waar zijn aanwezigheid bij gevolg niet zou opvallen.

Ten slotte gaat verwerende partij ervan uit dat de politie de werkplaats binnenviel specifiek met de

bedoeling om Afghaanse werknemers te vinden. Dit heeft verzoeker echter nooit verklaard. Hij stelde

enkel dat de politie de werkplaats soms kwam controleren, wat zelfs in België volstrekt normaal is.

3.3 Als laatste argument geeft verwerende partij nog aan dat verzoeker niet precies kan aangeven wat

de verschillen zijn tussen het vieren van nieuwjaar in Iran en in Afghanistan.

Zoals hierboven reeds werd vermeld vierde verzoeker helemaal geen nieuwjaar. Hij kon echter wel tot in

de details uitleggen hoe nieuwjaar door de Iraniërs werd gevierd (CGVS p. 17). Aangezien hij zelf geen

nieuwjaar vierde trachtte hij wel een andere Afghaanse feestdag uit te leggen, namelijk Eid Adha

(offerfeest).

Verzoeker deed dus wel degelijk zijn best om zoveel mogelijk informatie te geven over feestdagen die

hij vierde in Iran. Het kan hem onmogelijk kwalijk worden genomen dat hij niet weet hoe Afghanen

nieuwjaar vieren indien hij dit zelf nooit heeft meegemaakt.

3.4 Verwerende partij haalt bovenstaande redenen aan als motieven om te besluiten tot

ongeloofwaardigheid alsof ze relevant zouden zijn. Deze vervagen echter in het niets wanneer men kijkt

naar de duidelijke, correcte, doorleefde en coherente verklaringen die verzoeker heeft afgelegd

doorheen het gehoor over zijn school, werk, Amayesh kaarten, leefwereld én over de veelvuldige

discriminatie waar hij het slachtoffer van werd.

Deze zaken werden volledig buiten beschouwing gelaten door verwerende partij. Er werd op geen

enkele manier rekening mee gehouden, doch men verwijst ten onrechte uitsluitend naar enkele

irrelevante details.

Verwerende partij kan met haar motivering derhalve de vermeende ongeloofwaardigheid van verzoeker

niet staven. Zijn verklaringen kunnen onmogelijk een ingestudeerd karakter hebben.

De dermate ernstige discriminatie van Afghaanse vluchtelingen in Iran wordt voorts volledig bevestigd

door objectieve landeninformatie :

Human Rights Watch stelt dat : "Afghans are subjected to a host of abuses by both state and private

actors. Over the past few decades, the Iranian government has increasingly restricted freedom of

movement to ail foreign nationals living in the country by declaring the vast majority of provinces in the

country to be "no go are as" for ail foreign nationals. Afghans, by far the largest expatriate population in

Iran, are disproportionately affected by such measures. Other abuses against Afghans in Iran include

restrictions on access to education and employment, high rates of child labor, denial of citizenship and

marriage rights, and impunity for attacks and violence perpetrated against them by private actors.

Moreover, thousands of Afghan nationals who are in Iran's prisons for crimes ranging from theft to

murder and drug trafficking, are regularly denied the right to access lawyers.147 Hundreds are believed

to have been executed in recent years without any notification to Afghan consular officials, in

contravention of Iran's international legal obligations." (Human Rights Watch, Unwelcome Guests: Iran's

Violation of Afghan Refugee and Migrant Rights, 20 November 2013, p. 54)

Dit wordt bevestigd door de UN General Assembly in hun 71ste sessie: "However, refugees continue to

face inequality, discrimination and mistreatment" (UN General Assembly, Situation of human rights in

the Islamic Republic of Iran, 6 september 2016, A/71/374)
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"On the other hand, Iran continuously treats the Afghans as disposable, second-rate human beings.

Afghan refugees and migrants recount endless experiences of discrimination and racism, from the

government as well as the population, police brutality, and the structural violence of state bureaucracy.

(...) From her time in school, Z recalls how Afghan children ;would be seated separately in the classroom

and pinpointed as useless: 'Whenever they wanted to give a bad example they said "like those

Afghans." ' Other teachers simply refused to teach as long as Afghan children were present: They sent

us outside and we had to stay in the yard, in the sunshine, in the hot weather, until that teacher finished

and left the class. It was really humiliating, really terrible'." (Danish Institute for International Studies,

Guests or Trash: Iran 's precarious policies towards the Afghan refugees in the wake of sanctions and

regional wars, 2016)

En door meerdere nieuwsartikels :

- "Human Rights Watch (HRW) and other watchdog organisations have accused the Iranian

Government of severe maltreatment of Afghans, including summary deportations, physical abuse at the

hands of security forces, limited job opportunities outside menial labour, and restricted access to

education. (...) Patricia Gossman, an Afghanistan senior researcher for HRW, told Al Jazeera that

Afghans face discrimination in several areas, including restrictions on travel and freedom of movement,

legal barriers to claiming asylum and limited access to humanitarian aid, among other things(Al Jazeera,

why are Afghan refugees leaving Iran?, 17 mei 2016)

- 'Afghans are also facing harassment in Iran, including theft and beatings, while others have become

drug addicts as they were paid by their employers in heroin, according to the International Organization

for Migration. More than 250.000people have crossed the border this year, 'but most are going back to

abject poverty, joblessness and the horrors of war (IRINnews, Why are Afghan refugees being forced

back to a worsening war?, 24 oktober 2016)

- 'Although Jalali was born in Iran, he has not been able to hold an Iranian nationality, in common with all

Afghan children born there. People like Jalali face immense difficulties in continuing their education,

having bank accounts, receiving paperwork to leave the country or have access to work in Iran." (The

Guardian, Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria, 5 november 2015)

3.5 Ten slotte legde verzoeker originele Iraanse documenten voor om zijn herkomst als Afghaans

vluchteling te staven, waaronder schoolrapporten en zijn originele Amayesh vluchtelingenkaart.

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende :

"Wat betreft de Iraanse documenten (vluchtelingenkaart en schoolattesten) dient er op gewezen te

worden dat uit de op het CGVS beschikbare informatie blijkt dat het mogelijk is om Iraanse documenten

te verkrijgen tegen betaling. Niet alleen de aanwezige corruptie maar ook het feit dat Iran zowel een

land van bestemming, vertrek en doorreis is voor vluchtelingen maakt dat er een lucratieve markt is voor

het aanbieden en verkrijgen van valse documenten. In Iran zijn veel ronselaars actief die de inwoners

van Iran of de buurlanden, zoals Afghanen, proberen te overtuigen om gebruik te maken van hun

diensten. Op sociale media zijn verschillende berichten te vinden van smokkelaars die reclame maken

voor hun diensten. Vaak gaat het dan om het aanbieden van een reis naar Europa met bijhorende valse

documenten. Meestal reisdocumenten, bijvoorbeeld valse Schengenpaspoorten, maar evengoed

worden er packages aangeboden met nodige documenten om een asielrelaas te ondersteunen, zoals

nodige diploma’s etc."

Verzoeker legt geloofwaardige, coherente en consistente verklaringen af over het leven dat hij leidde en

de problemen die hij kende in Iran. Verwerende partij meent echter meer aandacht te moeten geven aan

zijn subjectieve geloof of zijn buikgevoel. Een lidstaat moet zich echter niet baseren op haar buikgevoel,

doch dient te focussen op hetgeen objectief of redelijkerwijze geloofwaardig is in de gegeven

omstandigheden. De gezaghebbende richtlijnen van UNHCR stellen hier het volgende over :

"The credibility assessment should be based on the available relevant evidence and not on the decision

maker's intuition or gut feeling. Speculative argument that fails to rely on objective and reliable sources

of information and that reflects the decision-maker's own theory about how the applicant or others could

or should have acted, or about how certain events could or should have unfolded, violates the principle

of objectivity." (UNHCR, 'Beyond Proof : Assessment in EU Asylum Systems', mei 2013, p.39)

Zij laat hierbij volledig na grondig onderzoek te doen naar de voorgelegde documenten van verzoeker.

Het louter verwijzen naar het gegeven dat corruptie en vervalsing wijdverspreid is in het land van

herkomst van verzoeker, kan niet voldoen aan de vereiste van een deugdelijk en rigoureus onderzoek

dat wordt vereist door artikel 10.3 van de procedure richtlijn en door artikel 3 juncto 13 EVRM :
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"The Court must be satisfied, however, that the assessment made by the authorities of the Contracting

State is adequate and sufficiently supported by domestic materials as well as by materials originating

from other reliable and objective sources such as, for instance, other Contracting or third States,

agencies of the United Nations and reputable non-governmental organisations." (EHRM, N.A. t. het

Verenigd Koninkrijk, n° 25904/07, §119, 17juli 2008)

Dit wijst erop dat de bewijslast niet geheel op de schouders van verzoeker ligt. Er is immers een

samenwerkingsplicht tussen beide partijen. "92. According to the Court's case-law, it is incumbent on

persons who allege that their expulsion would amount to a breach of article 3 to adduce, to the greatest

extent practically possible, material and information allowing the authorities of the Contracting State

concerned, as well as the Court, to assess the risk a removal may entail. The Court, however,

acknowledges the fact that with regard to applications for recognition of refugee status, it may be

difficult, if not impossible, for the person concerned to supply evidence within a short time, especially if

such evidence must be obtained from the country from which he or she claims to have fled. (...)

93. Owing to the special situation in which asylum-seekers often find themselves, it is frequently

necessary to give them the benefit of the doubt when assessing the credibility of their statements and

the documents submitted in support thereof. (...)

96. The Court notes that it is the shared duty of an asylum-seeker and the immigration authorities to

ascertain and evaluate all relevant facts of the case in the asylum proceedings. Asylum-seekers are

normally the only parties who are able to provide information about their own personal circumstances.

Therefore, as far as the individual circumstances are concerned, the burden of proof should in principle

lie on the applicants, who must submit, as soon as possible, ail evidence relating to their application for

international protection. This requirement is also expressed both in the UNHCR documents and in article

4 §1 of the EU Qualification Directive, as well as in the subsequent case-law of the CJEU.

97. However, the rules concerning the burden of proof should not render ineffective the applicants' rights

protected under article3 of the Convention. It is also important to take into account all the difficulties

which an asylum-seeker may encounter abroad when collecting evidence." (EHRM, J.K. en anderen t.

Zweden, no. 59166/12, §92-98, 23 augustus 2016)

Voorgaande leidt er derhalve toe dat het, met het oog op bescherming conform artikel 3 juncto 13

EVRM, verwerende partij een rigoureus en deugdelijk onderzoek van de grieven en documenten die

werden voorgelegd door verzoeker, moet voeren. Dit eens te meer wanneer documenten worden

voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten. "Par seule invocation du caractère lacunaire du récit, le

Gouvernement ne dissipe pas les fortes suspicions sur l'origine des blessures du requérant." (EHRM,

R.J. t. Frankrijk, no. 10466/11, §42, 19 september 2013)

Teneinde een deugdelijk onderzoek te voeren, diende verwerende partij derhalve de authenticiteit van

elk voorgelegd document afzonderlijk na te gaan, daar waar zij nu slechts verwees naar het mogelijke

lacunaire karakter van de voorgelegde stukken. Het volstaat duidelijk niet enkel te verwijzen naar het

gegeven dat corruptie voorkomt in het land van herkomst, dan wel het land van gewoonlijke

verblijfplaats van verzoeker.

Verwerende partij heeft hier haar verplichtingen onder de internationale bepalingen van deugdelijk

onderzoek volledig naast zich neergelegd door zonder te verpinken te stellen dat voorgelegde

documenten vervalst zijn. Gelet op de rechtsleer van het EHRM diende verwerende partij zich hiervan

minstens te verzekeren met de hulp van vertrouwelijke en objectieve bronnen zoals daar zijn de

Verenigde Naties (UNHCR). Dit werd door haar nagelaten.

Hieruit kan derhalve worden afgeleid dat verzoeker wel degelijk onafgebroken als Afghaans vluchteling

in Iran heeft verbleven.

Verzoeker kreeg dagelijks te maken met discriminatie en mishandeling. De vrijheid van het gaan en

staan is beperkt, zo ook de beroepen die uitgevoerd mogen worden door Afghaanse vluchtelingen,

voorts is het niet toegestaan voor Afghanen een huis te kopen, noch om een SIM-kaart of bankrekening

te hebben. Verzoeker heeft te Iran geen mogelijkheden tot degelijke arbeid, tenzij onderbetaalde

handenarbeid, noch heeft hij de mogelijkheid hogere studies aan te vatten. Tenslotte is het geenszins

verzekerd dat hij te Iran terug in het bezit gesteld zal worden van een nieuwe verblijfsvergunning. De

Iraanse autoriteiten hebben immers systematisch de mogelijkheden beperkt voor de Afghanen om zich

permanent te vestigen of vluchtelingenstatus of een andere status aan te vragen, waardoor ze zich

politiek en economisch buitengesloten en gedemoraliseerd voelen. Afghanen die in Iran wonen, leven in

voortdurende angst voor deportatie naar Afghanistan of (zoals verzoeker terecht opmerkte) naar het

front in Syrië (zie bij wijze van voorbeeld stukken 5-8).
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Een terugkeer' naar Afghanistan is tevens niet mogelijk. Verzoeker is opgegroeid in Iran en heeft nooit

de mogelijkheid gehad zijn thuisland te bezoeken. Het weinige dat hij weet over Afghanistan komt uit de

karige verhalen van zijn oom en het nieuws.

Bovendien dient gewezen worden op het feit dat de huidige situatie in Afghanistan niet te vergelijken valt

met de veiligheidssituatie van pakweg 1 jaar geleden. Dit blijkt tevens uit het nieuwe rapport van EASO

van november 2016 (EASO, Country of Origin Information Report: Afghanistan - security situation,

november 2016). Eenzelfde blijkt uit de communicatie die uitgaat van de UNSG: "The overall security

situation continued to deteriorate throughout 2016 and into 2017. The United Nations recorded 23,712

security incidents, an almost 5 per cent increase compared with 2015 and the highest number in a single

year ever recorded by UNAMA. (...)The human rights situation deteriorated further in 2016 and into

2017, with the continued growing toll of the fighting on the civilian population. On 6 February 2017,

UNAMA released its annual report for 2016 on the protection of civilians in armed conflict. It found that

civilians increasingly suffered the consequences of the conflict in Afghanistan, with the highest number

of civilian casualties in a single year documented by UNAMA since 2009." (UN Secretary-General

(UNSG), The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,

3 March 2017, stuk 9)

Ook door Amnesty International werd op 27 april 2017 nog gewezen op de onveiligheidssituatie in

Afghanistan: "The UNAMA report comes just two weeks after the USA dropped the world's largest non-

nuclear bomb on Nangarhar province, targeting a complex of caves operated by the armed group calling

itself the Islamic State.

'On the one hand, Afghanistan is seen as a place where armed groups like the so-called Islamic State

pose such a danger that the USA felt compelled to drop the world 's largest non-nuclear bomb. On the

other, people who fled the conflict there are being told it's safe for them to return. This is hypocrisy of the

highest order,' said Horia Mosadiq." (Amnesty International, Afghanistan. Civilian casualties show how

unsafe it is for refugees to be returned, 27 april 2017)

Deze veranderingen in de veiligheidssituatie laat zich tevens voelen op vlak van veiligheid voor

terugkerende en verwesterde Afghanen.

In arrest nr. 136 360 van 15 januari 2015 van Uw Raad werd een jongeman erkend uit Kaboel die lange

tijd afwezig was geweest uit Afghanistan en op die gronden en zijn kwetsbaarheid een ernstig risico op

een onmenselijke of vernederende behandeling liep bij terugkeer:

"Verzoekende partij is in oktober 2009 op vijftienjarige leeftijd als niet-begeleide minderjarige het rijk

binnengekomen en is reeds zes jaar uit haar land van herkomst. Rekening houdend met haar lange

afwezigheid uit Afghanistan en haar jeugdige leeftijd, is de Raad in casu van oordeel dat verzoekende

partij zich in de huidige Afghaanse context in een uiterst kwetsbare positie bevindt. Hoewel, zoals blijkt

uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, er actueel voor burgers in de hoofdstad

Kabul geen situatie heerst van veralgemeend geweld, kan toch worden aangenomen dat verzoekende

partij een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet

loopt bij terugkeer naar Afghanistan. Gelet op haar kwetsbare profiel zijn er immers voldoende

objectieve indicaties om aan te nemen dat verzoekende partij in acht genomen de algemene

veiligheidssituatie, gedwongen rekruteringen en het ontbreken van voldoende bescherming in grote

delen van Afghanistan, een onmenselijke of vernederende behandeling riskeert in geval van een

terugkeer naar haar land van herkomst."

4. Gebrek aan onderzoek

Naast de ernstige mishandelingen door zijn oom en de verregaande discriminatie door de Iraanse

burgers en autoriteiten haalde verzoeker nog twee andere redenen aan waarom hij een terugkeer naar

Afghanistan/Iran vreest.

Ten eerste is hij van geloof veranderd in België. Door alle verhalen die verzoeker hoorde over

aanslagen 'in de naam van religie' en door het ontmoeten van atheïsten in België begon hij te twijfelen

aan zijn Islamitisch geloof (CGVS p.2-3). Ondertussen heeft hij dit geloof volledig opgegeven en werd

verzoeker atheïst.
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Verwerende partij deed geen enkel onderzoek naar deze geloofsverandering van verzoeker, noch stelde

hij hier enige vragen over. Nochtans is dit een zeer belangrijk element in het asielrelaas van verzoeker

en riskeert hij zelfs de doodstraf bij terugkeer naar Iran (zie stukken 10-13) :

"It is illegal or unrecognised to identify as an atheist or as non-religious.

[...] Government figures or state agencies openly marginalize, harass, or incite hatred or violence

against the non-religious.

[...] Nonbelievers are effectively left out and aren’t afforded any rights or protections. They must declare

their faith in one of the four officially recognized religions in order to be able to claim a number of legal

rights, such as the possibility to apply for the general examination to enter any university in Iran.

The government jails and executes periodically dozens of individuals on charges of 'enmity against God'

(moharebeh). Although this crime is framed as a religious offense, and may be used against atheists

and other religious dissenters, it is most often used as a punishment for political acts that challenge the

regime (on the basis that to oppose the theocratic regime is to oppose Allah). Furthermore, the penal

code criminalizes the insulting or cursing of Islamic prophets with a death sentence." (stuk 10)

"If other religions' exist but denied their rights, non-believers and atheists do not have the right to exist at

all.

[…] Legalised discrimination against non-Muslims goes further. By definition, anybody who is not a

Muslim or a follower of the three religions recognised by the Constitution is an apostate. The Press Law

stipulates : 'Anybody who insults Islam and its sanctifies by means of the press, amounting to apostasy,

shall receive the sentence for apostasy...' (article 26).

[...] Article 2: Some of the general criteria for moral, ideological and political selection of employees are

as follows :

1. Believe in Islam or one of the religions stipulated by the Constitution.

2. Practical adherence to Islam 's rulings

[...] Students following man-made religions and unofficial minorities do not have the right to study in the

universities and if they are currently enrolled, they should be reported to the CSSB." (stuk 11)

Op geen enkel ogenblik werd door verwerende partij dieper ingegaan op deze verandering van geloof.

Het loutere feit dat verzoeker lang geleden een tatoeage 'Only God can Judge me' op zijn arm liet zetten

is onvoldoende om dit element van tafel te vegen. Uit de objectieve landeninformatie blijkt duidelijk dat

atheïsten ernstig gediscrimineerd worden in Iran en zelfs de doodstraf kunnen krijgen, wat een verhoogd

risico voor verzoeker met zich meebrengt.

Uiteraard is verzoeker steeds bereid verdere vragen over zijn geloofsverandering te beantwoorden.

Mocht dit wegens tijdsgebrek niet mogelijk zijn tijdens de terechtzitting vraagt verzoeker zijn dossier

terug te sturen naar het CGVS opdat er bijkomend onderzoek zou kunnen gebeuren.

Bovendien liet verzoeker na zijn aankomst in België verschillende tatoeages zetten. De bestreden

beslissing stelt hierover :

"Betreffende het feit dat u verschillende tatouages heeft, dient opgemerkt dat u deze pas na uw

aankomst in België, als minderjarige, hebt laten aanbrengen. U stelde hierover dat u van tatouages

houdt, maar gevraagd hoe u als Afghaans vluchteling in Iran met dergelijke zaken in aanraking kwam

bleef u in gebreke. Aanvankelijk antwoordde u enkel dat dergelijke zaken in Iran en Afghanistan niet

toegelaten zijn zijn. Toen de vraag u voor de tweede keer gesteld werd antwoordde u opnieuw naast de

kwestie. U verklaarde dat u de tatouages in België liet zetten en verwees naar de brief van uw sociaal

assistente waarin enkel bevestigd wordt dat u zich in België hebt laten tatoueren. Treffend is ook dat u

op uw arm de tekst 'Only God can judge me' hebt laten tatoueren. Als uitleg hiervoor stelde u dat u dit

liet doen op een moment dat uw geloof sterk was. Ondertussen zou u echter soms moslim en soms

atheïst zijn (CGVS, p. 3 en 18). Deze verklaringen zijn allerminst cocnsistent te noemen. Hoe dan ook

blijkt nergens uit uw dossier dat u uw tatougaes hebt laten aanbrengen vanuit een oprechte religieuze of

politieke overtuiging. Er kan dan ook in alle redelijkheid van u worden verwacht dat u stappen

onderneemt om de door u aangebrachte lichaamsversiering te bedekken met bijvoorbeeld kledij of een

pleister, of zelfs al dan niet medisch, te laten verwijderen."

Verzoeker beschikt over de volgende tatoeages : een wolf op zijn wijsvinger, "Only God can judge me"

op zijn rechteronderarm, twee tranen op zijn rechterwang, muziektekens (play, pause, ...) op zijn

linkerpols en op zijn borst de tekst "Where are my parents, why aren’t they with me?".

Hoewel enkele tatoeages religieus geïnspireerd zijn werden de meesten ingegeven uit persoonlijk

gevoel van verzoeker. De tranen en tekst op zijn borst zijn getekend door het verdriet die hij heeft zijn
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ouders niet te kennen. 'Only God can judge me' werd getatoeëerd in een periode waarin verzoeker nog

niet lang in België was en zich nog enorm optrok aan zijn geloof. De wolf op zijn wijsvinger daarentegen

vormt het grootste 'probleem' bij terugkeer. Deze werd namelijk getatoeëerd op de vinger die men bij het

bidden opricht, met de boodschap 'er is maar één god buiten Allah'. Dit maakt verzoeker 'onrein' wat in

een streng religieuze samenleving als Iran enorme problemen zal opleveren voor verzoeker.

Verzoeker beweerde nooit dat deze tatoeages allen politiek of religieus geïnspireerd zijn. Deze vormen

echter een uitdrukking van zijn gevoelens en emoties. Het is bijgevolg niet omdat een tatoeage niet

politiek of religieus geïnspireerd is dat ipso facto kan besloten worden dat het redelijk is deze te

bedekken of te laten verwijderen, integendeel.

Deze vormen een uitdrukking van verzoekers persoonlijkheid en levensinstelling. Verzoeker realiseerde

zich echter dat hij in Iran nooit de kans zou krijgen om in vrijheid te leven en uiting te geven aan zijn

identiteit, wat ook de reden is dat hij deze tatoeages pas in België liet zetten. Verwerende partij merkte

zelf tijdens het gehoor al op dat uit verzoekers Facebookpagina (die ook pas in België werd

aangemaakt) blijkt dat hij 'een hippe jongen' is (CGVS p. 18). De levensstijl, kledij en tatoeages maken

allemaal deel uit van verzoekers identiteit, waaraan hij pas in België zonder angst uiting is kunnen

beginnen geven.

Met deze tatoeages loopt verzoeker, die zich reeds in een zeer kwetsbare positie bevindt, een verhoogd

risico op vervolging of het lijden van ernstige schade, zoals blijkt uit de beschikbare landeninformatie :

"Satanic" and "homosexual" hairstyles banned

Mohammad Govahi, the president of lran's Barbers Union, explained to the news agency Isna that new

rules on islam-compliant hairstyles would apply. "Satanic" and "homosexual" hairstyles were banned.

Shops who cut hair in such styles would have their licenses revoked. Govahi also pronounced a ban on

tattoos, tanning booths and eyebrow plucking. According to Govahi, these rules were compliant with the

principles set out by revolutionary leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei." (Germany: Federal Office for

Migration and Asylum, Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes, 11 mei 2015,

http://www.refworld.org/docid/5559e3954.html, zie ook stuk 14).

"Giving and getting tattoos are illegal in Iran. Apparently, what upsets the authorities perhaps even more

than the notion of getting a tattoo is that female tattoo artists outnumber men, and not all of their

customers are women.

[...] The Higher Council on Health, which falls under the Ministry of Health, has announced that its

members are to hold a meeting with a group of government and Islamic Republic of Iran broadcasting

officials, during which a list of activities and practices are to be banned. Tattooing and permanent

makeup are on the list. Since tattooing is already forbidden and is done secretly, this may be redundant,

but at the same time points toward an increase on pressure to enforce the ban.

Many Iranian "thugs" have tattooed bodies, a negative aspect that the government takes advantage of to

discourage it. That tattooing has become part of their subculture lends it negative connotations. The

police force has in recent years paraded these alleged thugs before the public, mostly in southern

Tehran, to belittle them and send a message to onlookers – "Let this be a lesson to you." Many of them

have committed petty crimes or have intimidated their neighbors. In some cases, their tattoos have been

pinpointed as part of this "lesson." (AL-MONITOR, Tattooed in Tehran, 9 december 2013, stuk 15)

Uit al deze redenen blijkt dat verwerende partij nagelaten heeft het nodige onderzoek te doen naar de

asielaanvraag van verzoeker. Daardoor schendt zij alle voormelde wettelijke bepalingen.”

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- een weergave van het gehoor van verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (hierna: CGVS) door verzoekers raadsman (stuk 2);

- e-mails die aan het CGVS werden verzonden op 20 april 2017 en op 1 juni 2017 (stuk 3);

- psychologische attesten van 28 september 2017 en 29 september 2017 (stuk 4);

- internationale rapporten over de situatie van Afghanen en religieuze en etnische minderheden in Iran

en over de veiligheidssituatie in Afghanistan (stukken 5-15);

- het Gehoorhandvest van het CGVS (stuk 16).
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr.

2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker

daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”
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De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen geeft verzoeker niet de minste toelichting over de wijze waarop

hij artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, dat overigens op louter algemene wijze bepaalt welke

vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

kunnen worden erkend en de artikelen 48/5 en 48/7 van de Vreemdelingenwet geschonden acht. Het

enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk.

2.3.3.2. Aangaande verzoekers verwijzing naar artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU wordt opgemerkt dat

deze bepaling is overgenomen in de Vreemdelingenwet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen

particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de

nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en

met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens: HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91

en C-279/91, Suffritti, punt 13, en RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoeker toont dit in casu evenwel

niet aan. Hij kan derhalve de schending van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU niet op ontvankelijke

wijze aanvoeren.

2.3.3.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij

beschikt over de Afghaanse nationaliteit en in Iran woonde als vluchteling, nu (i) zijn kennis over zijn

voorgehouden land van herkomst te beperkt is, (ii) hij nauwelijks informatie heeft over de redenen

waarom hij met zijn oom uit Afghanistan moest vluchten en (iii) zijn verklaringen over zijn dagelijks leven

als Afghaans vluchteling in Iran niet kunnen overtuigen, omdat (B) nergens uit zijn dossier blijkt dat hij

zijn tatoeages heeft laten aanbrengen vanuit een oprechte religieuze of politieke overtuiging, zodat er in

alle redelijkheid van hem kan worden verwacht dat hij stappen onderneemt om de door hem

aangebrachte lichaamsversiering te bedekken met bijvoorbeeld kledij of een pleister, of zelfs om deze,
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al dan niet medisch, te laten verwijderen, en omdat (C) de door hem ingediende documenten aan de

voorgaande vaststellingen niets kunnen veranderen. Al deze vaststellingen worden in de bestreden

beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van het middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het enig middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 luidt als volgt:

“§ 1. Het gehoor van de minderjarige vindt plaats in omstandigheden die een passende geheimhouding

waarborgen.

§ 2. Tenzij de ambtenaar van oordeel is dat de aanwezigheid van andere personen noodzakelijk is om

over te gaan tot een adequaat onderzoek vindt, in voorkomend geval, het gehoor van de minderjarige

alleen plaats in aanwezigheid van de ambtenaar, de minderjarige, de persoon die over hem het ouderlijk

gezag, de bijzondere voogdij bepaald door de Belgische wet, of de voogdij krachtens de nationale wet

uitoefent, een tolk, de advocaat van de minderjarige en één enkele vertrouwenspersoon.

§ 3. Om redenen eigen aan het onderzoek van de aanvraag of om vertrouwelijkheidsredenen, kan de

ambtenaar zich verzetten tegen de aanwezigheid van de vertrouwenpersoon op het gehoor van de

minderjarige.

§ 4. Het hogere belang van het kind is een doorslaggevende overweging die de Commissaris-generaal

en zijn ambtenaren moeten leiden tijdens het onderzoek van de asielaanvraag.”

Artikel 24 van het Handvest bepaalt het volgende:

“De rechten van het kind:

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële

overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.”

De toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende:

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag.

(…).”

(cf. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17).

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op 20 november 1989

(hierna: Kinderrechtenverdrag) nader te bekijken. Deze bepaling luidt als volgt:

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag het volgende:

“Article 3 (1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children.

The article refers to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law,

administrative authorities or legislative bodies”. The principle requires active measures throughout
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Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned

with children, but indirectly affect children.” (cf. UN Committee on the rights of the child, General

Comment no. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the

Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/5, § 12).

Het VN Kinderrechtencomité voegde hieraan toe dat het beginsel van het belang van het kind een

drievoudig concept is (UN Committee on the rights of the child, General Comment no. 14 (2013) on the

right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § 1),

29 mei 2013, CRC/C/GC/14, §§ 6 en 36-37). Het beginsel houdt niet enkel een materieel recht in voor

een kind om zijn belangen (d.i. in wezen het welzijn van het kind) in overweging te zien genomen

worden, maar is tevens een interpretatief rechtsbeginsel en een procedureregel. Wat dit laatste betreft,

kan het beginsel van het belang van het kind als een onderzoeksplicht worden opgevat.

Waar verzoeker wijst op zijn kwetsbaar profiel van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, merkt de

Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat aan verzoeker een voogd werd

toegewezen die hem van begin af aan onder meer heeft bijgestaan in het doorlopen van de procedure

voor internationale bescherming. Ook werd verzoeker op 26 januari 2017 op het CGVS gehoord in

aanwezigheid van zijn voogd en zijn raadsman, die daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de

mogelijkheid hebben gekregen om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen

te formuleren. Bovendien werd het gehoor in kwestie afgenomen door een gespecialiseerde

dossierbehandelaar, die binnen de diensten van het CGVS een speciale opleiding kreeg om

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen. Verzoeker laat gelden dat

het gehoor in erbarmelijke omstandigheden zou zijn verlopen. Hij meent vooreerst dat dit blijkt uit de

omstandigheid dat hij aangaf problemen te hebben met de tolk en via zijn voogd vroeg om het interview

met een Nederlandstalige tolk verder te zetten, en dat de protection officer daartoe niet bereid bleek. De

Raad merkt in dit kader evenwel op dat artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet niet verhindert dat de

dossierbehandelaar zich tijdens het interview uitdrukt in een vreemde taal, in casu het Engels, en zelfs

de rol van tolk waarneemt wanneer hij die taal beheerst (RvS 3 september 2008, nr. 185.993).

Bovendien toont verzoeker niet aan dat de protection officer het Engels onvoldoende machtig zou zijn

geweest om zich in deze taal uit te drukken en zelf de rol van tolk waar te nemen. Dit blijkt ook

geenszins uit de inhoud van het gehoorverslag – ook niet uit het verslag dat verzoekers advocaat heeft

opgesteld (zie stukkenbundel verzoeker, stuk 2). Hieruit blijkt dat verzoeker zijn verklaringen kon

afleggen en dat zijn advocaat niet werd gehinderd om het interview in het Engels te volgen en daarbij

eventueel tussen te komen of te corrigeren. Hoewel verzoeker via zijn voogd bezwaar maakte tegen de

gang van zaken (adm. doss., stuk 10, gehoorverslag 26 januari 2017, p. 7), maakten noch verzoeker,

noch zijn voogd, noch zijn advocaat gedurende het verdere verloop van het interview enige opmerking

dat de ondervrager het Engels onvoldoende machtig was of dat er zich problemen stelden inzake de

vertaling of communicatie, laat staan dat zij er melding van maakten dat deze zo ernstig waren als hij

thans voorhoudt. Nochtans kan worden aangenomen dat indien het Engels van de ondervrager werkelijk

dermate lamentabel was dat een degelijke vertaling en communicatie onmogelijk waren, dit zowel

verzoeker als zijn advocaat en voogd zou zijn opgevallen en zij hiervan in de loop van het interview

melding zouden hebben gemaakt. Ook in het verzoekschrift reikt verzoeker overigens geen voorbeelden

aan van verklaringen die foutief zouden zijn vertaald. Verzoeker toont dan ook niet aan dat de

afwezigheid van een tweede tolk – of van een tolk Dari-Nederlands – een impact zou hebben gehad op

zijn verklaringen en de wijze waarop deze werden beoordeeld. Het uiteindelijke CGVS-gehoorverslag

werd opgesteld in het Nederlands en geeft dus een voldoende garantie op een controle van de juistheid

en nauwkeurigheid ervan. Door louter te stellend dat de protection officer van het CGVS niet bereid was

om in te gaan op een uitstel van het gehoor en een nieuw gehoor te laten plaatsvinden met een tolk

Nederlands, toont verzoeker niet aan dat de protection officer bij het afnemen van het gehoor niet de

nodige zorgvuldigheid aan de dag zou hebben gelegd. Waar verzoeker er nog op wijst dat ook de rest

van het gehoor verliep in een vijandige sfeer en dat er “op een zeer onrespectvolle en aanvallende

manier” tegen hem werd gesproken, waarbij zeer dikwijls gemeld werd dat zijn verklaringen “vreemd”

werden bevonden, wijst de Raad erop dat noch uit lezing van het gehoorverslag van het CGVS (adm.

doss., stuk 10), noch uit de versie van verzoekers verklaringen door zijn advocaat (stukkenbundel

verzoeker, stuk 2) blijkt dat de protection officer van het CGVS verzoeker zonder respect of op een

vooringenomen wijze benaderd heeft. Dit blijkt alvast niet uit de loutere vaststelling dat deze enkele

keren aangaf verzoekers verklaringen vreemd te vinden. Hieruit blijkt eerder een wil om verzoeker te

overhalen over bepaalde zaken de waarheid te vertellen, om verzoeker uitgebreidere informatie te laten
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verschaffen of om een en ander te duiden. Gezien het geheel van de vraagstelling en de context van de

vragen en antwoorden, zoals deze blijken uit de beide gehoorverslagen, kan niet worden gesteld dat er

geen sprake was van een onpartijdige en empathische houding. Op het einde van het gehoor gevraagd

of zij nog iets wensten toe te voegen, hebben overigens noch verzoekers advocaat, noch zijn voogd

melding gemaakt van de houding van de protection officer van het CGVS tijdens het gehoor. Waar

verzoeker nog stelt dat het incident waarbij hij boos is buitengelopen niet werd opgenomen in het

gehoorverslag van het CGVS, wordt er op gewezen dat in dit verslag wel melding wordt gemaakt van de

omstandigheid dat verzoeker begon te huilen en dat er vervolgens een pauze is geweest van ongeveer

een half uur (adm. doss., stuk 10, gehoorverslag 26 januari 2017, p. 15). Zowel uit het gehoorverslag

van het CGVS als uit de notities van verzoekers advocaat van het gehoor op het CGVS blijkt dat dit

incident tot stand kwam nadat verzoeker vertelde over de omstandigheid dat hij werd uitgelachen en dat

zijn telefoon gestolen werd. Uit geen van beide verslagen blijkt dat dit gebeurde naar aanleiding van

enige vijandigheid van de protection officer van het CGVS tegenover verzoeker of naar aanleiding van

de wijze waarop deze tot verzoeker sprak. Daargelaten de vraag of hij hierdoor boos, dan wel triest

werd, blijkt bovendien uit beide verslagen dat verzoeker zich na de pauze excuseerde voor zijn

boosheid of zijn triestheid en dat de protection officer hiervan geen probleem maakte. Uit het verslag

van verzoekers advocaat blijkt zelfs dat de protection officer aan verzoeker vroeg of het nu met hem

ging (stukkenbundel verzoeker, stuk 2, p. 11), wat eerder wijst op een empathische bejegening

tegenover verzoeker dan op een vijandige houding. Waar verzoeker ten slotte nog voorhoudt dat de e-

mails van zijn voogd en zijn raadsman (stukkenbundel verzoeker, stuk 3) zich niet in het administratief

dossier bevinden, mist het middel feitelijke grondslag. Beide documenten bevinden zich wel degelijk in

het administratief dossier (stukken 7 en 9), zodat verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat

verwerende partij getracht heeft om een en ander te verbergen. Bovendien volstaan deze e-mails niet

om de Raad te overhalen om in de gehoorverslagen van het CGVS en van verzoekers advocaat enige

uitingen van een gebrek aan respect door de protection officer van het CGVS jegens verzoeker te lezen.

Er wordt dan ook geen onregelmatigheid vastgesteld bedoeld in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de

Vreemdelingenwet, zodat het enig middel in die mate niet tot de vernietiging van de bestreden

beslissing kan leiden.

Uit deze vaststellingen blijkt dat de commissaris-generaal wel degelijk rekening heeft gehouden met de

minderjarige leeftijd van verzoeker en aldus de nodige voorzichtigheid heeft getoond bij de beoordeling

van dit dossier. Dit blijkt bovendien ook uit de vaststelling dat de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie vestigde op het feit dat verzoeker

minderjarig is en dat bijgevolg het Kinderrechtenverdrag op hem moet worden toegepast.

Vervolgens merkt de Raad op dat de algemene bepaling dat het hogere belang van het kind de eerste

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat geen afbreuk kan doen aan de eigenheid van het

asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet in uitvoering van Europese

regelgeving en het Verdrag van Genève duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning

als vluchteling, dan wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Ten slotte oordeelt de Raad in navolging van de commissaris-generaal dat verzoeker niet aannemelijk

maakt dat hij beschikt over de Afghaanse nationaliteit en in Iran heeft gewoond als vluchteling.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het

eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de

identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling van een verzoek

om internationale bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele

geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een bevredigende verklaring heeft gegeven voor

het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde aspecten van de verklaringen niet staaft met

schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten enkel geen bevestiging indien voldaan is aan

de supra reeds aangehaalde cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet

(punt 2.3.2.).

Te dezen heeft verzoeker op het CGVS als bewijs van zijn identiteit zijn amayeshkaart en enkele

schoolrapporten voorgelegd (adm. doss., stuk 27, map met ‘documenten’). Wat betreft de amayeshkaart

merkt de Raad evenwel op dat deze als naam van verzoekers vader niet de naam van verzoekers vader

vermeldt, doch wel de naam van zijn oom. Er kan dan ook sterk worden betwijfeld of de overige

gegevens die op deze kaart vermeld staan, waaronder de nationaliteit van verzoeker, correct zijn. Wat

de schoolrapporten die verzoeker voorlegde betreft, valt op dat twee van de drie rapporten het

schooljaar “93-94” vermelden, doch dat op het ene rapport vermeld staat dat verzoeker in het tweede
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leerjaar zit, terwijl op het andere rapport het achtste leerjaar vermeld wordt. Gelet op deze vaststellingen

en mede gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit onmiskenbaar blijkt

dat het mogelijk is om Iraanse documenten te verkrijgen tegen betaling door de aanwezige corruptie

aldaar (adm. doss., stuk 28, map met ‘landeninformatie’, COI Focus “Iran Corruptie en

documentenfraude”, 27 juli 2017), kan er geen bewijswaarde worden gehecht aan de door verzoeker ter

staving van zijn Afghaanse nationaliteit en zijn verblijf als Afghaanse vluchteling in Iran neergelegde

amayeshkaart en schoolrapporten. Gelet op deze vaststellingen en de devolutieve werking van het

beroep bij de Raad, voert verzoeker niet dienstig aan dat het louter verwijzen naar het gegeven dat

corruptie en vervalsing wijdverspreid is in zijn land van herkomst niet kan voldoen aan de vereiste van

een deugdelijk en rigoureus onderzoek dat wordt vereist door artikel 10.3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Nu er in casu dus geen documenten voorliggen die verzoekers Afghaanse nationaliteit en leven als

Afghaans vluchteling in Iran staven, moet bijgevolg worden nagegaan of verzoekers verklaringen

hierover voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat zijn verklaringen over zijn

Afghaanse nationaliteit en leven als Afghaans vluchteling in Iran geloofwaardig kunnen worden geacht.

Dit is te dezen niet het geval. Niettegenstaande verzoekers jeugdige leeftijd en het feit dat hij stelt op 2-

jarige leeftijd naar Iran te zijn verhuisd met zijn oom die hem zou hebben mishandeld, mag van hem

toch enige basiskennis worden verwacht van het land dat hij stelt ontvlucht te zijn en van het leven van

Afghaanse vluchtelingen in Iran. Immers, ook van een jeugdig persoon kan redelijkerwijs worden

verwacht dat hij duidelijke, volledige en doorleefde verklaringen kan afleggen en kan antwoorden op

vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met zijn eigen leven,

hetgeen in casu, zoals blijkt uit verschillende motieven van de bestreden beslissing, niet het geval is.

Zo konden verzoekers verklaringen over zijn dagelijks leven als Afghaans vluchteling in Iran niet

overtuigen. De bestreden beslissing bevat wat dit betreft de volgende overwegingen:

“Zo verklaarde u dat u acht jaar naar school ging in Teheran. Op de vraag hoeveel andere Afghaanse

studenten er waren antwoordt u dat het er 'twee of drie' waren (CGVS, p. 6). Het is opmerkelijk dat u niet

specifiek kunt zeggen hoeveel andere Afghanen op uw school zaten, te meer omdat het zo’n klein

aantal betreft. U haalt aan dat u problemen had op school, zowel met de leerkrachten als de

medeleerlingen. Gevraagd naar deze problemen zegt u dat u de klas moest verlaten en dingen kuisen.

Opmerkelijk hierbij is dat u eerst zegt dat uw favoriete vakken wiskunde en Farsi waren om iets later te

zeggen dat u net tijdens wiskunde en Farsi werd buiten gestuurd (CGVS, p. 5, 6). Gevraagd hoe uw

favoriete vakken nu ook de vakken konden zijn waar u het meeste problemen had, antwoordt u

ontwijkend: 'Niet altijd, soms wanneer ze kwaad werden, stuurden ze me weg. Zoals hier, ik ben hier

één jaar, ik spreek goed Nederlands en ik word geapprecieerd door mijn leerkrachten' (CGVS, p. 6).

Over de problemen met uw medeleerlingen zegt u dat ze u sloegen en beledigden omdat u beter

studeerde dan hen (CGVS, p.6). U kunt echter, zowel over de problemen met uw leerkrachten als de

problemen met uw medeleerlingen, geen specifieke, gedetailleerde voorbeelden geven van incidenten

die u hebt meegemaakt waarin u werd gediscrimineerd. Het enige voorbeeld dat u kunt aangeven is dat

een leerkracht u eens naar buiten stuurde om het toilet te kuisen omdat u niet op een vraag kon

antwoorden (CGVS, p. 6). Dit kan moeilijk gezien worden als een doorleefde verklaring van jarenlange

discriminatie. Bovendien dient ook opgemerkt te worden dat de redenen die u aangeeft voor uw

problemen met leerkrachten en medestudenten niet rechtstreeks te maken hebben met discriminatie

wegens uw voorgehouden Afghaanse nationaliteit. U verklaart immers dat u dingen moest kuisen omdat

u niet correct antwoordde op vragen en dat u werd geslagen omdat u betere punten had dan uw

medestudenten.

U werkte daarnaast ook als timmerman in een fabriek. U verklaart dat u illegaal werkte en dat er soms

razzia’s waren in de fabriek. Aangezien u verklaart dat het een grote fabriek was wordt u gevraagd hoe

de Afghaanse werknemers dan werden gewaarschuwd wanneer de politie binnen viel. U antwoordt dat

de politie aanklopte en dat de poort moest worden open gedaan en ook: 'we waren al mentaal

voorbereid, iedere keer als iemand aan de deur was, we moesten de machines stoppen en iemand

moest aan de deur gaan kijken' (CGVS, p. 9). Dit is echter geen verklaring hoe de ongeveer vijftien

Afghaanse werknemers in die grote fabriek werden gewaarschuwd dat de politie aan de deur stond. U

zegt ook dat mensen zich verstopten achter hout, in het toilet of via de achterdeur vluchten. Het is

opmerkelijk dat mensen die zich verstoppen achter stukken hout, in het toilet of vluchtten via de

achterdeur niet worden gevonden door politie die invalt met de enige intentie om illegale werknemers te

vinden. U verklaring hiervoor is dat de politie maar wat oppervlakkig rondkeek (CGVS, p. 9). Er wordt u

gevraagd om eens specifiek te vertellen over een keer dat u zo’n inval meemaakte. Hier blijkt dat u

opnieuw weinig doorleefde verklaringen kunt geven. U zegt: Er was een zo’n incident dat we werkten op

de werkpplaats en ze klopten op de deur. De mensen gingen kijken en zeiden: het is politie. De mensen

liepen weg en verstopen zich. Ik en mijn oom ontsnapten via de achterdeur’ (CGVS, p. 8). Logischerwijs
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zou toch mogen verwacht worden dat u over zo’n gebeurtenis wel wat meer details zou kunnen geven.

Het feit dat u dit niet kunt doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U vertelt ook nog dat nieuwjaar in Afghanistan en Iran op een andere manier wordt gevierd maar u kunt

vervolgens niet aangeven wat de verschillen precies zijn. U kunt uitgebreid vertellen over de

nieuwjaarsvieringen in Teheran. U zegt wel dat u daar als Afghaan niet aan deelnam. U vertelt

vervolgens niet hoe Afghanen dan wel nieuwjaar vierden maar begint te spreken over het offerfeest: ‘In

Afghanistan vieren ze ook Eid-Adha (offerfeest), dan slachten ze of gaan ze op pelgrimstocht naar

Mekka, de hadj. Maar sommigen in Afghanistan plegen zelfmoord, ze zeggen ik ga mezelf opblazen en

god ontmoeten. Door deze incidenten heb ik niet veel geloof. Dat zegt de islam niet. Mensen die dit

doen maken problemen en gevechten’ (CGVS, p. 17). U kunt dus op geen enkele manier vertellen hoe

nieuwjaar in Afghanistan of door Afghanen in Iran werd gevierd. Over andere feestdagen of

gebeurtenissen die door Afghanen in Iran worden gevierd zegt u dat er geen zijn en als er zijn, dat u die

vergeten bent (CGVS, p. 17). U kunt ook niet zeggen in welke buurten van Teheran de meeste

Afghanen woonden. U antwoordt hierop dat ze overal verspreid wonen (CGVS, p. 18).”

Waar verzoeker laat gelden dat de commissaris-generaal verwijt niet te begrijpen dat er een verschil is

tussen de concrete inhoud van bepaalde vakken en het gedrag van de leerkracht die deze vakken

onderwijst, beperkt hij zich tot een summiere verklaring (post factum) voor de in de bestreden beslissing

aangehaalde vaststellingen, zonder evenwel deze vaststellingen in concreto te weerleggen. Ook de

Raad acht het uiterst opmerkelijk dat iemand die beweert zijn land van verblijf te zijn ontvlucht omwille

van ernstige discriminaties als favoriete vakken deze vakken opgeeft waarbij hij ernstige discriminaties

zou hebben ondergaan.

Voor zover verzoeker stelt dat het compleet irrelevant is dat hij niet kon specifiëren of er twee of drie

Afghaanse studenten op zijn school waren, beperkt hij zich tot het minimaliseren van de argumenten in

de bestreden beslissing, zonder evenwel de concrete vaststellingen in deze beslissing, die allen steun

vinden in het administratief dossier, te ontkrachten. Waar verzoeker nog voorhoudt dat hem niet om een

precisering van dit aantal werd gevraagd, wordt er op gewezen dat hij, zo hij wist hoeveel Afghaanse

studenten er precies op zijn school waren, meteen het exacte aantal kon vermelden.

Waar verzoeker betoogt dat hij wel degelijk enkele voorbeelden gaf van incidenten die hij had

meegemaakt waarbij hij werd gediscrimineerd, en erop wijst dat hij een keer de toiletten diende te

poetsen en een keer door andere studenten in elkaar werd geslagen, slaagt hij er niet in te overtuigen

dat hij doorleefde verklaringen heeft afgelegd van jarenlange discriminatie die hij als Afghaanse

vluchteling in Iran diende te doorstaan en die ertoe geleid heeft dat hij het land waar hij volgens zijn

verklaringen quasi zijn hele leven heeft verbleven heeft verlaten. Voorts stond het verzoeker vrij om nog

andere voorbeelden te geven van situaties van discriminatie die hij had meegemaakt. Uit de loutere

omstandigheid dat de protection officer van het CGVS aan verzoeker een vraag stelde over de structuur

van het onderwijs kan niet worden afgeleid dat verzoeker werd tegengehouden om meerdere

voorbeelden van discriminatie te geven. Waar verzoeker stelt dat de protection officer hiernaar had

moeten vragen, wordt erop gewezen dat het aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om zo volledig en gedetailleerd mogelijk de elementen aan te reiken die de directe aanleiding van zijn

vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst of van gewoonlijk verblijf zouden zijn geweest.

Daargelaten de vraag of er in de “grote fabriek” waar verzoeker werkte vijftien mensen, dan wel vijftien

Afghanen werkten, stelt de Raad vast dat verzoekers verklaringen over een inval door de politie weinig

doorleefd overkomen. Door zijn verklaringen hierover louter te herhalen, slaagt verzoeker er niet in de

motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te

ontkrachten. Voor zover verzoeker voorhoudt nooit te hebben verklaard dat de politie binnenviel om

Afghaanse werknemers te vinden, doch enkel stelde dat de politie de werkplaats soms kwam

controleren, wordt er op gewezen dat verzoeker dit stelde nadat hem de vraag werd gesteld of het voor

werkgevers was toegestaan om Afghanen in dienst te nemen (adm. doss., stuk 10, gehoorverslag

26 januari 2017, p. 9). Bovendien doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat van verzoeker mag

worden verwacht dat hij van de inval door de politie op de werkplaats waar hij illegaal was tewerkgesteld

meer details zou kunnen geven.

Waar verzoeker nog aanvoert dat het hem niet kwalijk kan worden genomen dat hij niet weet hoe

Afghanen nieuwjaar vieren indien hij dit zelf nooit heeft meegemaakt, beperkt hij zich tot het omkeren

van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal en het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het CGVS gegeven verklaringen, zonder evenwel de motieven van de bestreden beslissing aan de

hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Ook de Raad acht het



RvV X - Pagina 25

weinig aannemelijk dat een Afghaanse vluchteling in Iran, die in deze hoedanigheid ook nog eens

gediscrimineerd werd door Iraanse burgers, uitgebreid kan vertellen over de nieuwjaarsvieringen in Iran,

doch niets afweet van hoe Afghanen nieuwjaar vieren in Iran.

Daarnaast wordt in de bestreden beslissing tevens op goede gronden vastgesteld dat verzoekers kennis

over zijn voorgehouden land van herkomst te beperkt is. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt

toegelicht:

“Zo verklaart u dat u niets weet over uw ouders omdat uw oom hierover niets wilde vertellen (CGVS,

p. 13). Uw oom vertelde u wel dat u afkomstig was uit Kalakan Shamali in Kaboel maar zei hier volgens

u verder niets over (CGVS, p. 19). U weet ook niets te vertellen over het leven van uw oom in

Afghanistan voor jullie vertrek naar België, hoewel u hier tot tweemaal toe specifiek naar werd gevraagd

(CGVS, p. 13). U weet zelfs niet waar hij woonde in Afghanistan (CGVS, p. 12). Hoewel het uiteraard

mogelijk is dat u een slechte relatie had met uw oom dient wel opgemerkt te worden dat het

ongeloofwaardig is dat hij u nooit iets zou verteld hebben over Afghanistan, zijn leven daar of dat van uw

ouders. Bovendien blijkt u ook nauwelijks in staat om te vertellen wat u van andere mensen weet over

Afghanistan. Hiernaar gevraagd antwoordt u: 'Niet veel, soms met de mensen waarmee ik werkte, we

deelden soms verhalen, ze zeiden me dat taliban in Afghanistan waren, de taliban mensen slaan en dat

ze wreed zijn' (CGVS, p. 13). Gevraagd wat deze personen u nog verteld hebben zegt u enkel dat

mensen die werden gedeporteerd u vertelden dat er oorlog en taliban in Afghanistan was en dat de

veiligheid daar slecht was (CGVS, p. 13). Specifiek gevraagd wat deze mensen die gedeporteerd waren

naar Afghanistan vertelden over hun ervaringen in Afghanistan zegt u 'dat er taliban zijn en problemen'

(CGVS, p. 13). U wordt erop gewezen dat het ongeloofwaardig is dat u, als lid van de Afghaanse

gemeenschap en met vrienden die naar Afghanistan waren gedeporteerd en waren teruggekeerd naar

Iran, zo weinig over Afghanistan kunt vertellen. Uw verklaring hiervoor dat u slechts tot uw tweede

levensjaar in Afghanistan hebt gewoond doet geen afbreuk aan die vaststelling (CGVS, p. 14). Er wordt

u vervolgens nogmaals gevraagd om te vertellen over Afghanistan. U zegt dat u de vlag kent, liedjes en

eten. U zegt dat het beter is als de dossierbehandelaar vragen stelt waarop u kunt antwoorden (CGVS,

p. 14). Er wordt u, net zoals aan het begin van het interview, gezegd dat het uw verantwoordelijkheid is

om het CGVS te overtuigen van uw origine: 'Ik vind dat je me moet zeggen wat je me vraagt. Je moet

me vragen. Bijvoorbeeld wie is de president, Ashraf Ghani, hij is kaal, er is taliban, je moet specifiek je

vraag stellen, wat wil je weten' (CGVS, p. 14). Aangezien u niet kunt antwoorden op algemene vragen

wordt besloten om u gerichtere vragen te stellen. Er wordt u naar de geschiedenis van Afghanistan

gevraagd. U zegt echter dat u hier niet mee bekend bent (CGVS, p. 14). Vervolgens wordt u gevraagd

of u voorbeelden kunt geven van verhalen die Afghanen vertelden over waar ze vandaan kwamen. U

antwoordt dat u hoorde van zelfmoordaanslagen, dat uw oom of mensen op het werk u niks vertelden,

dat u enkel dingen hoorde via de radio (CGVS, p. 14). Het is volstrekt ongeloofwaardig dat u, indien u

werkelijk vanaf de leeftijd van twee jaar in de Afghaanse gemeenschap in Teheran gewoond en gewerkt

had, geen enkel voorbeeld kunnen geven van iets dat iemand u verteld heeft over zijn of haar herkomst

in Afghanistan. Evenmin kunt u specifieke voorbeelden geven van Afghanen die u kende in Teheran en

waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. U vermeldt een jongen uit Baghlan die naar Syrië werd

gestuurd. Na aandringen vermeldt u nog een andere vriend die uit Herat kwam. Wanneer u nogmaals

wordt aangespoord om meer te vertellen zegt u dat er veel jongens uit Kaboel zijn (CGVS, p. 14-15). Op

de vraag hoe het komt dat u niet meer dan twee namen kunt noemen van specifieke mensen die u kent

antwoordt u dat u 1000 mensen per dag ziet en dat u dat niet allemaal onthoudt (CGVS, p. 15).

Wanneer u erop wordt gewezen dat u, aangezien u daar uw hele leven gewoond hebt, over meer dan

enkel deze twee mensen zou moeten kunnen vertellen, antwoordt u dat het de taak van uw oom was

om van iedereen te weten waar ze vandaan kwamen en dat u daar nooit achter vroeg (CGVS, p. 15).

Later in het gehoor wordt een nieuwe poging ondernomen om uw kennis over Afghanistan te peilen. Er

wordt u specifiek gevraagd wat u weet over belangrijke Afghanen, Afghaanse plaatsen, gebeurtenissen

of feestdagen (CGVS, p. 16). U antwoordt: 'Over de geschiedenis weet ik niets, ik werd daar niet

opgevoed. Als we praten over de mensen, de mensen zijn Pashtun, Oezbeken, Tadzjieken of Arabieren.

Naast dat ben ik niet geïnteresseerd om er meer over te weten. (…)' (CGVS, p. 16). Wanneer u opnieuw

wordt aangespoord om alles te vertellen wat u zich kunt herinneren vertelt u dat nieuwjaar anders wordt

gevierd, dat de namen van gerechten anders zijn in Iran en Afghanistan, dat er Tadzjieken zijn die sjiiet

of soenniet zijn, dat studenten de koran moeten reciteren, en dat er geen elektriciteit is omdat de taliban

alle elektriciteitsvoorzieningen vernietigt. Ook zegt u dat er veel opium wordt gekweekt. Wanneer u

wordt aangemoedigd nog meer te vertellen vertelt u ook dat mensen in Afghanistan thuis brood bakken

en niet naar een bakker gaan en dat er veel huizen van modder zijn. U zegt dat u voor de rest niets

weet. Bekende Afghaanse prominenten blijkt u ook niets over te kunnen vertellen. U kent Najibullah, de

laatste president van Afghanistan voor de machtsovername door de Taliban, enkel bij naam maar weet

niet wie of wat hij was (CGVS, p. 18). U kent tevens Ahmad Shah Massoud, de leider van de



RvV X - Pagina 26

Noordelijke Alliantie tegen de taliban en tot op heden één van de bekendste Afghaanse mujaheddin.

Ook hier kent u enkel zijn naam en dat de taliban tegen hem was. Meer info hebt u er niet over alhoewel

u zegt dat uw dorp in Afghanistan hem steunde en daarom werd aangevallen. Ook zegt u dat zijn foto

overal hangt. Logischerwijs zou dus mogen verwacht worden dat u beter zou weten wie deze persoon

was. U zegt echter enkel dat hij een groot persoon was. Bovendien blijft u het hebben over Ahmad Shah

Mansour terwijl zijn naam Ahmad Shah Massoud is. U verbetert zelfs de dossierbehandelaar wanneer

die het heeft over Ahmad Shah Massoud (CGVS, p. 12).”

Deze vaststellingen worden door verzoeker niet betwist, laat staan weerlegd of ontkracht. De kennis die

verzoeker wel meent te kunnen aantonen, doet aan de voorgaande conclusies aangaande zijn

ongeloofwaardige Afghaanse nationaliteit geen afbreuk. Deze kennis weegt immers niet op tegen de

hogervermelde lacunes in zijn kennis over Afghanistan.

Waar verzoeker nog laat gelden dat de stelling van de commissaris-generaal dat het vreemd is dat hij

niet meer namen van “specifieke mensen (die) hij kent” kon geven geen steek houdt nu dit niet de vraag

was die gesteld werd, wordt er op gewezen dat wel degelijk gevraagd werd naar Afghaanse

vluchtelingen in Iran die verzoeker kende en naar de plaats waar deze vandaan kwamen. Ook de Raad

acht het weinig geloofwaardig dat verzoeker, die beweert het grootste deel van zijn leven als Afghaans

vluchteling in Iran te hebben geleefd tussen andere Afghaanse vluchtelingen, niet in staat is om meer

dan twee namen te geven van Afghaanse vluchtelingen in Iran die hij kent en waarvan hij weet waar ze

vandaan komen.

Waar verzoeker nog laat gelden dat hij zich afzette tegen Afghanistan en alles wat met de Afghaanse

cultuur te maken heeft, slaagt hij er niet in te verklaren waarom hij, die beweert lid te zijn van de

Afghaanse gemeenschap in Iran, nauwelijks in staat bleek om te vertellen wat hij van andere mensen

weet over Afghanistan. Dit geldt eens te meer nu verzoeker voorhoudt gediscrimineerd te zijn geweest

als Afghaan in Iran en er dus redelijkerwijze kan van worden uitgegaan dat dit zijn band met andere

Afghaanse vluchtelingen in Iran, die ook het slachtoffer werden van discriminatie, net sterker zou

maken.

Waar verzoeker er nog op wijst dat hij gevraagd had om specifieke vragen te stellen, wordt er op

gewezen dat uit de voorgaande motieven, die steun vinden in het administratief dossier, blijkt dat aan

verzoeker gerichtere vragen werden gesteld wanneer werd besloten dat hij niet kon antwoorden op

algemene vragen over Afghanistan (adm. doss., stuk 10, gehoorverslag 26 januari 2017, p. 14). Waar

verzoeker nog wijst op de gespannen sfeer tijdens het gehoor en de opmerkingen die hij daarover reeds

maakte, kan worden verwezen naar wat daarover supra reeds werd gemotiveerd.

Gelet op al het voorgaande kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat hij over zijn

school, werk, amayeshkaarten, leefwereld en de veelvuldige discriminatie waarvan hij het slachtoffer

werd duidelijke, correcte, doorleefde en coherente verklaringen heeft afgelegd en dat deze verklaringen

de motieven van de bestreden beslissing in het niets doen vervagen. Dit brengt met zich dat ook de

Raad geen enkel geloof hecht aan verzoekers beweringen dat hij voor zijn komst naar België als

Afghaans vluchteling in Iran woonde en dat evenmin geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden

problemen die verzoeker aldaar zou hebben gekend, gezien deze hier onlosmakelijk mee verbonden

zijn.

Nu verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij voor zijn komst naar België als Afghaans vluchteling in Iran

woonde en dat hij de Afghaanse nationaliteit heeft, verwijst hij niet dienstig naar allerhande informatie

over discriminatie en mishandeling van Afghaanse vluchtelingen in Iran en over de veiligheidssituatie in

Afghanistan. Ook de verwijzing naar het arrest nr. 136 360 van 15 januari 2015 van de Raad waarbij

een jongeman uit Kabul die lange tijd afwezig was geweest uit Afghanistan zou zijn erkend omdat hij “op

die gronden en zijn kwetsbaarheid een ernstig risico op een onmenselijke of vernederende behandeling

liep bij terugkeer” is om deze reden niet dienstig, en dit nog los van het gegeven dat rechterlijke

beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013,

nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)).

Waar verzoeker aanvoert dat hij ondertussen atheïst is geworden en dat hij hierdoor bij terugkeer naar

Iran de doodstraf riskeert, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of

onderbouwd met enig begin van bewijs. Verzoeker stelt dat zijn recente geloofsovertuiging tot stand

kwam door het horen van verhalen over aanslagen in de naam van religie en door het ontmoeten van

atheïsten in België, doch hij laat na concrete gegevens bij te brengen over deze ontmoetingen en licht
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niet toe op basis van welke concrete verhalen hij atheïst zou zijn geworden, laat staan dat hij

aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar Iran als een atheïst zou worden gepercipieerd en

daarom zou worden vervolgd. Verzoeker verwijst dan ook niet dienstig naar informatie over discriminatie

en bestraffingen van atheïsten in Iran. Dat verzoeker zijn vrees voor de doodstraf en discriminatie uit ten

aanzien van Iran ondermijnt overigens verder zijn verklaringen dat hij de Afghaanse nationaliteit zou

hebben.

Over verzoekers tatoeages en verwesterlijkt uiterlijk wordt er in de bestreden beslissing ten slotte nog

het volgende gesteld:

“Betreffende het feit dat u verschillende tatouages heeft, dient opgemerkt dat u deze pas na uw

aankomst in België, als minderjarige, hebt laten aanbrengen. U stelde hierover dat u van tatouages

houdt, maar gevraagd hoe u als Afghaans vluchteling in Iran met dergelijke zaken in aanraking kwam

bleef u in gebreke. Aanvankelijk antwoordde u enkel dat dergelijke zaken in Iran en Afghanistan niet

toegelaten zijn zijn. Toen de vraag u voor de tweede keer gesteld werd antwoordde u opnieuw naast de

kwestie. U verklaarde dat u de tatouages in België liet zetten en verwees naar de brief van uw sociaal

assistente waarin enkel bevestigd wordt dat u zich in België hebt laten tatoueren. Treffend is ook dat u

op uw arm de tekst 'Only God can judge me' hebt laten tatoueren. Als uitleg hiervoor stelde u dat u dit

liet doen op een moment dat uw geloof sterk was. Ondertussen zou u echter soms moslim en soms

atheïst zijn (CGVS, p. 3 en 18). Deze verklaringen zijn allerminst cocnsistent te noemen. Hoe dan ook

blijkt nergens uit uw dossier dat u uw tatougaes hebt laten aanbrengen vanuit een oprechte religieuze of

politieke overtuiging. Er kan dan ook in alle redelijkheid van u worden verwacht dat u stappen

onderneemt om de door u aangebrachte lichaamsversiering te bedekken met bijvoorbeeld kledij of een

pleister, of zelfs al dan niet medisch, te laten verwijderen.

Op het einde van het gehoor haalden uw advocaat en voogd beiden aan dat uw verwestersd uiterlijk

een probeem zou kunnen vormen in geval van terugkeer (CGVS, p. 20). Vooreerst dient opgemerkt dat

er, zoals hierboven reeds werd uiteengezet, geen geloof wordt gehecht aan uw voorgehouden

nationaliteit. Ten tweede dient er op gewezen te worden dat bovenstaand element op zich niet volstaat

om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

weerhouden. Met betrekking tot de aangehaalde regels over kledij en uiterlijk dient te worden opgemerkt

dat de in bepaalde landen van herkomst aanwezige beperkingen (bv. kledij, kapsel, ...) gebaseerd zijn

op islamitische normen en waarden betreffende de algemene in een bepaald land geldende

(rechts)regels. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat het recht op vrije meningsuiting en het

recht op de eerbiediging van het privéleven niet absoluut zijn. Het opleggen van beperkingen aan

voornoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van de verscheidene nationale staten. De

vrijheid van meningsuiting alsook de eerbiediging van het privéleven moet/kan in de verschillende staten

slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde (wettelijke)

grenzen. Met betrekking tot deze algemeen geldende rechtsregels kan dan ook niet worden gesteld dat

zij een schending van de grondrechten van de mens en een vorm van vervolging in de zin van de

Vreemdelingenwet uitmaken.”

Verzoeker voert aan dat het niet is omdat een tatoeage niet politiek of religieus geïnspireerd is dat kan

worden besloten dat het redelijk is deze te bedekken of te laten verwijderen. Ook door vaagweg te

wijzen op zijn “persoonlijkheid en levensinstelling” maakt verzoeker evenwel niet aannemelijk dat het

onredelijk is om van hem te verwachten dat hij zijn tatoeages bedekt of laat verwijderen, temeer nu een

aantal van zijn tatoeages een uiting betreffen van zijn geloof in God, waarvan hij thans voorhoudt te zijn

afgestapt. Verzoeker verwijst dan ook niet dienstig naar informatie over een verbod op tattoos in Iran.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier en die hierboven nog niet werden

besproken (adm. doss., stuk 27, map met ‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden

beslissing opgenomen pertinente redenen geen afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-

generaal motiveert in de bestreden beslissing als volgt over de door verzoeker neergelegde brief van de

centrumpsychologe:

“Betreffende de brief van de centrumpsychologe dient opgemerkt dat de in het attest aangehaalde

oorzaak van uw problematiek gebaseerd is op uw eigen verklaringen. In het attest wordt weliswaar

vermeld dat u lijdt aan PTSD, maar er blijkt niet uit op welke wijze deze, toch wel complexe, diagnose

werd gesteld, er volgt enkel een algemene theoretische opsomming van alle mogelijke kenmerken van

PTSD met de laconieke vermelding dat u aan al deze opgesomde kenmerken voldoet. Daarnaast blijkt

uit het attest evenmin op welke wijze u behandeld wordt. Er wordt enkel in vermeld dat u 'gesprekken'

had met de centrumpsychologe.”

Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.
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Ook de psychologische attesten van 28 september 2017 en 29 september 2017 die verzoeker bij het

verzoekschrift voegde (stukkenbundel verzoeker, stuk 4), vermogen het voorgaande niet in een ander

daglicht te stellen. Daargelaten de vaststelling dat deze attesten dateren van ruim een jaar geleden en

er geen recentere attesten werden voorgelegd waaruit blijkt dat verzoeker thans nog wordt opgevolgd

omwille van een post-traumatische stressstoornis (PTSS), vormen dergelijke psychologisch attesten

immers geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn psychische problemen

opliep. Een psycholoog doet weliswaar vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van

een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen

waarin een bepaalde mentale gesteldheid is ontstaan (cf. RvS 11 juni 2008, nr. 12.474; RvS 10 oktober

2007, nr. 2.468; RvS 10 juni 2004, nr. 132.261). Bovendien blijkt uit het attest van 28 september 2017

dat tot een PTSS werd besloten op basis van verzoekers eigen verklaringen (onder meer over de

discriminaties die hij als Afghaan in Iran zou hebben ondergaan) die door de Raad niet geloofwaardig

worden geacht. Wat de automutilaties betreft waarvan in het attest van 28 september 2017 gewag wordt

gemaakt, wordt erop gewezen dat hiervan geen medische stukken worden bijgebracht. Zo verzoeker

zijn incoherente verklaringen met deze attesten tracht te vergoelijken, wijst de Raad erop dat verzoeker,

zoals hij overigens zelf in het verzoekschrift ook aangeeft, op bepaalde punten, zoals (onder meer) over

de veiligheidsproblemen in Afghanistan, de Afghaanse vlag, Afghaanse liedjes, Afghaans voedsel,

bevolkingsgroepen die in Afghanistan wonen, wel coherente verklaringen aflegde. Het is dus duidelijk

gebleken dat verzoeker wel degelijk in staat is om coherente verklaringen af te leggen over bepaalde

zaken.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.6.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan of in Iran zou hebben gekend.

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

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

Vreemdelingenwet, een verwijzing naar de algemene toestand in een bepaald land of bepaalde regio

niet volstaan doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen

bewijs van individuele bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand,

dit is de toestand in het land en de regio waar de aanvrager in het land van herkomst feitelijk heeft

verbleven. Te dezen maakt verzoeker omwille van het hoger vastgestelde leugenachtige karakter van

zijn verklaringen over zijn nationaliteit en asielrelaas zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn

persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

2.3.6.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.



RvV X - Pagina 29

2.3.8. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat en werd hij vergezeld van zijn voogd, dit alles in aanwezigheid van

een tolk die het Dari machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en

op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.9. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.10. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.11. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient ten

slotte te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.12. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept verzoeker de schending in van artikel

3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat de bestreden beslissing geen schending van

artikel 3 van het EVRM inhoudt. Bovendien wordt vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van

de mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en zijn middelen aan te voeren,

zodat artikel 13 van het EVRM gerespecteerd werd. De Raad is van oordeel dat verzoeker met

onderhavige procedure beschikt over een rechtsmiddel dat voldoet aan alle waarborgen voorzien in

voornoemde verdragsbepaling.

2.3.13. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter 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. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

2.3.14. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


