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nr. 221 179 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE

Brusselsesteenweg 55/A

9090 MELLE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2018 heeft

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

30 november 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 4 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2019.

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

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

M. LECOMPTE en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 22 oktober 2015 als niet-begeleide minderjarige

vreemdeling België is binnengekomen, diende op 23 oktober 2015 een verzoek om internationale

bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden genomen op 4 oktober 2015 in Griekenland

(Eurodac).

1.2. Op 11 april 2016 nam de Dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker meerderjarig

is, omdat uit leeftijdsonderzoek bleek dat hij 23,655 jaar oud was met een standaarddeviatie van 1,895

jaar.

1.3. Op 30 november 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 30 november 2017 ter kennis werd gebracht,

is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 23/10/2015

Overdracht CGVS: 13/06/2016

U werd gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 6

november 2017 van 9.07 u. tot 12.52 u, bijgestaan door een tolk die Dari spreekt. Uw advocaat, meester

d’Haenens loco meester Lecompte was hierbij aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van het dorp Mamakhel in het

district Chardara, provincie Kunduz. Toen u ongeveer drie of vier jaar oud was, ten tijde van de

verkiezingen voor de regering van Karzai, verhuisde uw hele familie naar Iran omwille van het conflict. U

bent er nooit naar school gegaan, maar werkte in de bouw. U heeft een jongere broer en zus. Uw vader

werkte als chauffeur. U heeft nooit verblijfsdocumenten gehad in Iran. Uw familie woonde is Amol,

provincie Mazandaran, wat een verboden zone was voor Afghaanse vluchtelingen.

Toen u daar ongeveer tien of twaalf jaar had gewoond en ongeveer veertien of vijftien jaar was werd uw

gezin gedeporteerd naar Afghanistan. Uw ouders bevestigden zich opnieuw in Kunduz en u werkte er met

uw vader als houthakker in Mamakhel, dat door taliban werd gedomineerd. Uw vader overleed. Daarna

werd uw moeder verplicht om te hertrouwen met ene mullah H. U was hiertegen omdat hij oud was

(ongeveer 60 jaar) maar het baatte niet. Naderhand bleek deze mullah tot de taliban te behoren. Hij wilde

dat u zou komen meevechten met de taliban. Een aantal keer nam hij u mee om op wacht te staan op de

weg maar u verzon een smoes om daar onderuit te komen. U mocht uw baard niet scheren en geen

broeken dragen. Mullah H. probeerde u ook een keer te vermoorden. Uw moeder probeerde u hiertegen

te beschermen maar zonder resultaat. Daarna vroeg ze haar broer om ervoor te zorgen dat u het land

kon verlaten. U had twee jaar in Afghanistan gewoond.

U vertrok op de achtste maand van 1394 (oktober of november 2015) en reisde via Baghlan, Iran,

Turkije, Griekenland, Servië, Slovakije, Oostenrijk en Duitsland. U kwam aan in België op 22 oktober 2015

en vroeg de dag daarop erop asiel aan als niet-begeleide minderjarige.

Na uw aankomst in België had u nog eens telefonisch contact met uw zus. Uw stiefvader pakte haar gsm

af en bedreigde u nogmaals. Daarna bleek dat hij uw oom heeft mishandeld.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een originele taskara neer met de enveloppe waarin deze u is

toegestuurd, evenals foto’s op een werkplaats in Iran. Verder legt u kopies neer van een ELP (exit laissez-

passer) van Iran en foto’s van uw oom zijn hoofdverwonding.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

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

het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op de eerste plaats stelt het CGVS vast dat u geen consistente en duidelijke chronologie van uw leven kan

opmaken. U bent systematisch vaag als het gaat over data, leeftijden en verblijfplaatsen, terwijl het

essentieel is om een duidelijk beeld te krijgen van specifieke verblijfplaatsen op specifieke momenten,

om te kunnen nagaan welke vrees verbonden is met de genoemde plaats. Nochtans schiet u hier duidelijk

tekort. U beweert dat dit komt omdat u ongeschoold bent. Dit is echter geen excuus voor het afleggen van

dermate onsamenhangende verklaringen (zie verder). Immers u kreeg ruimschoots de kans om over uw

verklaringen na te denken en zich volledig uit te drukken. Toch lijkt het erop dat u ter plaatse zaken verzint,

wat erop wijst dat u geen zicht wil geven op uw ware situatie:

Primo heeft het CGVS ernstige twijfels over de door u opgegeven leeftijd en de daaraan

verbonden identiteit. Het stelt immers vast dat u niet de waarheid heeft verteld over uw leeftijd. U gaf

tijdens het interview met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan dat u op het ogenblik van uw

aankomst 17 jaar en dus minderjarig was. U verklaarde immers in oktober 2015 te zijn geboren op 31

oktober 1998 (Fiche niet begeleide minderjarige vreemdeling).
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Nadien werd vastgesteld op basis van een medisch onderzoek, uitgevoerd op 5 november 2015 dat uw

minimumleeftijd hoger zou liggen dan u beweerde. Hieruit bleek dat u op een leeftijd had van ouder dan

18 jaar, namelijk 23,655 jaar met een standaarddeviatie van 1,895 jaar. U kreeg hierop als nieuwe

geboortedatum 01.01.1992.

Overigens blijkt uit uw taskera dat u 15 jaar zou zijn geweest in 1391, wat overeenkomt met 2012-2013 in

de Gregoriaanse kalender en een geboortejaar rond 1998 (CGVS gehoorverslag, p. 5). Uw Iraanse

verblijfsdocument maakt evenwel melding van een geboortedatum van 01.01.1368, wat overeenkomt met

21.03.1989. Dat u zich in België niet minder dan 11 jaar jonger probeert voor te doen is niet ernstig.

Dat u trouwens verklaart dat u er niet van op de hoogte was dat de leeftijd wordt onderzocht (p. 6) is

veelzeggend. Het getuigt niet van goede trouw ten aanzien van de asielprocedure dat u meent te kunnen

liegen omdat u ervan uitgaat dat geen controle volgt. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat u

uiteindelijk toegeeft dat u zich als minderjarige voordeed omdat u zo hoopte om niet naar Duitsland te

worden teruggestuurd. In het licht hiervan kan geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u het

belang van uw leeftijd niet zo goed kent (p. 6) en lijkt het er eerder op dat u hiermee gebruik wilde maken

van de specifieke procedure die van toepassing is op minderjarigen. Hoe dan ook, het heeft er alle schijn

van weg dat u de Belgische asielinstanties doelbewust probeert te misleiden door u jonger voor te doen

dan u in werkelijkheid bent. Dit heeft op zijn beurt een negatieve weerslag op uw algemene

geloofwaardigheid.

Verder is ook uw naam onduidelijk. Bij de DVZ en het gehoor bij het CGVS verklaart u dat uw naam M.N.,

zoon van A., kleinzoon van S.A. is. Deze naam komt ook voor op uw taskera. U verklaart daarnaast dat

uw naam in Iran N.S. zou zijn geweest. Deze naam komt inderdaad voor op de ELA die u neerlegt. U weet

echter niet te zeggen waarom uw vader deze naam zou hebben opgegeven. Hoe dan ook is het verschil

problematisch en in het licht van de andere genoemde onduidelijkheden (zie verder) is het CGVS niet

overtuigt van uw ware identiteit. Van een asielzoeker die beweert gevlucht te zijn naar België omdat hij in

zijn thuisland vreesde voor zijn leven, mag minstens verwacht worden dat hij de volledige

medewerking verleent aan de asielprocedure en dat hij de elementen ter ondersteuning van zijn

asielrelaas zo waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk aanbrengt, waaronder de gegevens omtrent zijn

identiteit. U heeft niet voldaan aan deze medewerkingsplicht.

Secundo, er zijn bijkomende aanwijzingen dat u uw verklaringen bijstelt of verdraait in de loop van de

asielprocedure, met name in verband met uw familieleden. Immers uw zus die volgens uw verklaring DVZ

op 8.6.2016 ongeveer 11 jaar en uw broer ongeveer 7 jaar waren, zouden volgens u op dat moment

beide in Iran zijn geboren. Echter tijdens het gehoor bij het CGVS beweert u integendeel dat uw zus nog

in Afghanistan zou zijn geboren en ongeveer anderhalf jaar was toen ze vertrok naar Iran (p. 5). Als u

vertrokken bent tussen 2001 en 2004 (zie verder) dan betekent dit noodgedwongen dat zij tussen 2000

en 2002 zou zijn geboren. Dat zou evenwel ook betekenen dat zij op het moment van uw verklaring DVZ

minstens 14 jaar moet zijn geweest. De discrepanties stapelen zich op. Het is niet aan het CGVS om te

gissen naar wat dan wel de werkelijke versie was. Hoe dan ook blijkt opnieuw dat uw verklaringen met

haken en ogen aan elkaar hangen.

Tertio, u blijkt evenmin te kunnen aangeven wanneer u naar Iran verhuisde en wanneer u zou

zijn teruggekeerd naar Afghanistan. Teruggerekend is dit uw beweerde traject: u zou er ongeveer twee

maanden over hebben gedaan om België te bereiken eind oktober 2015. U zou dus vertrokken zijn

omtrent augustus 2015 uit Afghanistan waar u twee jaar zou hebben gewoond, dus sinds omtrent

augustus 2013. U spreekt zelf van de zomermaanden saratan en akrab (p. 9, respectievelijk juni/juli en

oktober/november), hetgeen gezien deze maanden elkaar niet opvolgen amper verduidelijking brengt.

Hiervoor zou u gedurende tien tot twaalf jaar in Iran bent verbleven (p. 2), dus sinds ongeveer 2001/2003.

Echter u maakt melding van de periode waarin Karzai werd verkozen (p. 5), wat zou overeenstemmen

met 2004. U beweert echter tegelijk dat uw vader zou zijn gevlucht naar Iran omwille van de oorlog (p. 4,

zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), terwijl dit dan zou gaan over de periode van

uiterlijk 2001. U verklaart ook dat u als drie of vierjarige u land verliet en zou volgens deze chronologie

dus geboren kunnen zijn omtrent 1997-1998 of 2000. Deze laatste datum geeft een nieuw verschil met

deze die u opgaf bij de DVZ en waarvan werd aangetoond dat deze niet correct kan zijn. Uw chronologie,

voor zover er enige logica uit te halen valt, is dus duidelijk verzonnen.

Quarto, ook uw verblijfplaatsen eenmaal in Afghanistan zijn niet met zekerheid vast te stellen. In

uw verklaring DVZ geeft u aan dat u na uw terugkeer naar Afghanistan woonde in de provincie Baghlan.
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U voegt hier meer bepaald aan toe onder punt 10: “bij mijn oom.. we verbleven sommige maanden bij

hem omdat we niets hadden en hij onderhield ons, gaf ons eten,…”. Onder punt 24 specificeert u dat u

nooit een paspoort had maar dat u het zal vragen bij uw oom. U zou ook uw oom contacteren om uw

taskera op te sturen. Kortom u verwijst zonder dubbelzinnigheid naar uw oom in Baghlan als adres en

contact. Echter tijdens het gehoor bij het CGVS verklaart u dat hij woonde in Kunduz en pas na uw vertrek

naar Baghlan verhuisde (p. 6). U verklaart ook dat u uitsluitend nog in Kunduz heeft verbleven tussen uw

terugkeer uit Iran en vertrek naar België (p. 9), met uitzondering van de laatste dag. Geconfronteerd met

deze verschillen beweert u dat u niet gezegd heeft dat u bij oom ging wonen. Doorgevraagd naar uitleg

hierover past u uw verklaring weer aan: ja u ging na uw problemen bij uw oom wonen (p. 6). Bij opnieuw

aandringen door het CGVS dat hier geen touw aan vast te knopen valt, geeft u plots aan dat u niet lang

in Baghlan woonde, enkele maanden na de problemen waar uw oom door steeds slechtere

omstandigheden was heen verhuisd. Echter dat u uw verklaringen telkens met even grote

stelligheid wijzigt verklaart op zich niets en kan het CGVS niet overtuigen van uw oprechtheid.

Quinto, uit uw vage verklaringen over de (veiligheids)situatie blijkt bovendien niet overtuigend dat u er

effectief heeft gewoond in de aangegeven periode (pp. 10-14). Zo verklaart u dat het dorp Mamarkhel

in handen is van de taliban bij uw terugkeer uit Iran. Dat uw familie uitgerekend zo’n plaats zou hebben

gekozen om naar terug te keren doet op zich al vragen rijzen. Verder gevraagd naar de situatie twee jaar

later, bij uw vertrek, verwijst u opvallend genoeg naar uw vader volgens wie de situatie niet goed was (p.

10). Nochtans had u eerder verklaard dat uw vader dan al enkele jaren was overleden. Bovendien is het

vreemd dat u ondanks aandringen voor meer duidelijkheid tijdens het gehoor zich dit “niet kan herinneren”,

de vraag gaat immers over iets dat maar twee jaar voor het gehoor plaatsvond en geen detail is bovendien.

U verklaart wel u dat de mensen van de overheid niet gemakkelijk konden komen omdat ze eerst moeten

praten met de hoofden van de taliban voor advies (p. 10). In dat licht is het bevreemdend dat u geen

enkele informatie weet te verstrekken over de geplogenheden voor terugkeerders uit Iran en hoe zij zich

bij aankomst ten aanzien van de feitelijke (talib) machthebbers verhouden (p. 11). Uw antwoord ontwijkt

de vraag volledig: “Ik was niet aanwezig bij hen, ik weet het niet, het zijn wilde mensen”. Dit alles roept

heel ernstige vragen op of u ooit werkelijk verbleef in een door de taliban gedomineerd dorp. Verder

gevraagd naar de specifieke situatie in en rond het dorp Mamarkhel blijft u steken in

algemeenheden waaruit geen enkele doorleefdheid blijkt. Bijvoorbeeld wanneer het CGVS naar meer

vraagt als een naam van de lokale talibanleider kan u enkel zeggen dat het een Afghaan is “maar u weet

niet van waar hij oorspronkelijk is” (p. 11, 12). Gevraagd naar concrete info over de achtergrond of

verantwoordelijkheden van de andere namen die u opsomt van vermeende talibanleiders komt u niet

verder dan het algemene “diegenen die aanvallen beraamden en veel contacten hadden met H., ik zag

ze samen rondhangen”. Hierdoor versterkt het vermoeden dat minstens dit aspect van uw relaas werd

ingestudeerd.

Het CGVS gaf u tijdens het gehoor de kans om toelichting te verschaffen bij bekende namen van regionale

leiders van zowel de taliban als de overheid die in deze periode functies bekleedden in deze regio. U

bleek echter niet een van de tien voorgestelde personen te kennen (p. 13, voor achtergrond zie informatie

toegevoegd aan het dossier). In een door acuut conflict gekenmerkt gebied is het weinig aannemelijk dat

burgers volledig onwetend zouden zijn over lokale politieke figuren.

Verder gevraagd naar details van de plaats van de gevechten in uw onmiddellijke regio blijft u opnieuw

hangen in vage verklaringen (“mensen probeerden te schuilen.. taliban probeerden terrein te winnen.. het

is niet aan mij om te gaan kijken.. ik was er niet altijd bij om te zien wat er gebeurde want ik ging werken,

p. 13). Gevraagd naar hoe u dan kon vluchten uit zo’n kruitvat beweert u plots dat er geen gevechten aan

de gang waren zoals bij Kunduz en verklaart u dat toen u er nog woonde dat de situatie beter was. Met

dergelijk warm en koud blazen legt u niets uit en kan het CGVS niet vaststellen dat u er werkelijk geleefd

hebt op dat moment. Dat u lang in Iran heeft gewoond (p. 16) doet niets af aan de legitieme verwachting

van het CGVS dat als u verklaart dat u daarna nog twee jaar elders woonde, hiervan een ernstige

beschrijving kan geven.

Ten tweede kan het CGVS geen geloof hechten aan uw relaas. Naast de vaststelling dat uw aanwezigheid

in Mamkhel ongeloofwaardig is op het moment waarom u beweerde te moeten vluchten, heeft het CGVS

bijkomende bemerkingen over de aard van uw beweringen. U verklaart dat u Afghanistan moest

ontvluchten omdat uw stiefvader u voor de taliban probeerde te rekruteren en u met de dood bedreigde

als u zich niet zou aansluiten (p. 15). U slaagde er evenwel niet in om aannemelijk te maken dat de taliban

u hebben proberen rekruteren. Zo is het weinig aannemelijk dat mullah H. bij het huwelijk met uw moeder

een “simpele persoon” was (p. 10) die in Pakistan gestudeerd had en dat u pas later ontdekte dat hij talib

was.
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U verklaart dat uw moeder volgens de taliban geen weduwe mocht blijven en dat u via de buurvrouw in

contact werd gebracht en hem enkel kenden als mullah (p. 12). Nochtans verklaart u ook dat hij allang in

het dorp woonde en dat hij wapens droeg (p. 15) en dit in een door de taliban gedomineerd dorp. Het is

met andere woorden volledig onduidelijk hoe en waarom zo iemand dit gegeven verborgen zou moeten

houden.

Er moet bovendien opgemerkt te worden dat u geen enkel bewijs van de dood van uw vader neerlegde,

noch dat uw moeder zou zijn hertrouwd. U legt geen enkel stuk neer dat het bestaan van deze mullah zou

kunnen illustreren. Het enige identiteitsdocument dat u voorlegt is uw eigen taskara, maar van uw moeder,

vader, broer, zus, oom of vermeende stiefvader legt u niets voor: geen taskara, geen (groeps)foto’s, geen

facebookaccount, etc. Hierdoor kan enkel afgegaan worden op uw verklaringen. Deze blijken echter vaag

en vooral tegenstrijdig. In afwezigheid van geloofwaardige verklaringen over de persoon die u zou

bedreigen, vervalt als vanzelf de een geloofwaardigheid van de bedreiging die van deze persoon zou

uitgaan.

Aanvullend stelt het CGVS vast dat u geen asiel aanvroeg in Griekenland, Oostenrijk of Duitsland hoewel

u er wel de kans toe had. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en

die internationale bescherming inroept mag verwacht worden dat deze zo snel mogelijk een asielaanvraag

indient. Dat u eerst naar België bent gereisd en pas hier een asielaanvraag indiende is een indicatie dat

u deze bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt hierdoor verder de

geloofwaardigheid van de door u aangehaalde vrees.

Kortom, het CGVS kan geen enkel geloof hechten aan uw vermeende probleem in Iran dat ertoe leidde

dat u niet terug kan gaan naar Afghanistan.

Omdat u stelt dat u geen andere problemen kende in Afghanistan (CGVS p. 16/17), moet daarom besloten

worden dat u niet aannemelijk maakt dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u bij een terugkeer

naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van art.

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze bovenstaande

appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten hebben enkel een ondersteunende

werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid van ongeloofwaardige verklaringen herstellen. Uit

informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens dat documenten in Afghanistan eenvoudig te

verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken.

Primo, zo blijkt dat uw taskera een geboortedatum bevat die zeker niet met uw werkelijke leeftijd

kan overeenstemmen. Zelfs al is uw leeftijd, zoals u zelf beweert, vastgelegd op basis van uw uiterlijk (p.

5), dan nog dat dit hogergenoemde verschillen niet verklaren. Bovendien is het vreemd dat er een andere

geboortedatum zou worden gebruikt dan deze uit het document dat uit Iran afkomstig zou zijn, namelijk

01.01.1368, of 21.3.1989 volgens de Gregoriaanse kalender. Kortom, het CGVS heeft zeer ernstige

bedenkingen bij de inhoud en authenticiteit van deze taskera.

Secundo, u bent vaag over de afwezigheid van verblijfsdocumenten in Iran. Zo beweert u aanvankelijk

dat u illegaal verbleef en nooit documenten aanvroeg (p. 4). Wanneer het CGVS aandringt op details zegt

u dat u ze wel gevraagd heeft maar niet gekregen (p. 5). Verder gevraagd naar hoe dat kwam, verklaart

u enigszins naast de kwestie dat u niet durfde en dat het teveel kostte. Geconfronteerd met de vaststelling

dat uw verklaringen elke transparantie missen, verklaart u dat u wegliep van de politie omdat u ze anders

had moeten afgeven (p. 5). Het CGVS kan hierdoor vermoeden dat u wel degelijk over een document als

met name een amayesh beschikte in Iran maar deze niet wil neerleggen bij het CGVS. Immers u beweert

wel dat u enkele jaren later effectief werd gedeporteerd, maar legt hiervan geen enkel bewijs neer. U legt

ten andere geen bewijs neer van uw effectieve terugkeer naar Afghanistan.

Tertio, voor wat betreft het uitwijzingsdocument uit Iran dat u wel neerlegt, stelt het CGVS dat u niet

accuraat heeft toegelicht waar het om gaat. U verklaart tijdens het gehoor dat u dit ongeveer zeven jaar

geleden ontving, wat overeenkomt met 2010. Uit een vertaling blijkt dat dit document geldig is van

23.08.2011 tot 21.07.2012 voor een periode van 233 dagen om terug te keren naar Afghanistan. Echter

u had hiermee niet “niets” zoals u beweert (gehoor p. 4). Immers het betrof een laisser-passer waarmee

u op specifieke manier de tijd kreeg om naar Afghanistan terug te keren zodat u een visum voor Iran kan

bekomen. Even later beweert u dan weer dat u dacht dat dit een verblijfsdocument was (p. 8).
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Dat is een loze bewering. Dat u niet correct kan of wil aangeven waar dit document voor dient, doet uw

algemene geloofwaardigheid geen deugd. Bovendien bezorgt u het CGVS een gelijkaardig document

voor een zekere Z.S., dochter van Q., maar is het volledig onduidelijk over wie dit zou gaan. Immers de

naam komt niet overeen met deze van familieleden zoals u ze opgaf in de Verklaring DVZ dd. 08.06.2016

(uw moeder heet er N.D. en uw zuster N.S.A.).

Quarto, de foto’s op de bouwwerf illustreren eventueel dat u in Iran bent geweest, hoewel het CGVS dit

op zich niet in twijfel trekt.

Quinto, aangezien het CGVS tenslotte geen geloof hecht aan uw relaas, voegt de foto van een gewonde

man niets toe aan uw verklaringen. Wel moet het CGVS opmerken dat het vreemd is dat u vergeten zou

zijn (p. 3) om deze foto’s te bekijken die u neer legt. Het getuigt van opmerkelijk weinig interesse in uw

eigen asielprocedure dat u te vergeetachtig was om enkele foto’s te bekijken die u al een jaar geleden

heeft ontvangen.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval,

naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet

toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief

bestaat. Er is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in een deel van het land

van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en

indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Om te

bepalen of de asielzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt in een ander deel van het land

van nationaliteit, dient rekening te worden gehouden met de algemene omstandigheden in het land van

herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan sinds begin 2013

verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het conflict nog steeds

regionaal erg verschillend is.

Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Zo is bestaat er actueel in Balkh,

Bamiyan, Daykundi,Kabul, Pansjir, Samangan, en binnen de provincie Nangarhar in het grootstedelijk

gebied van Jalalabad geen reëel risico voor burgers om het slachtoffer te worden van een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. Deze gebieden kunnen dan ook worden beschouwd als regio’s in Afghanistan waar

men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan de onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s

in het land.

Inzake de persoonlijke omstandigheden dient opgemerkt te worden dat een asielzoeker de verplichting

heeft om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem of haar om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan e brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag.

De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het CGVS mag van u correcte en coherente

verklaringen, en waar mogelijk documenten, verwachten met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van relevante familieleden, de landen en plaats(en) van eerder verblijf,

eerdere asielverzoeken en de afgelegde reisroute. Een asielzoeker die geen zicht biedt op deze

elementen, en het daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt te beoordelen of hij in staat is om bij een

terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit, buiten zijn regio van herkomst, in zijn

levensonderhoud te voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 24 mei 2017 uitdrukkelijk gewezen op het belang

van het afleggen van correcte verklaringen (CGVS p. 2) en werd tijdens het gehoor herhaaldelijk

geconfronteerd met de ongeloofwaardigheid van uw relaas (CGVS p. 4, 5, 6, 7, 16).
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Er werd beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u

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

biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan subsidiaire

bescherming aannemelijk maakt. Hoewel u er op werd gewezen dat het in uw eigen belang is om de

waarheid te vertellen, bleef u vasthouden aan uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking

die op uw schouders rust.

Door uw gebrekkige medewerking, verkeert het CGVS in het ongewisse over uw identiteit, verblijfplaats,

achtergrond, familiale situatie en het familiaal netwerk waarop u kan terugvallen. Door bewust de ware

toedracht op deze punten, die de kern van uw asielrelaas raken, te verzwijgen, maakt u zelf de

beoordeling van uw nood aan bescherming voorzien in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet onmogelijk.

Het CGVS benadrukt tot slot dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten

en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw 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 een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde van het CGVS in

zoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat

deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde

stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die een toekenning

van een internationale beschermingsstatuut rechtvaardigen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- Verzoeker voert in een eerste middel, aangaande de vluchtelingenstatus, een schending aan van de

volgende bepalingen:

“SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING DOOR EEN GEBREK, ONDUIDELIJKHEID EN

DUBBELZINNIGHEID IN DE MOTIVERING VAN DE BESLISSING evenals verzoek tot het opnieuw

onderzoeken van de aanvraag

Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet

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

de bestuurshandelingen”.

Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft geantwoord op zijn verzoek

om internationale bescherming, waaruit blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging had in de zin van

het Vluchtelingenverdrag, terwijl de formele en de materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen een uitdrukkelijke en vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing

vereist. Verzoeker stelt niet akkoord te gaan met het feit dat de commissaris-generaal besluit om zijn

verzoek om internationale bescherming af te wijzen omdat hij geen nood aan internationale bescherming

aannemelijk maakt. Verzoeker benadrukt dat hij zijn land wel degelijk is ontvlucht wegens een gegronde

vrees voor vervolging, gelet op de problemen die hij er ondervonden heeft.

Verzoeker stelt dat, hoewel een algemene sfeer van bedreiging en onveiligheid in het land van herkomst

niet steeds als een voldoende voorwaarde geldt om als vluchteling te worden erkend, dit echter wel een

rol kan spelen bij de beoordeling van zijn vluchtmotieven, zodat rekening moet worden gehouden met de

algemene situatie bij de beoordeling van verzoekers vrees voor vervolging. Hij wijst erop dat vervolging

niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat de overheid een politiek van actieve vervolging voert of steunt,

maar ook kan verwijzen naar de onwil of de onbekwaamheid van de overheid om bescherming te bieden

en maatschappelijke dreigingen te bestrijden, hetgeen waarvan hij net te lijden heeft.
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Verzoeker wijst verder op de moeilijkheden om een gegronde vrees voor vervolging te bewijzen en op het

wantrouwen van verzoekers om internationale bescherming tegenover de instanties belast met het

onderzoek naar dit verzoek, dat voortvloeit uit de situatie in hun land van herkomst.

Verzoeker meent dat hij veel en gedetailleerde informatie heeft gegeven en geantwoord heeft op alle

vragen en opmerkingen van de commissaris-generaal. Hij benadrukt dat de commissaris-generaal de

plicht heeft om verzoeken om internationale bescherming ten gronde te onderzoeken, niet enkel met het

oog op de weigering van dit verzoek maar, net zoals een onderzoeksrechter, met de plicht de waarheid

aan het licht te brengen. Verzoeker heeft echter sterk de indruk dat de commissaris-generaal niet dit doel

voor ogen had bij de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming. Hij denkt, leest en

beslist volgens verzoeker in zwart-wit, zonder rekening te houden met de context waarbinnen verzoeker

opgroeide, met zijn algemene kennis, zijn opleidingsniveau en de algemene situatie in het land van

oorsprong. Verzoeker meent dat de aangehaalde motieven in de bestreden beslissing op zich genomen

maar ook samen gezien geen redenen zijn om hem internationale bescherming te ontzeggen en hij tracht

de motieven van de bestreden beslissing op grond waarvan wordt besloten dat hij niet aannemelijk maakt

dat hij internationale bescherming nodig heeft, te verklaren of te weerleggen.

Aangaande de motieven van de bestreden beslissing licht verzoeker toe als volgt:

“[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker is een ongeschoold persoon, afkomstig uit Afghanistan maar een deel van zijn leven in Iran

gewoond. Hierbij is hij als Soenniet sterk uitgesloten geweest in een Sjiitisch land. (Iran). Verzoeker

verbleef van zijn 5-6 jaar tot ongeveer 17-18 jaar in Iran en had daar geen toegang tot scholing,

ondersteuning of ruim sociaal netwerk.

Dat het CGVS blijkbaar geen rekening wenst te houden met de sociale en persoonlijke kenmerken van

verzoeker, maar eerder verkiest om alles in twijfel te trekken op basis van subjectieve elementen, zonder

het doorleefd karakter van de verklaringen, plaatsen en andere in ogenschijn te nemen.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker heeft inderdaad gelogen over zijn leeftijd, dit omdat hij door slechte raadgevers werd

aangeraden om zich minderjarig voor te doen. Hierbij was ook de bestaande Dublin procedures uiteraard

essentieel aan. Verzoeker wou voorkomen dat hij terug zou gestuurd worden naar Griekenland of

Slovakije, waar zoals algemeen gekend – en door DVZ en Europa erkend – de situatie van asielzoekers

niet langer voldoet aan de minimale eisen inzake menswaardig bestaan, recht op toegang tot de Rechter

en schending rechten van verdediging, onmenswaardige levensomstandigheden;

Dat er dan ook een gerechtvaardigde menswaardige reden was waarom verzoeker gelogen heeft over

zijn leeftijd. Thans begrijpt verzoeker dat dit niet de correcte keuze was, maar het was uiteraard de enige

mogelijkheid op dat ogenblik.

Verzoeker heeft effectief zijn land verlaten omwille van de aangehaalde redenen, en schat zijn leeftijd

thans op ongeveer 22-23 jaar, zeker geen 25 jaar zoals door het CGVS weerhouden.

[citaat bestreden beslissing]

Volgens zijn officieel document is verzoeker inderdaad ongeveer 15 jaar geweest in 2012, hetgeen zijn

huidige volgens de geschatte leeftijd van de Taskara zou brengen op 21 jaar, hetgeen weinig tot geen

afwijking vertoont met de vastgestelde leeftijd. Verzoeker heeft 12 jaar in Iran gewoond en is in deze

periode driemaal teruggezonden.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker is zich nooit bewust geweest van de controle over de leeftijd en de implicaties hiervan. Dit is

het gevolg van het feit dat verzoeker als ongeschoolde personen niet de gevolgen kan inschatten van

hetgeen hij meemaakt. Verzoeker heeft toegegeven dat hij op basis van raadgevingen van zijn omgeving

zijn leeftijd lager heeft ingeschat dan werkelijk, dit omwille van de vrees om teruggestuurd te worden naar

of binnen de Schengenzone waar de leefomstandigheden onmenselijk zijn.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker heeft al deze aangegeven in welke omstandigheden hij in Iran een andere naam toebedeeld

kreeg. De naam van verzoeker in Afghanistan is een normale naam, toegegeven deels van vader op zoon

en deels roepnaam (Nazim), daar waar deze naam in Iran als meisjesnaam doorgaat. Bij registratie in

Iran weigerde de ambtenaar deze naam voor een jongen en besloot zelf een nieuwe naam te geven. Ook

de naam van zijn moeder werd aangepast door deze ambtenaar naar DADER, daar waar deze uiteraard

de naam van de echtgenoot overneemt.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker betreurt deze houding van het commissariaat aangezien hij op geen enkel ogenblik enige

tegenstrijdigheid heeft aangegeven over de geboorteplaats van zijn broer en zus.
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Verzoeker is al vertrokken naar Iran toen hij zeer jong was en beide broer en zus zijn daar geboren, dit in

de twaalfjarige periode waar hij daar verbleef. Verzoeker werd in deze periode bovendien driemaal

teruggezonden waaronder eenmaal met zijn oom.

[citaat bestreden beslissing]

Dit is uiteraard normaal want zoals aangegeven was verzoeker op het ogenblik van eerste verhuis zeer

jong. Verzoeker kan zich dit uiteraard niet herinneren.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker werd met zijn familie teruggezonden van Afghanistan naar Iran waar hij twee jaar verbleef.

Tijdens deze periode is verzoeker alleen teruggegaan naar Iran maar tijdens deze terugkeer 1/10/2015

dagen opgepakt en terug gedeporteerd voor hij Iran definitief kon bereiken. Tijdens de periode van twee

jaar waarin hij in Afghanistan verbleven heeft heeft verzoeker getracht een leven op te bouwen bij zijn

vader en moeder (broer en zus) in Kunduz, maar ook bij zijn oom in Baghlan. De oom was werkzaam als

chauffeur tussen deze twee steden en pendelde dan ook uitermate regelmatig tussen beide plaatsen.

Verzoeker had de mogelijkheid om regelmatig mee te gaan waarbij hij eens een aantal dagen in de ene

plaats dan weer in de andere plaats verbleef. Op die wijze was verzoeker woonachtig in Kunduz maar er

kan ook gesteld worden dat hij verbleef in Baghlan.

De eerste maal waarbij verzoeker werd gedeporteerd was samen met zijn familie en oom waarbij zij initieel

naar hun geboortestreek zijn teruggekeerd zijnde, KUNDUZ. Een tante was op dat ogenblik ook nog

steeds woonachtig in deze regio.

[citaat bestreden beslissing]

Het commissariaat grijpt om verwarring te zaaien terug naar de foutieve leeftijd van verzoeker om twijfel

te zaaien over de chronologie van de feiten. Zoals aangegeven is verzoeker ongeveer 22-23 jaar wat wil

zeggen dat hij in 1996-1998 geboren is; en op 4-5-jarige leeftijd Afghanistan heeft gelaten hetgeen

neerkomt op 2001, periode van onlusten in Afghanistan naar aanleiding van de gevechten tussen Taliban,

de mujahedin en de inval van de Amerikaanse strijdmacht. In 2002 werd de nieuwe president aangesteld,

Hamid Karzai. Het commissariaat geeft verkeer ook aan dat hij de periode van 2004 zou zijn, daar waar

hij voor het eerste maal aangesteld werd in 2002 door de Amerikaanse overheid en de overgangsregering.

Deze chronologie zoals aangegeven door verzoeker komt volledig overeen met de geschiedenis van

Afghanistan en het is dan ook geen tegenstrijdigheid. De enige tegenstrijdigheid die kan weerhouden

worden is indien men de foutieve leeftijd van verzoeker zou blijven hanteren.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker veel werk aan dat hij woonachtig was bij zijn ouders maar regelmatig bij zijn oom verbleef.

Hierboven er toch niet aangeduid op welke wijze en in welke omstandigheden verzoeker regelmatig van

de ene naar de andere plaats naar de andere verbleef en wisselde. Verzoeker heeft thans enkel nog

contact met zijn oom waardoor het meer dan normaal is dat hij zijn oom zou raadplegen om informatie te

bekomen wat het commissariaat heeft gevraagd. Het toezenden van die stukken is op de bevestiging van

zijn contacten met zijn oom en het gegeven dat deze enerzijds tijd bij verzoeker staat, maar anderzijds

ook als pater Familias, het nodige kan doen. Het op het overlijden van vader van verzoeker is de oom

bovendien de enige mogelijke persoon die verzoeker kan bijstaan.

[citaat bestreden beslissing]

De familie van verzoeker had nog een tante woonachtig in de regio en gelet op het gebrek aan middelen,

sociaal netwerk, geeft ze uiteraard terug naar de lesgekende woonplaats.

[citaat bestreden beslissing]

Het grijsverwijs verzoeker hier dat algemene situatie.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker is zoals aangegeven veel tijd doorgebracht op een lint tussen zijn oom en de verblijfplaats van

zijn familie aangezien er in het dorp op de omgeving van de verblijfplaats van zijn familie geen werk of

toekomstmogelijkheden waren. De aanwezigheid van de vader en de oom, van familieleden zorgen

bovendien voor dat verzoeker gelet op zijn jonge leeftijd niet betrokken was met enige gesprekken met

de overheid of met de Taliban. Verzoeker werd dan ook door zijn familie en omgeving afgeschermd, dit

om gedwongen rekrutering eveneens te voorkomen.

Verder kan verzoeker bevestigen dat hij slechts geringe tijd heeft doorgebracht in de regio en heeft

getracht terug te keren naar Iran. Hierbij werd verzoeker aan de grens tegengehouden, opgesloten en

opnieuw teruggezonden.

[citaat bestreden beslissing]

Door de geringe periode dat verzoeker effectief woonachtig was in Afghanistan kan hij geen gedetailleerde

informatie gegeven over de machthebbers of over de correcte politieke context.

Verzoeker kan dit uiteraard wel geven over zijn lang verblijf in Iran, over de leefomstandigheden, de

probleem van de Afghaanse bevolking aldaar, mogelijkheden of eerder onmogelijkheden om met school

te gaan… Het commissariaat heeft echter nagelaten hierover een onderzoek te voeren.

[citaat bestreden beslissing]
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Het is basis zelfbehoud om bij gevechten in de omgeving afzijdig te blijven. Verzoeker gaf aan dat er

regelmatig gevochten werd, maar kan inderdaad niet aangeven waar en wie betrokken was aangezien hij

zelf niet bij betrokken was.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker heeft een duidelijk beeld geschetst van de omstandigheden waarin zijn moeder diende te

hertrouwen, welke omstandigheden deze persoon gekleed en bewapend was. Verzoeker werd niet

gevraagd toestemming te verlenen voor het huwelijk en diende het huwelijk van zijn moeder te ondergaan.

Door dit huwelijk ook was verzoeker respect en gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn stief vader. Het is

dan ook in die omstandigheid dat verzoeker werd aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de Taliban.

[citaat bestreden beslissing]

Verzoeker heeft getracht documenten voor te brengen over zijn leven zowel in Iran als in Afghanistan,

werd niet verhoord over zijn leven in Iran nog over een doorleefd karakter hiervan, er werd enkele vragen

gesteld over het Kort verblijf in Afghanistan, zonder rekening te houden met afkomst en scholing van

verzoeker. Huwelijken in Afghanistan, vooral in door Taliban gecontroleerd gebied, gebeuren op

traditionele wijze waardoor er geen officiële bewijs kunnen geleverd worden. Bovendien is het voor

verzoeker uitermate moeilijk documenten te bekomen. Verzoeker heeft enkel zijn oom die hem kon

bijstaan. Deze oom heeft reeds problemen gekend met de stiefvader, deze kan dan ook onmogelijk

bewijzen over deze stiefvader bemachtigen.

Is sinds heel in het beoordelen van de geloofwaardigheid van een asielzoeker betreft het volledig beeld

krijgen over het tijdsverloop en de verblijfplaats van deze persoon. Hierbij dient eveneens gefocust te

worden op de verblijfplaatsen van deze asielzoeker tijdens zijn leven, en dient ook de waarheid hiervan

te worden onderzocht. Verzoeker stelt vast dat buiten enkele vragen over zijn Kort verblijf in Afghanistan

er geen enkel onderzoek naar zijn verblijf in Iran werd gevoerd, de omstandigheden waarin hij daar

verbleven heeft, daar waar dit essentieel is om verzoeker, zijn leefwereld, het doorleefd karakter van de

gebeurtenissen te achterhalen.

Verzoeker meent dan ook dat er manifest onvoldoende onderzoek is verricht.”

Verzoeker besluit dat geen van de argumenten van de commissaris-generaal volstaat om te besluiten dat

hij geen gegronde vrees voor vervolging heeft en meent dat er geen ernstig onderzoek werd gevoerd.

Verzoeker verwijst naar hetgene hij reeds beperkt in zijn persoonlijk onderhoud kon uiteenzetten en meent

dat de argumentatie van de commissaris-generaal slechts diens onwil aantoont om zich een

waarheidsgetrouw beeld te vormen van de concrete situatie waar hij zich in bevond. Hij wijst erop dat

rechtspraak van de Raad duidelijk stelt, zo er twijfel bestaat over bepaalde feiten of er onduidelijkheden

ontstaan bij het nalezen van het asielrelaas, de commissaris-generaal de plicht heeft te onderzoeken of

er vrees voor vervolging bestaat, minstens de geloofwaardigheid van de verklaringen verder uit te diepen.

Hij is van mening dat men dient rekening te houden met de feitelijke situatie in zijn land van herkomst en

zijn persoonlijke situatie.

Verzoeker heeft een manifeste angst om te worden teruggestuurd en onderworpen aan

mensenrechtenschendingen. De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.

- In een tweede middel, aangaande de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoeker een schending

aan van “het recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering

van de beslissing”.

Verzoeker wijst erop dat blijkens de “Europese Richtlijn 2004/83/EG” een tijdelijke maar verlengbare

verblijfstitel dient te worden toegekend aan vreemdelingen die aantonen dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico lopen op ernstig schade bij een terugkeer naar hun land

van herkomst. Verzoeker betoogt dat de subsidiaire bescherming en de mogelijkheid of toekenning

hiervan moet worden beoordeeld, niet in individuele gevallen maar in globo, daar waar bepaalde personen

die van eenzelfde regio afkomstig zijn aan dezelfde risico’s zijn onderworpen. De commissaris-generaal

heeft echter geen enkele analyse uitgevoerd van de veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst.

De commissaris-generaal moet zich hiervoor baseren op recente, accurate informatie welke gedragen

wordt door internationale bevindingen en rapporten. Verzoeker voert aan dat de appreciatiemarge van de

commissaris-generaal in geval van twijfel in zijn voordeel moet gelden. Hij meent dat hij duidelijk zijn regio

van herkomst heeft aangegeven, het district Chardara in de provincie Kunduz, zodat er minstens een

onderzoek diende te worden gevoerd naar de veiligheidssituatie in deze regio teneinde te beoordelen of

verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. De motivering hierover ontbreekt in

de bestreden beslissing. Verzoeker stelt dat de beslissing dan ook niet op afdoende wijze werd

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn relaas aannemelijk te maken. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in

wezen beperkt tot het herhalen van zijn verklaringen, het formuleren van algemene beweringen en kritiek

en het op algemene wijze vergoelijken en minimaliseren van de bevindingen van de commissaris-

generaal, hetgeen de omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt.

Vooreerst merkt de Raad op dat van verzoeker redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij de instanties

belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming, van meet af aan in vertrouwen

neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Hij heeft hierbij de verplichting om zijn volle

medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale

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

instanties kunnen beslissen over dit verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij de

instanties die belast zijn met het onderzoek naar het verzoek om internationale bescherming zo

gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

vervolgingsfeiten. De instanties mogen van hem correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk ook

documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante

familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute.

Verzoeker tracht de bevindingen in de bestreden beslissing te minimaliseren door te verwijzen naar zijn

opleidingsniveau en zijn profiel van soennitische Afghaanse vluchteling die illegaal in Iran heeft verbleven

en meermaals gedeporteerd werd. De Raad merkt vooreerst op dat verzoekers analfabetisme klemt met

de handtekening waarmee hij de documenten bij aanvang van de procedure heeft ondertekend. Hoe dan

ook merkt de Raad op dat van verzoeker, zelfs rekening houdende met zijn profiel, redelijkerwijze kan

worden verwacht dat hij doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen inzake

eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met zijn verblijfplaatsen en zijn

verblijfsomstandigheden voor zijn vertrek naar België. De Raad benadrukt hierbij dat verzoekers profiel

niet inhoudt dat zijn inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet

aangetoond) of hem zouden verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te omschrijven of zijn

verblijfplaatsen tot zijn vertrek naar België enigszins correct in de tijd te situeren. Gelet op de vaststellingen

in de bestreden beslissing is dit echter niet het geval.

Dit geldt te meer nu uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat verzoeker

ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over zijn leeftijd. Verzoeker verklaarde bij aanvang van de

procedure immers dat hij 17 jaar oud was, terwijl de Dienst Voogdij van de FOD Justitie op 11 april 2016

besloot dat verzoeker ouder is dan 18 jaar, waarbij 23,665 jaar met een standaarddeviatie van 1,895 jaar

een goede schatting is. Verzoekers verweer dat hij een gerechtvaardigde reden had om te liegen over

zijn leeftijd, daar hij geadviseerd werd door derden en schrik had om teruggestuurd te worden in het kader

van de Dublin-procedure, biedt geen afdoende verklaring voor het manifest misleidende karakter van zijn

verklaringen bij aanvang van de procedure. Verzoeker is immers zelf verantwoordelijk voor de

verklaringen die hij aflegt en achteraf ongunstig gebleken adviezen van derden kunnen zijn bedrieglijke

verklaringen niet toedekken. Verzoeker werd bij aanvang van de procedure erop gewezen dat van hem

wordt verwacht dat hij de instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale

bescherming correct inlicht over zijn identiteit, herkomst en vluchtmotieven. Daarenboven is aan het feit

dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land om er een verzoek om internationale

bescherming in te dienen, inherent het vertrouwen in de autoriteiten, waaraan men de bescherming

vraagt, verbonden. De vaststelling dat verzoeker valse verklaringen heeft afgelegd over zijn werkelijke

leeftijd, wat een relevant element is voor een correcte inschatting van zijn nood aan internationale

bescherming, is dan ook nefast voor verzoekers algehele geloofwaardigheid en doet afbreuk aan de

bewijswaarde van de door hem neergelegde identiteitsdocumenten.

De bestreden beslissing stelde immers terecht vast dat verzoekers taskara vermeldt dat verzoeker vijftien

jaar oud is in 2012-2013 en dus geboren werd in 1998 zoals hij tevens verklaarde bij aanvang van de

procedure (Documenten neergelegd door de asielzoeker, stuk 12, nr. 1; Bijlage 26), terwijl op basis van

het leeftijdsonderzoek dient te worden vastgesteld dat verzoeker geboren zou zijn tussen 1991 en 1995.
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Dergelijke discrepantie is dermate significant dat verzoeker geenszins kan worden gevolgd dat de leeftijd

vastgesteld op zijn taskara weinig tot geen afwijking vertoont met de in het leeftijdsonderzoek vastgestelde

leeftijd. Verzoeker gaat met zijn verweer bovendien voorbij aan de vaststelling in de bestreden beslissing

dat het door hem neergelegde Iraanse verblijfsdocument melding maakt van een geboortedatum van 21

maart 1989 in de Gregoriaanse kalender. Dergelijke vaststellingen tonen aan dat verzoeker de Belgische

asielinstanties bewust tracht te misleiden omtrent zijn identiteit en leeftijd.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift zijn verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud dat hij zich niet

bewust was dat er een leeftijdscontrole zou plaatsvinden en als ongeschoolde persoon niet kon inschatten

wat de implicaties hiervan zijn, gaat verzoeker voorbij aan de motivering in de bestreden beslissing : “Dat

u trouwens verklaart dat u er niet van op de hoogte was dat de leeftijd wordt onderzocht (p. 6) is

veelzeggend. Het getuigt niet van goede trouw ten aanzien van de asielprocedure dat u meent te kunnen

liegen omdat u ervan uitgaat dat geen controle volgt. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat u

uiteindelijk toegeeft dat u zich als minderjarige voordeed omdat u zo hoopte om niet naar Duitsland te

worden teruggestuurd. In het licht hiervan kan geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u het

belang van uw leeftijd niet zo goed kent (p. 6) en lijkt het er eerder op dat u hiermee gebruik wilde maken

van de specifieke procedure die van toepassing is op minderjarigen. Hoe dan ook, het heeft er alle schijn

van weg dat u de Belgische asielinstanties doelbewust probeert te misleiden door u jonger voor te doen

dan u in werkelijkheid bent. Dit heeft op zijn beurt een negatieve weerslag op uw algemene

geloofwaardigheid.”

De vaststelling dat verzoeker misleidende verklaringen aflegt over zijn identiteit wordt bovendien verder

versterkt doordat de naam op het door hem neergelegde Iraanse verblijfsdocument niet overeenstemt met

de naam die hij opgaf in het kader van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming in

België. Verzoeker verklaarde bij aanvang van de procedure immers dat hij M.N.S.A. heette (DVZ-

verklaring, stuk 10, p. 4), terwijl het document de naam N.S. vermeldt, hetgeen volgens verzoeker zijn

Iraanse naam betreft (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 3, 8). Verzoeker herhaalt in zijn

verzoekschrift zijn verklaringen dat N. een meisjesnaam is in Iran en voegt hieraan toe dat de Iraanse

ambtenaar een nieuwe naam voor hem heeft gekozen. De Raad merkt echter op dat dit laatste verweer

tegenstrijdig is met verzoekers verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud, waar hij verklaarde dat zijn

vader de naam N.S. voor hem had gekozen (Ibid.). Hoe dan ook ziet de Raad niet in waarom verzoekers

vader noch enige Iraanse ambtenaar een andere naam zou opgeven voor verzoeker in zijn officiële

Iraanse verblijfsdocumenten. Dergelijke vaststellingen doen dan ook afbreuk aan verzoekers verklaringen

over zijn identiteit.

Verzoeker kan bovendien niet gevolgd worden waar hij in zijn verzoekschrift poneert dat hij geen

tegenstrijdige verklaringen aflegde over de geboorteplaats van zijn broer en zus. De Raad stelt immers

vast dat verzoeker bij het invullen van de Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling verklaarde dat

zijn broer en zus geboren waren in het dorp Mamakhel in Afghanistan (Dossier overgemaakt aan CGVS,

stuk 9, “Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling”, p. 3), terwijl hij tijdens het interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat zij beide geboren werden in Iran (DVZ-verklaring, stuk 10, p. 7).

Tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker dan weer dat zijn zus geboren werd in

Afghanistan en zijn broer in Iran (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 5), terwijl verzoeker

thans in zijn verzoekschrift andermaal stelt dat zijn broer en zus in Iran geboren zijn. De bestreden

beslissing oordeelde bovendien terecht dat: “Immers uw zus die volgens uw verklaring DVZ op 8.6.2016

ongeveer 11 jaar en uw broer ongeveer 7 jaar waren, zouden volgens u op dat moment beide in Iran zijn

geboren. Echter tijdens het gehoor bij het CGVS beweert u integendeel dat uw zus nog in Afghanistan

zou zijn geboren en ongeveer anderhalf jaar was toen ze vertrok naar Iran (p. 5). Als u vertrokken bent

tussen 2001 en 2004 (zie verder) dan betekent dit noodgedwongen dat zij tussen 2000 en 2002 zou zijn

geboren. Dat zou evenwel ook betekenen dat zij op het moment van uw verklaring DVZ minstens 14 jaar

moet zijn geweest. De discrepanties stapelen zich op. Het is niet aan het CGVS om te gissen naar wat

dan wel de werkelijke versie was. Hoe dan ook blijkt opnieuw dat uw verklaringen met haken en ogen aan

elkaar hangen.” Verzoekers verweer dat hij nog jong was op het moment dat hij met zijn familie naar Iran

vertrok biedt geenszins een verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheden in verzoekers verklaringen

over zijn familieleden, gezien redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker correcte en coherente

verklaringen kan afleggen en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en

elementaire zaken in verband met zijn familieleden, zoals de geboorteplaats en leeftijd. De Raad merkt

bovendien nog op dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen over zijn leeftijd en

het moment waarop hij naar Iran verhuisde.
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De bestreden beslissing stelt immers terecht dat: “Tertio, u blijkt evenmin te kunnen aangeven wanneer u

naar Iran verhuisde en wanneer u zou zijn teruggekeerd naar Afghanistan. Teruggerekend is dit uw

beweerde traject: u zou er ongeveer twee maanden over hebben gedaan om België te bereiken eind

oktober 2015. U zou dus vertrokken zijn omtrent augustus 2015 uit Afghanistan waar u twee jaar zou

hebben gewoond, dus sinds omtrent augustus 2013. U spreekt zelf van de zomermaanden saratan en

akrab (p. 9, respectievelijk juni/juli en oktober/november), hetgeen gezien deze maanden elkaar niet

opvolgen amper verduidelijking brengt. Hiervoor zou u gedurende tien tot twaalf jaar in Iran bent verbleven

(p. 2), dus sinds ongeveer 2001/2003. Echter u maakt melding van de periode waarin Karzai werd

verkozen (p. 5), wat zou overeenstemmen met 2004. U beweert echter tegelijk dat uw vader zou zijn

gevlucht naar Iran omwille van de oorlog (p. 4, zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier),

terwijl dit dan zou gaan over de periode van uiterlijk 2001. U verklaart ook dat u als drie of vierjarige u land

verliet en zou volgens deze chronologie dus geboren kunnen zijn omtrent 1997-1998 of 2000. Deze laatste

datum geeft een nieuw verschil met deze die u opgaf bij de DVZ en waarvan werd aangetoond dat deze

niet correct kan zijn. Uw chronologie, voor zover er enige logica uit te halen valt, is dus duidelijk

verzonnen.” Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij geboren is tussen 1996 en 1998, doch de

bestreden beslissing merkte reeds terecht op dat deze geboortedatum niet correct kan zijn, gezien deze

niet overeenstemt met de resultaten van het leeftijdsonderzoek waarbij werd vastgesteld dat verzoeker

geboren werd tussen 1991 en 1995. Waar verzoeker verder nog aanvoert dat president Karzai reeds in

2002 werd aangesteld, merkt de Raad op dat verzoeker verklaarde dat hij uit Afghanistan vertrok “Ten

tijde van de regering van Karzai, helemaal aan het begin tijdens de verkiezingen.” (Notities van het

persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 5). Uit de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt

dat de verkiezing van president Karzai plaatsvond in 2004 (Landeninformatie, stuk 13, nr. 1). Deze

verklaring is dan ook tegenstrijdig met verzoekers verklaringen dat zijn vader uit Afghanistan vluchtte

omwille van de oorlog, gezien uit de landeninformatie blijkt dat deze was afgelopen in 2001 (Ibid.). De

bestreden beslissing oordeelde aldus terecht dat verzoeker vage, tegenstrijdige en ongeloofwaardige

verklaringen aflegt over het moment waarop hij Iran verliet en terug naar Afghanistan verhuisde.

De bestreden beslissing oordeelde bovendien terecht dat evenmin geloof kan worden gehecht aan

verzoekers verklaringen over zijn verblijfplaatsen in Afghanistan na zijn terugkeer uit Iran. Verzoekers

verweer in het verzoekschrift dat hij regelmatig wisselde van verblijfplaats tussen die van zijn ouders en

zijn oom en dat het normaal is dat hij contact heeft met zijn oom om informatie te verkrijgen, biedt

geenszins een afdoende verklaring voor verzoekers inconsistente verklaringen met betrekking tot zijn

verblijfplaatsen in Afghanistan, gelet op de pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissing

dat: “Quarto, ook uw verblijfplaatsen eenmaal in Afghanistan zijn niet met zekerheid vast te stellen. In uw

verklaring DVZ geeft u aan dat u na uw terugkeer naar Afghanistan woonde in de provincie Baghlan. U

voegt hier meer bepaald aan toe onder punt 10: “bij mijn oom.. we verbleven sommige maanden bij hem

omdat we niets hadden en hij onderhield ons, gaf ons eten,…”. Onder punt 24 specificeert u dat u nooit

een paspoort had maar dat u het zal vragen bij uw oom. U zou ook uw oom contacteren om uw taskera

op te sturen. Kortom u verwijst zonder dubbelzinnigheid naar uw oom in Baghlan als adres en contact.

Echter tijdens het gehoor bij het CGVS verklaart u dat hij woonde in Kunduz en pas na uw vertrek naar

Baghlan verhuisde (p. 6). U verklaart ook dat u uitsluitend nog in Kunduz heeft verbleven tussen uw

terugkeer uit Iran en vertrek naar België (p. 9), met uitzondering van de laatste dag. Geconfronteerd met

deze verschillen beweert u dat u niet gezegd heeft dat u bij oom ging wonen. Doorgevraagd naar uitleg

hierover past u uw verklaring weer aan: ja u ging na uw problemen bij uw oom wonen (p. 6). Bij opnieuw

aandringen door het CGVS dat hier geen touw aan vast te knopen valt, geeft u plots aan dat u niet lang

in Baghlan woonde, enkele maanden na de problemen waar uw oom door steeds slechtere

omstandigheden was heen verhuisd. Echter dat u uw verklaringen telkens met even grote stelligheid

wijzigt verklaart op zich niets en kan het CGVS niet overtuigen van uw oprechtheid.”

Verzoekers verweer dat zijn tante er woonde en dat zijn familie bij een gebrek aan middelen en sociaal

netwerk terugkeerde naar de door hen gekende woonplaats biedt bovendien geen afdoende verklaring

voor de pertinente en terechte vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekers familie terug zou

keren naar een dorp dat in handen was van de taliban (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4,

p. 10). De Raad stelt immers vast dat verzoekers familie volgens zijn verklaringen reeds naar Iran

verhuisde zonder de aanwezigheid van een persoonlijk netwerk aldaar en er twaalf jaar lang verbleef,

zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij zich ook elders in Afghanistan zouden kunnen vestigen

zonder de aanwezigheid van een persoonlijk netwerk.

Verzoeker tracht verder de pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent zijn

lacunaire kennis van zijn vermeende regio van herkomst in Afghanistan te minimaliseren door te wijzen

op zijn jonge leeftijd en het feit dat hij werd afgeschermd door zijn familie, het feit dat hij slechts geringe
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tijd in zijn regio verbleef en vaak bij zijn oom verbleef, en dat hij afzijdig bleef en niet betrokken was bij de

gevechten die in zijn regio plaatsvonden.

De Raad merkt vooreerst op dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers jonge leeftijd en dat hij

evenmin aannemelijk maakt dat hij een dermate afgeschermd leven leidde in Afghanistan, gelet op zijn

verklaring in het verzoekschrift dat hij bij zijn oom tewerkgesteld werd. De Raad merkt verder op dat

verzoeker verklaarde dat hij twee jaar in Afghanistan heeft verbleven (Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 4, p. 9) en dat zijn verklaringen over zijn verblijf bij zijn oom ongeloofwaardig zijn. Het

loutere feit dat verzoeker niet betrokken was bij gevechten in zijn regio verhindert bovendien niet dat

verzoeker kennis kon nemen van de aard, inhoud en plaats van deze gevechten indien deze in zijn regio

plaatsvonden, gezien dergelijke informatie bovendien cruciaal is om veiligheidsredenen. De Raad is dan

ook van oordeel dat verzoekers verweer geenszins een afdoende verschoning biedt voor verzoekers

lacunaire kennis met betrekking tot (i) de aanwezigheid van de taliban in zijn dorp, (ii) prominente

personen in zijn regio van herkomst en (iii) de plaats van de gevechten in zijn regio. Dergelijke

vaststellingen ondergraven verzoekers verklaringen over zijn verblijf in zijn vermeende regio van

herkomst.

Gezien geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen over zijn herkomst uit Mamakhel in

het district Chardara in de provincie Kunduz in Afghanistan, kan evenmin geloof worden gehecht aan de

problemen die er zich hebben voorgedaan. Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de bestreden

beslissing terecht motiveerde dat de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten die er zich hebben

voorgedaan eveneens ongeloofwaardig zijn.

Verzoeker beperkt zijn verweer in het verzoekschrift tot het louter herhalen van zijn verklaringen hierover

en het volharden dat hij een duidelijk beeld geschetst heeft van deze omstandigheden, doch dit algemene

verweer doet geenszins een afbreuk aan de pertinente motivering in de bestreden beslissing dat deze

verklaringen niet aannemelijk zijn, gelet op de pertinente en terechte vaststelling in de bestreden

beslissing dat: “U verklaart dat u Afghanistan moest ontvluchten omdat uw stiefvader u voor de taliban

probeerde te rekruteren en u met de dood bedreigde als u zich niet zou aansluiten (p. 15). U slaagde er

evenwel niet in om aannemelijk te maken dat de taliban u hebben proberen rekruteren. Zo is het weinig

aannemelijk dat mullah H. bij het huwelijk met uw moeder een “simpele persoon” was (p. 10) die in

Pakistan gestudeerd had en dat u pas later ontdekte dat hij talib was. U verklaart dat uw moeder volgens

de taliban geen weduwe mocht blijven en dat u via de buurvrouw in contact werd gebracht en hem enkel

kenden als mullah (p. 12). Nochtans verklaart u ook dat hij allang in het dorp woonde en dat hij wapens

droeg (p. 15) en dit in een door de taliban gedomineerd dorp. Het is met andere woorden volledig

onduidelijk hoe en waarom zo iemand dit gegeven verborgen zou moeten houden.”

Verzoeker voert verder aan dat hij geen officiële documenten kan neerleggen van het huwelijk van zijn

moeder met zijn stiefvader omdat dit een religieus huwelijk betrof, doch de Raad merkt op dat het

verzoeker vrij staat om dergelijk huwelijk te bewijzen aan de hand van allerlei stavingstukken en dat het

niet noodzakelijk vereist is dat hij officiële documenten hiervan voorlegt. Waar verzoeker nog aanvoert dat

hij geen documenten kan bekomen over zijn stiefvader via zijn oom omdat deze reeds problemen gekend

heeft met zijn stiefvader, merkt de Raad op dat verzoeker niet aantoont dat dit de enige manier is waarop

hij documenten zou kunnen bekomen over zijn stiefvader. Hoe dan ook merkt de Raad op dat verzoeker

evenmin documenten kan neerleggen die het overlijden van zijn vader of de identiteit van zijn familieleden

kunnen bevestigen en dat hij evenmin een bevredigende verklaring kan geven waarom deze documenten

ontbreken. De Raad benadrukt dat artikel 48/6, § 1, van de Vreemdelingenwet verzoeker duidelijk de

verplichting oplegt om alle nodige elementen ter staving van een verzoek om internationale bescherming

zo spoedig mogelijk neer te leggen, en bij gebrek aan stukken een aanvaardbare verklaring hiervoor te

geven. Dit is hier niet het geval.

Verzoeker biedt in zijn verzoekschrift bovendien geen dienstig verweer tegen de pertinente en correcte

motivering in de bestreden beslissing dat “Aanvullend stelt het CGVS vast dat u geen asiel aanvroeg in

Griekenland, Oostenrijk of Duitsland hoewel u er wel de kans toe had. Van een persoon die beweert

vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die internationale bescherming inroept mag verwacht

worden dat deze zo snel mogelijk een asielaanvraag indient. Dat u eerst naar België bent gereisd en pas

hier een asielaanvraag indiende is een indicatie dat u deze bescherming niet dringend noodzakelijk achtte

en ondermijnt hierdoor verder de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde vrees.”

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

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:
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“Er moet worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

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

het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op de eerste plaats stelt het CGVS vast dat u geen consistente en duidelijke chronologie van uw leven

kan opmaken. U bent systematisch vaag als het gaat over data, leeftijden en verblijfplaatsen, terwijl het

essentieel is om een duidelijk beeld te krijgen van specifieke verblijfplaatsen op specifieke momenten, om

te kunnen nagaan welke vrees verbonden is met de genoemde plaats. Nochtans schiet u hier duidelijk

tekort. U beweert dat dit komt omdat u ongeschoold bent. Dit is echter geen excuus voor het afleggen van

dermate onsamenhangende verklaringen (zie verder). Immers u kreeg ruimschoots de kans om over uw

verklaringen na te denken en zich volledig uit te drukken. Toch lijkt het erop dat u ter plaatse zaken verzint,

wat erop wijst dat u geen zicht wil geven op uw ware situatie:

Primo heeft het CGVS ernstige twijfels over de door u opgegeven leeftijd en de daaraan verbonden

identiteit. Het stelt immers vast dat u niet de waarheid heeft verteld over uw leeftijd. U gaf tijdens het

interview met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan dat u op het ogenblik van uw aankomst 17 jaar

en dus minderjarig was. U verklaarde immers in oktober 2015 te zijn geboren op 31 oktober 1998 (Fiche

niet begeleide minderjarige vreemdeling). Nadien werd vastgesteld op basis van een medisch onderzoek,

uitgevoerd op 5 november 2015 dat uw minimumleeftijd hoger zou liggen dan u beweerde. Hieruit bleek

dat u op een leeftijd had van ouder dan 18 jaar, namelijk 23,655 jaar met een standaarddeviatie van 1,895

jaar. U kreeg hierop als nieuwe geboortedatum 01.01.1992.

Overigens blijkt uit uw taskera dat u 15 jaar zou zijn geweest in 1391, wat overeenkomt met 2012-2013 in

de Gregoriaanse kalender en een geboortejaar rond 1998 (CGVS gehoorverslag, p. 5). Uw Iraanse

verblijfsdocument maakt evenwel melding van een geboortedatum van 01.01.1368, wat overeenkomt met

21.03.1989. Dat u zich in België niet minder dan 11 jaar jonger probeert voor te doen is niet ernstig.

Dat u trouwens verklaart dat u er niet van op de hoogte was dat de leeftijd wordt onderzocht (p. 6) is

veelzeggend. Het getuigt niet van goede trouw ten aanzien van de asielprocedure dat u meent te kunnen

liegen omdat u ervan uitgaat dat geen controle volgt. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat u

uiteindelijk toegeeft dat u zich als minderjarige voordeed omdat u zo hoopte om niet naar Duitsland te

worden teruggestuurd. In het licht hiervan kan geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u het

belang van uw leeftijd niet zo goed kent (p. 6) en lijkt het er eerder op dat u hiermee gebruik wilde maken

van de specifieke procedure die van toepassing is op minderjarigen. Hoe dan ook, het heeft er alle schijn

van weg dat u de Belgische asielinstanties doelbewust probeert te misleiden door u jonger voor te doen

dan u in werkelijkheid bent. Dit heeft op zijn beurt een negatieve weerslag op uw algemene

geloofwaardigheid.

Verder is ook uw naam onduidelijk. Bij de DVZ en het gehoor bij het CGVS verklaart u dat uw naam M.N.,

zoon van A., kleinzoon van S.A. is. Deze naam komt ook voor op uw taskera. U verklaart daarnaast dat

uw naam in Iran N.S. zou zijn geweest. Deze naam komt inderdaad voor op de ELA die u neerlegt. U weet

echter niet te zeggen waarom uw vader deze naam zou hebben opgegeven. Hoe dan ook is het verschil

problematisch en in het licht van de andere genoemde onduidelijkheden (zie verder) is het CGVS niet

overtuigt van uw ware identiteit. Van een asielzoeker die beweert gevlucht te zijn naar België omdat hij in

zijn thuisland vreesde voor zijn leven, mag minstens verwacht worden dat hij de volledige medewerking

verleent aan de asielprocedure en dat hij de elementen ter ondersteuning van zijn asielrelaas zo

waarheidsgetrouw en accuraat mogelijk aanbrengt, waaronder de gegevens omtrent zijn identiteit. U heeft

niet voldaan aan deze medewerkingsplicht.

Secundo, er zijn bijkomende aanwijzingen dat u uw verklaringen bijstelt of verdraait in de loop van de

asielprocedure, met name in verband met uw familieleden. Immers uw zus die volgens uw verklaring DVZ

op 8.6.2016 ongeveer 11 jaar en uw broer ongeveer 7 jaar waren, zouden volgens u op dat moment beide

in Iran zijn geboren. Echter tijdens het gehoor bij het CGVS beweert u integendeel dat uw zus nog in

Afghanistan zou zijn geboren en ongeveer anderhalf jaar was toen ze vertrok naar Iran (p. 5). Als u

vertrokken bent tussen 2001 en 2004 (zie verder) dan betekent dit noodgedwongen dat zij tussen 2000

en 2002 zou zijn geboren. Dat zou evenwel ook betekenen dat zij op het moment van uw verklaring DVZ

minstens 14 jaar moet zijn geweest. De discrepanties stapelen zich op. Het is niet aan het CGVS om te

gissen naar wat dan wel de werkelijke versie was. Hoe dan ook blijkt opnieuw dat uw verklaringen met

haken en ogen aan elkaar hangen.
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Tertio, u blijkt evenmin te kunnen aangeven wanneer u naar Iran verhuisde en wanneer u zou zijn

teruggekeerd naar Afghanistan. Teruggerekend is dit uw beweerde traject: u zou er ongeveer twee

maanden over hebben gedaan om België te bereiken eind oktober 2015. U zou dus vertrokken zijn omtrent

augustus 2015 uit Afghanistan waar u twee jaar zou hebben gewoond, dus sinds omtrent augustus 2013.

U spreekt zelf van de zomermaanden saratan en akrab (p. 9, respectievelijk juni/juli en oktober/november),

hetgeen gezien deze maanden elkaar niet opvolgen amper verduidelijking brengt. Hiervoor zou u

gedurende tien tot twaalf jaar in Iran bent verbleven (p. 2), dus sinds ongeveer 2001/2003. Echter u maakt

melding van de periode waarin Karzai werd verkozen (p. 5), wat zou overeenstemmen met 2004. U

beweert echter tegelijk dat uw vader zou zijn gevlucht naar Iran omwille van de oorlog (p. 4, zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier), terwijl dit dan zou gaan over de periode van uiterlijk 2001. U

verklaart ook dat u als drie of vierjarige u land verliet en zou volgens deze chronologie dus geboren kunnen

zijn omtrent 1997-1998 of 2000. Deze laatste datum geeft een nieuw verschil met deze die u opgaf bij de

DVZ en waarvan werd aangetoond dat deze niet correct kan zijn. Uw chronologie, voor zover er enige

logica uit te halen valt, is dus duidelijk verzonnen.

Quarto, ook uw verblijfplaatsen eenmaal in Afghanistan zijn niet met zekerheid vast te stellen. In uw

verklaring DVZ geeft u aan dat u na uw terugkeer naar Afghanistan woonde in de provincie Baghlan. U

voegt hier meer bepaald aan toe onder punt 10: “bij mijn oom.. we verbleven sommige maanden bij hem

omdat we niets hadden en hij onderhield ons, gaf ons eten,…”. Onder punt 24 specificeert u dat u nooit

een paspoort had maar dat u het zal vragen bij uw oom. U zou ook uw oom contacteren om uw taskera

op te sturen. Kortom u verwijst zonder dubbelzinnigheid naar uw oom in Baghlan als adres en contact.

Echter tijdens het gehoor bij het CGVS verklaart u dat hij woonde in Kunduz en pas na uw vertrek naar

Baghlan verhuisde (p. 6). U verklaart ook dat u uitsluitend nog in Kunduz heeft verbleven tussen uw

terugkeer uit Iran en vertrek naar België (p. 9), met uitzondering van de laatste dag. Geconfronteerd met

deze verschillen beweert u dat u niet gezegd heeft dat u bij oom ging wonen. Doorgevraagd naar uitleg

hierover past u uw verklaring weer aan: ja u ging na uw problemen bij uw oom wonen (p. 6). Bij opnieuw

aandringen door het CGVS dat hier geen touw aan vast te knopen valt, geeft u plots aan dat u niet lang

in Baghlan woonde, enkele maanden na de problemen waar uw oom door steeds slechtere

omstandigheden was heen verhuisd. Echter dat u uw verklaringen telkens met even grote stelligheid

wijzigt verklaart op zich niets en kan het CGVS niet overtuigen van uw oprechtheid.

Quinto, uit uw vage verklaringen over de (veiligheids)situatie blijkt bovendien niet overtuigend dat u er

effectief heeft gewoond in de aangegeven periode (pp. 10-14). Zo verklaart u dat het dorp Mamarkhel in

handen is van de taliban bij uw terugkeer uit Iran. Dat uw familie uitgerekend zo’n plaats zou hebben

gekozen om naar terug te keren doet op zich al vragen rijzen. Verder gevraagd naar de situatie twee jaar

later, bij uw vertrek, verwijst u opvallend genoeg naar uw vader volgens wie de situatie niet goed was (p.

10). Nochtans had u eerder verklaard dat uw vader dan al enkele jaren was overleden. Bovendien is het

vreemd dat u ondanks aandringen voor meer duidelijkheid tijdens het gehoor zich dit “niet kan herinneren”,

de vraag gaat immers over iets dat maar twee jaar voor het gehoor plaatsvond en geen detail is bovendien.

U verklaart wel u dat de mensen van de overheid niet gemakkelijk konden komen omdat ze eerst moeten

praten met de hoofden van de taliban voor advies (p. 10). In dat licht is het bevreemdend dat u geen

enkele informatie weet te verstrekken over de geplogenheden voor terugkeerders uit Iran en hoe zij zich

bij aankomst ten aanzien van de feitelijke (talib) machthebbers verhouden (p. 11). Uw antwoord ontwijkt

de vraag volledig: “Ik was niet aanwezig bij hen, ik weet het niet, het zijn wilde mensen”. Dit alles roept

heel ernstige vragen op of u ooit werkelijk verbleef in een door de taliban gedomineerd dorp. Verder

gevraagd naar de specifieke situatie in en rond het dorp Mamarkhel blijft u steken in algemeenheden

waaruit geen enkele doorleefdheid blijkt. Bijvoorbeeld wanneer het CGVS naar meer vraagt als een naam

van de lokale talibanleider kan u enkel zeggen dat het een Afghaan is “maar u weet niet van waar hij

oorspronkelijk is” (p. 11, 12). Gevraagd naar concrete info over de achtergrond of verantwoordelijkheden

van de andere namen die u opsomt van vermeende talibanleiders komt u niet verder dan het algemene

“diegenen die aanvallen beraamden en veel contacten hadden met H., ik zag ze samen rondhangen”.

Hierdoor versterkt het vermoeden dat minstens dit aspect van uw relaas werd ingestudeerd.

Het CGVS gaf u tijdens het gehoor de kans om toelichting te verschaffen bij bekende namen van regionale

leiders van zowel de taliban als de overheid die in deze periode functies bekleedden in deze regio. U

bleek echter niet een van de tien voorgestelde personen te kennen (p. 13, voor achtergrond zie informatie

toegevoegd aan het dossier). In een door acuut conflict gekenmerkt gebied is het weinig aannemelijk dat

burgers volledig onwetend zouden zijn over lokale politieke figuren.

Verder gevraagd naar details van de plaats van de gevechten in uw onmiddellijke regio blijft u opnieuw

hangen in vage verklaringen (“mensen probeerden te schuilen.. taliban probeerden terrein te winnen.. het
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is niet aan mij om te gaan kijken.. ik was er niet altijd bij om te zien wat er gebeurde want ik ging werken,

p. 13). Gevraagd naar hoe u dan kon vluchten uit zo’n kruitvat beweert u plots dat er geen gevechten aan

de gang waren zoals bij Kunduz en verklaart u dat toen u er nog woonde dat de situatie beter was. Met

dergelijk warm en koud blazen legt u niets uit en kan het CGVS niet vaststellen dat u er werkelijk geleefd

hebt op dat moment. Dat u lang in Iran heeft gewoond (p. 16) doet niets af aan de legitieme verwachting

van het CGVS dat als u verklaart dat u daarna nog twee jaar elders woonde, hiervan een ernstige

beschrijving kan geven.

Ten tweede kan het CGVS geen geloof hechten aan uw relaas. Naast de vaststelling dat uw aanwezigheid

in Mamkhel ongeloofwaardig is op het moment waarom u beweerde te moeten vluchten, heeft het CGVS

bijkomende bemerkingen over de aard van uw beweringen. U verklaart dat u Afghanistan moest

ontvluchten omdat uw stiefvader u voor de taliban probeerde te rekruteren en u met de dood bedreigde

als u zich niet zou aansluiten (p. 15). U slaagde er evenwel niet in om aannemelijk te maken dat de taliban

u hebben proberen rekruteren. Zo is het weinig aannemelijk dat mullah H. bij het huwelijk met uw moeder

een “simpele persoon” was (p. 10) die in Pakistan gestudeerd had en dat u pas later ontdekte dat hij talib

was. U verklaart dat uw moeder volgens de taliban geen weduwe mocht blijven en dat u via de buurvrouw

in contact werd gebracht en hem enkel kenden als mullah (p. 12). Nochtans verklaart u ook dat hij allang

in het dorp woonde en dat hij wapens droeg (p. 15) en dit in een door de taliban gedomineerd dorp. Het

is met andere woorden volledig onduidelijk hoe en waarom zo iemand dit gegeven verborgen zou moeten

houden.

Er moet bovendien opgemerkt te worden dat u geen enkel bewijs van de dood van uw vader neerlegde,

noch dat uw moeder zou zijn hertrouwd. U legt geen enkel stuk neer dat het bestaan van deze mullah zou

kunnen illustreren. Het enige identiteitsdocument dat u voorlegt is uw eigen taskara, maar van uw moeder,

vader, broer, zus, oom of vermeende stiefvader legt u niets voor: geen taskara, geen (groeps)foto’s, geen

facebookaccount, etc. Hierdoor kan enkel afgegaan worden op uw verklaringen. Deze blijken echter vaag

en vooral tegenstrijdig. In afwezigheid van geloofwaardige verklaringen over de persoon die u zou

bedreigen, vervalt als vanzelf de een geloofwaardigheid van de bedreiging die van deze persoon zou

uitgaan.

Aanvullend stelt het CGVS vast dat u geen asiel aanvroeg in Griekenland, Oostenrijk of Duitsland hoewel

u er wel de kans toe had. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en

die internationale bescherming inroept mag verwacht worden dat deze zo snel mogelijk een asielaanvraag

indient. Dat u eerst naar België bent gereisd en pas hier een asielaanvraag indiende is een indicatie dat

u deze bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt hierdoor verder de geloofwaardigheid

van de door u aangehaalde vrees.

(…)

Omdat u stelt dat u geen andere problemen kende in Afghanistan (CGVS p. 16/17), moet daarom besloten

worden dat u niet aannemelijk maakt dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u bij een terugkeer

naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van art.

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze bovenstaande

appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten hebben enkel een ondersteunende

werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid van ongeloofwaardige verklaringen herstellen. Uit

informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens dat documenten in Afghanistan eenvoudig te

verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken.

Primo, zo blijkt dat uw taskera een geboortedatum bevat die zeker niet met uw werkelijke leeftijd kan

overeenstemmen. Zelfs al is uw leeftijd, zoals u zelf beweert, vastgelegd op basis van uw uiterlijk (p. 5),

dan nog dat dit hogergenoemde verschillen niet verklaren. Bovendien is het vreemd dat er een andere

geboortedatum zou worden gebruikt dan deze uit het document dat uit Iran afkomstig zou zijn, namelijk

01.01.1368, of 21.3.1989 volgens de Gregoriaanse kalender. Kortom, het CGVS heeft zeer ernstige

bedenkingen bij de inhoud en authenticiteit van deze taskera.

Secundo, u bent vaag over de afwezigheid van verblijfsdocumenten in Iran. Zo beweert u aanvankelijk

dat u illegaal verbleef en nooit documenten aanvroeg (p. 4). Wanneer het CGVS aandringt op details zegt

u dat u ze wel gevraagd heeft maar niet gekregen (p. 5).
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Verder gevraagd naar hoe dat kwam, verklaart u enigszins naast de kwestie dat u niet durfde en dat het

teveel kostte. Geconfronteerd met de vaststelling dat uw verklaringen elke transparantie missen, verklaart

u dat u wegliep van de politie omdat u ze anders had moeten afgeven (p. 5). Het CGVS kan hierdoor

vermoeden dat u wel degelijk over een document als met name een amayesh beschikte in Iran maar deze

niet wil neerleggen bij het CGVS. Immers u beweert wel dat u enkele jaren later effectief werd

gedeporteerd, maar legt hiervan geen enkel bewijs neer. U legt ten andere geen bewijs neer van uw

effectieve terugkeer naar Afghanistan.

Tertio, voor wat betreft het uitwijzingsdocument uit Iran dat u wel neerlegt, stelt het CGVS dat u niet

accuraat heeft toegelicht waar het om gaat. U verklaart tijdens het gehoor dat u dit ongeveer zeven jaar

geleden ontving, wat overeenkomt met 2010. Uit een vertaling blijkt dat dit document geldig is van

23.08.2011 tot 21.07.2012 voor een periode van 233 dagen om terug te keren naar Afghanistan. Echter

u had hiermee niet “niets” zoals u beweert (gehoor p. 4). Immers het betrof een laisser-passer waarmee

u op specifieke manier de tijd kreeg om naar Afghanistan terug te keren zodat u een visum voor Iran kan

bekomen. Even later beweert u dan weer dat u dacht dat dit een verblijfsdocument was (p. 8). Dat is een

loze bewering. Dat u niet correct kan of wil aangeven waar dit document voor dient, doet uw algemene

geloofwaardigheid geen deugd. Bovendien bezorgt u het CGVS een gelijkaardig document voor een

zekere Z.S., dochter van Q., maar is het volledig onduidelijk over wie dit zou gaan. Immers de naam komt

niet overeen met deze van familieleden zoals u ze opgaf in de Verklaring DVZ dd. 08.06.2016 (uw moeder

heet er N.D. en uw zuster N.S.A.).

Quarto, de foto’s op de bouwwerf illustreren eventueel dat u in Iran bent geweest, hoewel het CGVS dit

op zich niet in twijfel trekt.

Quinto, aangezien het CGVS tenslotte geen geloof hecht aan uw relaas, voegt de foto van een gewonde

man niets toe aan uw verklaringen. Wel moet het CGVS opmerken dat het vreemd is dat u vergeten zou

zijn (p. 3) om deze foto’s te bekijken die u neer legt. Het getuigt van opmerkelijk weinig interesse in uw

eigen asielprocedure dat u te vergeetachtig was om enkele foto’s te bekijken die u al een jaar geleden

heeft ontvangen.”

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift immers naar de veiligheidssituatie in zijn vermeende regio van

herkomst, doch gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Mamakhel, in het district

Chardara in de provincie Kunduz, in Afghanistan niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk

dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Afghaanse

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de procedure zijn ware identiteit en herkomst

aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt. Het komt de

Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar België, noch over

het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer daar verzoeker

op dit punt uitdrukkelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijk onderhoud en dus de kans heeft

gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 6,

p. 1-2, 14-15, 17).

De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Afghanistan geen zwaarwegende

gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.
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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 Afghanistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

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

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

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

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

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


