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nr. 221 590 van 23 mei 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. WARLOP

J. Swartenbroucklaan 14

1090 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 november 2017

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

van 29 september 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 14 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M.-C. WARLOP verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 8 mei 2014 toe op het Belgische grondgebied en diende op 22 mei 2014 een

eerste asielaanvraag in.

1.2. Verzoeker werd op 24 september 2014 overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk.

1.3. Verzoeker kwam op 27 oktober 2015 wederom toe op het Belgische grondgebied en diende op 5

november 2015 een tweede asielaanvraag in.

1.4. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

trof op 29 september 2017 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker werd hiervan diezelfde dag per aangetekend schrijven in

kennis gesteld.
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Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Hazara van etnische origine en bezit u de Afghaanse nationaliteit. U

bent geboren in het dorp Peshghar, gelegen in Nay Qala regio in Qarabagh district van de provincie

Ghazni.

Toen u twaalf à veertien jaar oud was, nam de taliban uw dorp in en vluchtte u met uw familie naar Ghazni

stad. U werkte er samen met uw vader in de winkel van uw familie. U was tevens spion voor de sjiitische

partij Hezbe Wahdat. U moest documenten voor hen afleveren. In 2001 liet de taliban een brief achter in

de winkel waarin u werd bevolen om naar het hoofdkwartier van de groepering te komen. Uw vader zei

dat u moest vertrekken om uw veiligheid te garanderen.

U ging naar Pakistan en nam daar met de hulp van een smokkelaar het vliegtuig naar het Verenigd

Koninkrijk, waar u asiel vroeg. Uw procedure sleepte jarenlang aan. Uiteindelijk kreeg u een negatieve

beslissing en uw beroep werd verworpen. U bleef evenwel illegaal werken en wonen in het Verenigd

Koninkrijk.

Uw familie had het financieel goed in Afghanistan. Uw vader handelde in tapijten en verbleef sinds 2002

regelmatig in Iran voor zijn werk. In 2011 werd uw broer Y.(…) ontvoerd voor losgeld. Uzelf ontving een

mail van de ontvoerders met foto’s van uw broer die in een grot onder schot wordt gehouden door twee

mannen. Er werd 280.000 dollar losgeld gevraagd. U contacteerde uw familie. Zij vertelden dat Y.(…) was

meegenomen en dat de onbekende ontvoerders uw oom aan vaderskant twee of drie keer hadden

opgebeld. U zei aan uw oom dat als de ontvoerders hem nog eens zouden bellen, hij tijd moest vragen

zodat het losgeld kon worden verzameld. Er werd echter niets meer van hen vernomen en tot op heden

weten jullie niet wat er is gebeurd met uw broer.

Kort hierna werd uw toen twaalfjarige zus, S.(…), verkracht door onbekende gewapende mannen. Na

deze gebeurtenissen besloot uw vader Afghanistan te verlaten met de hele familie en te verhuizen naar

Isfahan in Iran. U maakte zich ernstige zorgen over uw broer en besloot in 2013 naar Afghanistan terug

te keren en hem te zoeken.

U reisde via Pakistan naar Torkham, Kabul en vervolgens naar Ghazni. U sprak mensen aan over de

ontvoering van uw broer. Dr. A.(…) A.(…) Z.(…), het ex-parlementslid wiens naam onderaan de mail van

de ontvoerders stond geschreven, wist van niets. Niemand kon u verder helpen. Het spoor liep dood.

Tijdens uw verblijf in Afghanistan nam u tevens contact op met een verre oom van N.(…) L.(…) (CGVS

(…) en O.V. (…)). U kende N.(…) al van vóór uw vertrek naar het Verenigd Koninkrijk. Jullie hadden jullie

liefde voor elkaar indertijd kenbaar gemaakt. Via één van haar familieleden kwam u te weten dat ze in

België was. Ze was gescheiden van haar eerste echtgenoot. U sprak haar via de telefoon en jullie

verloofden zich. In Ghazni ging u samen met haar oom naar een islamitisch centrum waar u de nikah

deed in het bijzijn van getuigen.

Vijf of zes maanden na uw terugkeer, verliet u andermaal Afghanistan omwille van de algemene onveilige

situatie. U reisde naar uw vrouw in België, waar u op 22 mei 2014 een eerste maal asiel vroeg. In de buurt

van het opvangcentrum waar u verbleef, werd u benaderd door priesters. U kreeg interesse in het

christendom en ging af en toe naar de kerk waar u les kreeg. Op 28 augustus 2014 bent u in België

religieus gehuwd met N.(…) L.(…). Uw asielaanvraag werd onontvankelijk beoordeeld en op 24

september 2014 werd u teruggestuurd naar het Verenigd Koninkrijk. U werd er in een gesloten centrum

vastgehouden en er werd besloten tot repatriëring. U was in het Verenigd Koninkrijk ooit beschuldigd van

het witwassen van geld. U verklaarde dat u voor een vriend werkte, dat u voor hem geld overschreef op

een bankrekening en dat later bleek dat er geen belastingen werden betaald op dat geld. U stelde dat u

niets verkeerd had gedaan. In het detentiecentrum verdiepte u zich verder in het christendom en

distantieerde u zich van de islam. In november 2014 werd u gedoopt door de Anglicaanse Kerk. Op 10

maart 2015 werd u van het Verenigd Koninkrijk naar Afghanistan gerepatrieerd.

U ging terug naar uw dorp Peshghar waar u bij uw oom aan vaderskant verbleef. U bracht tijd door met

een jeugdvriend. Soms dronken jullie alcohol. Familieleden van uw vriend die talibs waren, beschuldigden

u ervan een ongelovige te zijn. Tijdens een religieuze bijeenkomt in de moskee in Peshghar stelde u

kritische vragen over de islam. De aanwezigen zeiden dat u het slechte pad had gekozen. U werd

geslagen en uit de moskee gegooid. De religieuze geleerde had het bevel gegeven om u te doden.

Daarnaast had een vriend van u een foto gedeeld op Facebook waarop u een kaars vasthoudt en samen

poseert met een priester. Aldus wisten de mensen dat u zich had bekeerd. U was vijf maanden

ondergedoken. De taliban werd op de hoogte gebracht van uw gedrag en kwam uw oom aan vaderskant

opzoeken. Ze zochten u en wilden u straffen.

U besloot Afghanistan opnieuw te verlaten. U reisde een maand via Iran, Turkije, de Balkanroute en

andere landen waarvan u zich de namen niet herinnert naar België, waar u op 5 november 2015 een
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tweede keer asiel vroeg. Bij een terugkeer naar Afghanistan vreest u voor uw leven omdat u zich heeft

bekeerd tot het christendom.

Uw hele familie woont nog steeds legaal in Iran. Uw vader is er eigenaar van drie confectiezaken.

Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legde u volgende documenten neer: een kopie van uw

taskara, d.d. 11/03/2014; uw paspoort, d.d. 06/06/2014, uitgereikt door de Afghaanse ambassade in

Brussel; uw rijbewijs dat werd uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk, d.d. 23/08/2013; vijftien

opleidingsdocumenten van tijdens uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk; een repatriëringsbewijs, d.d.

25/02/2015; drie foto’s van uw broer Y.(…) en twee gewapende mannen die hem onder schot houden;

het Afghaans huwelijksboekje van u en uw echtgenote, d.d. 17/03/2014, en de vertaling ervan; een video

en elf foto’s van jullie huwelijksfeest in België; de verblijfstitel van uw vrouw; een foto van uw doopsel; een

foto van u die een kaars vasthoudt poserend met drie andere mannen en een priester; een kleurenkopie

van uw doopselcertificaat, d.d. 23/11/2014; een kleurenkopie van een brief van de kapelaan van het

gesloten centrum The Verne in Portland, d.d. 12/02/2015, waarin wordt aangegeven dat u lid bent van de

christelijke gemeenschap, dat u deelnam aan verschillende activiteiten die werden georganiseerd door de

kapel en dat u werd gedoopt in de Anglicaanse Kerk; drie internetartikels over de onveilige situatie

in Ghazni, de nasleep van de moord op Farkhunda Malikzada in Kabul en de publieke steniging van een

vrouw die werd beschuldigd van overspel in Ghor provincie. Na de twee gehoren op het CGVS maakte u

nog een kopie van de Iraanse verblijfskaart van uw vader over; twee Iraanse huurcontracten; Iraanse

medische documenten betreffende uw zus S.(…); negentien foto’s van uw familie in Iran en de

confectiezaken die uw vader er heeft.

B. Motivering

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

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

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

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

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

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

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

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

van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken blijkt echter dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Zo heeft het CGVS verschillende bedenkingen bij uw verklaringen betreffende de twee maal dat u

bent teruggekeerd naar Afghanistan.

Vooreerst wordt er geen geloof gehecht aan de aanleiding van uw eerste terugkeer naar Afghanistan in

2013, namelijk de ontvoering van uw broer Y.(…). In mei 2016 verklaarde u op de Dienst

Vreemdelingenzaken (verder DVZ) dat uw broer twee à drie jaar geleden werd ontvoerd (Vragenlijst

CGVS, d.d.20/05/2016, vraag 5), wat wil zeggen dat hij midden 2013 of midden 2014 zou zijn

meegenomen. Tijdens het eerste gehoor dat werd georganiseerd op het CGVS in juli 2016 verklaarde u

evenwel dat hij drie à vier jaar geleden werd ontvoerd en u preciseerde dat het toen 2011 of 2012 was

(gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.4). U wijzend op uw eerdere verklaringen, repliceerde u dat u

het niet zeker weet maar dat u denkt dat hij op het einde van 2011 werd ontvoerd (gehoorverslag CGVS,

d.d. 13/07/2016, p.11), wat evenwel geenszins een uitleg is voor voornoemde tegenstrijdigheid. Tijdens

het tweede gehoor gevraagd in welk jaar u de e-mail van de ontvoerders heeft ontvangen, antwoordde u

naast de kwestie dat het 2013 was toen u terugkeerde naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS, d.d.

06/09/2017, p.11). De vraag opnieuw gesteld, moest u toegeven het echt niet meer te weten

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11). Gevraagd of u de mail dagen, weken, maanden, een jaar

of langer voor uw terugkeer had ontvangen, stelde u uiteindelijk te denken dat het één maand of

drie maanden voor uw vertrek moet zijn geweest (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11-12). Hierna

gevraagd nog eens te vertellen wanneer uw broer werd ontvoerd, kwam u niet verder dan te stellen het

niet meer te weten (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12). Gevraagd in welk jaar hij werd

ontvoerd, verklaarde u dat het jaartal op één van de foto’s staat die in bijlage werden verstuurd door de

ontvoerders. U nogmaals de kans gevend om zelf een jaartal te geven, herhaalde u het echt niet meer te

weten en stelde u dat het in 2011, 2012 of 2013 was (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12). Uw

incoherente en onduidelijke verklaringen over wanneer uw broer werd ontvoerd voor losgeld, ondermijnen

de geloofwaardigheid ervan. Er mag immers worden verwacht dat u op zijn minst een correct jaartal zou

kunnen geven.

Ter zake dient nog opgemerkt te worden dat op het papier dat Y.(…) vast heeft op één van de foto’s die

– volgens uw verklaringen – per mail naar u werden gestuurd door de ontvoerders, als datum 03/06/1386

staat aangegeven (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12). Het jaar 1386 stemt in de westerse

kalender overeen met 2007. U hierop wijzend, repliceerde u dat er 1392, zijnde 2013, zou moeten staan
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maar dat de datum naar uw mening niet goed leesbaar is (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12).

U wou een uitleg geven voor vastgestelde incoherentie maar sprak zichzelf opnieuw tegen. Eerder tijdens

het gehoor kon u niet met zekerheid zeggen of Y.(…) in 2011, 2012, dan wel in 2013 werd meegenomen,

om vervolgens aan te geven dat het 2013 zou moeten zijn.

In dit verband dient er nog op gewezen te worden dat het tevens vragen oproept dat u wel de foto’s kon

voorleggen die per mail werden verstuurd maar niet de e-mail zelf. U stelde dat uw account is geblokkeerd

en dat u er niet meer op geraakt (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.10). Gevraagd waarom u de

foto’s had afgedrukt, antwoordde u dat u ze in België had afgedrukt omdat uw mailaccount geblokkeerd

kon worden en u het belangrijk achtte om het gezicht van uw broer te kunnen tonen tijdens een interview

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11). Gevraagd waarom u de mail zelf – die minstens even

waardevol is als de foto’s – niet had afgedrukt, repliceerde u dat u denkt dat u die mail al had uitgeprint in

het Verenigd Koninkrijk maar dat u de kopie bent verloren en dat de foto’s in bijlage bij de mail zaten

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11), wat geenszins een overtuigende uitleg is. Als de

ontvoerders u daadwerkelijk hadden gecontacteerd per mail, dan zou toch mogen worden verwacht dat u

de mail goed zou bewaren aangezien het een belangrijk bewijsstuk betreft.

Wanneer u voorts werd gevraagd of u heeft geantwoord op de mail en of er werd onderhandeld met de

ontvoerders, antwoordde u vaagweg dat het zou kunnen dat er in de mail werd gesproken over een

tijdsbestek waarbinnen het losgeld moest worden overgemaakt maar u voegde daaraan toe het niet meer

te weten (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11), wat verder vragen oproept. U concludeerde dat

ze u maar één enkele mail hebben gestuurd en dat ze uw oom ook niet meer hebben gebeld

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.11).

Volledigheidshalve dient er nog opgemerkt te worden dat de drie neergelegde foto’s sterk in scène lijken

gezet.

Daar u expliciet verklaarde in 2013 te zijn teruggekeerd naar Ghazni om Y.(…) te zoeken (gehoorverslag

CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7) maar zijn ontvoering niet geloofwaardig wordt beoordeeld, staat ook de

geloofwaardigheid van uw terugkeer zelf op de helling. Uw verklaringen over de vier, vijf of zes maanden

die u in 2013 in Ghazni heeft doorgebracht wisten overigens evenmin te overtuigen. Tijdens het eerste

gehoor gevraagd waar u woonde in die periode, antwoordde u vaagweg dat u in Ghazni was en op andere

plaatsen bij vrienden (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7). U vervolgde dat u op de vlucht was en

nergens terecht kon (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7). Gevraagd naar verduidelijking, stelde

u dat u geen eigen adres had, dat u overdag uw broer zocht en ’s avonds overnachtte in de bergen, bij

uw vrienden in Peshghar of in Ghazni in een hotel (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7). U

verklaarde toen dat u problemen had, dat de imam zei dat u op de slechte weg was geraakt omdat u zich

kritisch uitliet over de islam, omdat u niet bad en niet vastte (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7

en p.10-11). Tijdens het tweede gehoor verklaarde u dan weer dat u bij uw eerste terugkeer naar

Afghanistan geen persoonlijke problemen had hoewel u toen al kritisch was voor de islam

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12). Uw incoherente verklaringen ondermijnen verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Voorts heeft het Commissariaat-generaal eveneens verschillende bedenkingen bij uw verklaringen

aangaande de zeven maanden die u in Ghazni zou hebben verbleven na uw repatriëring uit het Verenigd

Koninkrijk in maart 2015. U stelde dat u wederom terugkeerde naar uw dorp in Qarabagh waar uw oom

aan vaderskant nog woonde, daar u nergens anders naartoe kon gaan (gehoorverslag CGVS, d.d.

13/07/2016, p.12). U verklaarde dat een verblijf in een hotel te duur was (gehoorverslag CGVS, d.d.

13/07/2016, p.12). Hierbij dient opgemerkt te worden dat u anderzijds wel zei dat uw vader die in Iran

woont, 7.000 dollar had betaald zodat u opnieuw naar Europa kon reizen (gehoorverslag CGVS, d.d.

13/07/2016, p.13). U zei dat hij dat geld had daar hij drie confectiezaken heeft in Iran en dat uw oom u

voor uw vertrek ook nog ongeveer 1.000 euro gaf, geld dat eveneens van uw vader kwam (gehoorverslag

CGVS, d.d. 13/07/2016, p.13 en p.15). Het is dan ook zeer bedenkelijk dat u geen andere optie zag dan

bij uw terugkeer onmiddellijk naar uw dorp te gaan, waar volgens uw verklaringen de taliban ’s nachts

actief is en waar u gevaar liep daar de groepering Afghanen die in het buiteland hebben verbleven,

als ongelovigen beschouwt (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.7 en p.10-11).

U stelde dat u de eerste twee à drie maanden tijd doorbracht bij de mensen in het dorp hoewel u bang

was van hen en dat u de andere vier à vijf maanden was ondergedoken in de bergen nadat u tijdens een

religieuze bijeenkomst in de moskee kritische vragen had gesteld over de vrouwen van profeet

Mohammed (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.12-13 en gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017,

p.12-13). U had ook alcohol gedronken met een jeugdvriend wiens familie bij de taliban is (gehoorverslag

CGVS, d.d. 13/07/2016, p.12-13 en gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.12-13). Men kan zich echter

afvragen waarom u zichzelf in zo een prangende positie zou zetten, wetende wat uw uitspraken en gedrag

teweeg zouden brengen bij de dorpelingen. Het is dan ook niet aannemelijk dat u zich openlijk zou

uitspreken over de islam en zich niet zou aanpassen aan de gewoonten in uw land met gevaar voor eigen

leven. Dat u na uw terugkeer ook werd geviseerd door de taliban omdat er op Facebook een foto werd
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gedeeld waarop u poseert met een priester (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.13), is een blote

bewering die u geenszins concreet heeft aangetoond. U heeft logischerwijze evenmin

aannemelijk gemaakt dat u vijf maanden ondergedoken zou hebben geleefd omwille van uw beweerde

anti-islamitische houding (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.13).

Het geheel van bovenstaande verklaringen over uw tweede terugkeer naar Qarabagh weten aldus

evenmin te overtuigen en doen vermoeden dat u informatie achterhoudt betreffende uw werkelijke

verblijfplaats(en) en levensomstandigheden na uw repatriëring uit het Verenigd Koninkrijk.

Ter zake dient nog opgemerkt dat er tevens vraagtekens moeten worden geplaatst bij uw verklaringen

over het verblijf van uw familie in Iran. U stelde dat uw vader rond 2002, 2003 – nadat u naar het Verenigd

Koninkrijk was gegaan – naar Iran ging om er een handel in tapijten op te starten (gehoorverslag CGVS,

d.d. 06/09/2016, p.2). U zei te denken dat hij toen één of twee jaar in Iran was en vervolgens terugkeerde

naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2016, p.2). U gaf aan dat hij de volgende jaren zijn

tijd verdeelde tussen Iran en Afghanistan en op en af reisde met een zakenpaspoort (gehoorverslag

CGVS, d.d. 06/09/2016, p.2).

U stelde vervolgens dat uw vader, moeder, broer en zussen zich in 2011 definitief in Iran vestigden nadat

Y.(…) was ontvoerd en S.(…) was verkracht (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.4). Volgens uw

verklaringen is uw vader in Isfahan eigenaar van drie winkels voor vrouwenkledij en mannenkledij en een

atelier (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.14). U stelde dat hij vijftien à twintig werknemers in dienst

heeft (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.14). Gevraagd naar het verblijfsstatuut van uw

familieleden in Iran, antwoordde u dat ze vluchtelingenkaarten kregen (gehoorverslag CGVS, d.d.

13/07/2016, p.15). Uw vader zou zijn zakenpaspoort hebben omgeruild voor een verblijfskaart

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2016, p.2). Na het gehoor legde u een kopie van de Amayesh XI kaart

neer van uw vader, geldig tot 31/03/1396 wat overeenstemt met 21/06/2017 (zie stuk 16). Uit de informatie

van het Commissariaat-generaal die werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt echter dat

Amayesh kaarten enkel bestemd zijn voor Afghanen die al vóór 2001 in Iran wonen en hebben

deelgenomen aan alle Amayesh registratierondes, wat niet van toepassing is op uw familieleden.

U verklaarde immers dat zij zich pas in 2011 hebben geregistreerd als vluchtelingen in Iran (gehoorverslag

CGVS, d.d. 13/07/2016, p.4 en 15). Aldus stemmen uw verklaringen en de kopie van de tijdelijke

verblijfskaart niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Deze

vaststelling doet vermoeden dat u informatie achterhoudt over het werkelijke verblijfsstatuut van uw

familieleden in Iran en de duur van hun verblijf aldaar, wat uw algemene geloofwaardigheid verder

ondermijnt.

Volledigheidshalve dient er herhaald te worden dat één van de redenen van het vertrek van uw familie

naar Iran in 2011 of 2012, met name de ontvoering van uw broer Y.(…) (gehoorverslag CGVS, d.d.

13/07/2016, p.4), reeds ongeloofwaardig werd beoordeeld. Wat betreft de verkrachting van uw zus S.(…)

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2016, p.8), dient erop gewezen te worden dat u hier noch op de DVZ,

noch tijdens uw eerste gehoor op het CGVS melding van had gemaakt. U hierop wijzend tijdens het

tweede gehoor, repliceerde u dat u het was vergeten (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2016, p.8), wat

vragen oproept. Uw onaannemelijke verklaringen over de aanleiding van de verhuis van uw familie naar

Iran, zet verder vraagtekens bij de duur van hun verblijf en status in Iran.

Voorts dient er opgemerkt te worden dat uw beweerde bekering tot het christendom evenmin

geloofwaardig is.

Gevraagd concreet te vertellen over het begin van uw bekering, zijnde de manier waarop uw interesse in

het christendom werd gewekt, stelde u dat de islam onschuldige mensen doodt, dat u in 2013

gedesillusioneerd was door de ontvoering van uw broer en dat u dan werd overtuigd om u te bekeren tot

het christendom (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3). U aangemoedigd om verder te vertellen,

antwoordde u dat het christendom de mensen geen pijn doet, dat het de religie is van de vrede, dat u niet

kon begrijpen wat profeet Mohammed uitlegde en dat u daarom Jezus Christus accepteerde

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3). U nogmaals gevraagd duidelijker het proces te beschrijven

van uw bekering, kwam u niet verder dan te stellen dat er geen andere reden is, dat u voor het christendom

koos als religie en dat u verder wil gaan met deze religie (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3), wat

weinig concreet en doorleefd is. U erop wijzend dat u meer uitleg moet geven over hoe u zich distantieerde

van de islam en hoe u voor het christendom koos, vertelde u dat u in Sint-Truiden werd aangesproken door

priesters die u vertelden over het christendom en dat u zich ook in het Verenigd Koninkrijk verder

verdiepte in de religie (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3). Gevraagd op welk moment u afstand

heeft genomen van de islam, antwoordde u naast de kwestie dat de moslims hun religie als wapen

gebruiken tegen elkaar en had u het over het conflict tussen de soennieten en de sjiieten (gehoorverslag

CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3). Opnieuw gevraagd op welk moment u zich niet langer verbonden voelde

met de islam, stelde u dat u was gestopt met het praktiseren van de islam toen u was teruggekeerd van

België naar het Verenigd Koninkrijk (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.3), zijnde kort voor uw
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repatriëring naar Afghanistan. Uw stroeve verklaringen aangaande de beleving van uw beweerde

bekering, ondermijnen de oprechtheid ervan.

U verklaarde dat u in het detentiecentrum in het Verenigd Koninkrijk op woensdag en zondag elke dag

vier uur naar de priester ging voor Bijbelstudie (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.4). Gevraagd te

vertellen over deze Bijbelstudie, kwam u evenwel niet verder dan te stellen dat u niet alles vanbuiten heeft

geleerd en dat u ook in het Engels uitleg kreeg (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). U spreekt

nochtans Engels (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2017, p.2 en p.4). U haalde kort aan dat er

gelijkenissen zijn tussen de islam en het christendom maar dat er in het christendom niet wordt gesproken

over de jihad en dat ‘John’ de beste vriend is van Jezus (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5), wat

beknopt is. Er mag nochtans verwacht worden dat u die zich in 2014 zou hebben bekeerd, meer uitleg

zou kunnen geven over de Bijbel.

U stelde dat u in het Verenigd Koninkrijk wel een Bijbel had gekregen in het Farsi maar dat u het boek

niet durfde mee te nemen naar Afghanistan (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.4). Wel verklaarde

u tijdens het tweede gehoor dat u drie of vier maanden geleden een Bijbel in het Farsi heeft ontvangen

van de JW Organisatie en dat er ook een Farsi-sprekend koppel van deze organisatie naar het huis van

u en uw vrouw komt om videoclips te tonen over het christendom (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017,

p.5). U vervolgde dat uw vrouw de Bijbel in het Farsi leest en u via een pakket op uw laptop, ‘Daily Pray,

Church of England’ genaamd, waar u gebruik van maakt sinds u in België bent (gehoorverslag CGVS,

d.d. 06/09/2017, p.5). Aldus gevraagd te vertellen over de passages uit de Bijbel die u het meest

inspireren, antwoordde u vaagweg dat u de liederen mooi vindt en dat u ook houdt van de verhalen over

Jezus (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). Gevraagd te verduidelijken welke verhalen over Jezus

u mooi vindt, antwoordde u zeer algemeen dat Jezus Christus veel heeft afgezien voor het christendom,

dat hij werd gestraft, gemarteld en geslagen door de mensen, dat hij veel heeft bijgedragen aan deze

religie en dat u dat mooi vindt (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). U erop wijzend dat u veel te

algemeen blijft, moest u toegeven dat u zich geen specifieke verhalen herinnert (gehoorverslag CGVS,

d.d. 06/09/2017, p.5). U stelde dat de verhalen die jullie lazen in het Verenigd Koninkrijk niet terug te

vinden zijn in de Bijbel die jullie nu hebben (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). Van u die zich in

november 2014 heeft laten dopen, mag nochtans verwacht worden dat u meer interesse zou tonen in het

christendom en dat u op zijn minst zou kunnen vertellen welke verhalen uit de Bijbel u inspireren

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). Uw gebrek aan kennis roept vragen op bij uw engagement.

Verder kon u niet vertellen uit welke delen de Bijbel bestaat (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.6).

U gaf als uitleg dat u dat nog niet heeft bestudeerd maar dat u wel het plan heeft om zo snel mogelijk een

Bijbel te kopen in het Engels of het Farsi en het dan te lezen (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.6).

U erop wijzend dat u toch stelde thuis een Bijbel te hebben, repliceerde u dat u een Bijbel heeft van de

Katholieke Kerk maar dat u er één wil kopen van de Anglicaanse Kerk (gehoorverslag CGVS, d.d.

06/09/2017, p.6). Hoe dan ook, als u zich werkelijk zou hebben bekeerd tot het christendom, mag

verwacht worden dat u zich zou willen verdiepen in de Bijbel, wat evenwel geenszins blijkt uit uw

verklaringen.

Hierbij dient er nog opgemerkt te worden dat u zelf niet goed bleek te weten wat JW juist is. U zei eerst

niet te kunnen zeggen of het een katholieke kerk is of het tot een andere strekking behoort om hierna wel

aan te geven dat JW een katholieke kerk is (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.5). Volgens uw

verklaringen is JW de afkorting voor Jezus Organization. JW staat evenwel voor Jehovah’s Witnesses of

Jehovah’s Getuigen.

Uzelf werd gedoopt maar wanneer werd gevraagd of Jezus ook werd gedoopt, moest u toegeven dat u

het verhaal daarover bent vergeten (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.6). Ter verduidelijking

gevraagd of Jezus al dan niet werd gedoopt, stelde u dat niet te kunnen zeggen daar u veel zaken bent

vergeten (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.6). U vervolgde dat de priester wel iets had uitgelegd

over Jezus maar dat u het bent vergeten en daar niets over kan zeggen (gehoorverslag CGVS, d.d.

06/09/2017, p.6). Gevraagd welke andere sacramenten er nog zijn behalve het doopsel, antwoordde u

foutief dat u niet denkt dat er nog andere sacramenten zijn daar u niets anders heeft gezien

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.6).

Voorts bleek u niet te weten dat Maria was getrouwd met Jozef (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017,

p.7). U gaf als uitleg dat u niet al die kennis heeft over het christendom daar u een week na uw bekering

werd gerepatrieerd naar Afghanistan en u aldus geen lessen kon volgen en kennis kon opdoen over uw

nieuwe religie (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.7), wat evenwel geen excuus is daar u al bijna

een jaar in België was toen u werd gehoord op het Commissariaat-generaal. U verklaarde dat u in België

wel zocht naar een manier om meer te weten te komen over het christendom maar dat de taal een barrière

is (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.7). Van iemand die zegt bekeerd te zijn, mag nochtans

verwacht worden dat hij/zij zijn uiterste best zou doen om zijn/haar nieuwe religie ten volle te beleven.

Bovendien kan redelijkerwijze verwacht worden dat u zich grondig informeert en relevante kennis

vergaart alvorens over te gaan tot de ingrijpende beslissing u te bekeren.
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Over het overlijden van Jezus, kwam u niet verder dan te stellen dat het Jezus zijn broer of goede vriend

was die hem aan het kruis heeft genageld. U stelde niet exact te weten wie maar voegde daaraan toe dat

ze met twee waren en dat Jezus daarna naar de hemel ging (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.8).

Het roept vragen op dat u niet juister en uitgebreider kon vertellen over deze belangrijke gebeurtenis voor

het christendom. Gevraagd naar Pasen, antwoordde u vaag dat de priester wel eens had gezegd dat je

gedurende veertig dagen geen vlees of chocolade mocht eten en geen melk mocht drinken

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.8). U concludeerde zich niet alles te herinneren (gehoorverslag

CGVS, d.d. 06/09/2017, p.8). Als u daadwerkelijk bekeerd zou zijn, mag aangenomen worden dat u Pasen

onmiddellijk in verband zou brengen met de verrijzenis van Jezus. Even later zelfs expliciet gevraagd wat

u weet over de verrijzenis van Jezus, moest u het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS, d.d.

06/09/2017, p.9).

U kon voorts niets vertellen over de tien geboden (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.9). Gevraagd

wie Judas is, repliceerde u dat u er iets over heeft gelezen maar dat u er nu niet kan opkomen

(gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.9). U kon het Commissariaat-generaal niet vertellen wie de

apostelen zijn, noch kon u iets zeggen over Paulus (gehoorverslag CGVS, d.d. 06/09/2017, p.9).

Er kan op basis van bovenstaande argumenten worden besloten dat uw kennis van en engagement

binnen het christendom ontoereikend is. U beweert bewust de islam de rug toe te keren en zich tot het

christendom te hebben bekeerd, wetende dat dit gevolgen voor uw leven kan hebben (gehoorverslag

CGVS, d.d. 13/07/2016, p.15). Van iemand die een dergelijke ingrijpende en risicovolle beslissing neemt,

kan een hoge mate van interesse en toewijding verwacht tegenover de nieuw gekozen godsdienst. In uw

geval kan een dergelijke houding echter niet worden teruggevonden.

Daar er aan uw bewering dat u daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt geen geloof kan worden

gehecht, kan er ook niet aanvaard worden dat u op basis van uw geloofskeuze vervolging dient te vrezen

bij terugkeer naar Afghanistan.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan u noch de status van vluchteling, noch de

subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker

afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over

de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen.

Bijgevolg kan een asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met

een loutere verwijzing naar zijn Afghaanse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon

aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het

bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over

uw verblijfplaats(en), de identiteit en verblijfplaats(en) van uw familieleden en uw levensomstandigheden

in het algemeen voor uw aankomst in België.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u hebt gelogen over verschillende aspecten van uw asielrelaas.

Aldus hebt u het CGVS geen klaarheid geboden over uw reële (verblijf)situatie voor uw aankomst in

België, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw gebrekkige

medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar en onder welke

omstandigheden u voor uw aankomst in België leefde en om welke redenen u uw werkelijke streek van

herkomst heeft verlaten. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt,

te verzwijgen, maakt u bijgevolg de door u aangehaalde nood aan bescherming niet aannemelijk.

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

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe
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gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op een

gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die zin

werd uitgevoerd. 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

evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op een

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

De overige door u neergelegde documenten veranderen niets aan de genomen beslissing. Wat betreft uw

taskara en uw huwelijksboekje die u zou hebben bekomen tijdens uw eerste terugkeer naar Afghanistan

(gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016 , p.10), dient er opgemerkt te worden dat uit de objectieve

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

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

Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn, ook na

gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.

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

de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw eerste terugkeer naar Ghazni te wijzigen. Uw

paspoort dat werd uitgereikt door de Afghaanse ambassade is evenmin van dien aard

de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekkingen tot uw laatste verblijven in Afghanistan te

herstellen.

Wat betreft de documenten die u heeft meegenomen uit het Verenigd Koninkrijk, dient er opgemerkt te

worden dat uw verblijf daar niet ter discussie staat, hetzelfde geldt voor uw repatriëring naar Afghanistan

op 10 maart 2015.

Uw huwelijksfoto’s en –video en de Belgische verblijfstitel van uw echtgenote, zijn enkel een begin van

bewijs voor jullie relatie en religieuze (islamitisch) huwelijk dat evenmin in twijfel wordt getrokken.

De foto van uw doopsel, de foto van u en een pastoor, uw doopselcertificaat en de brief van de kapelaan,

zijn niet van dien aard bovenstaande vaststellingen aangaande uw beweerde bekering te wijzigen. De

documenten wegen immers niet op tegen uw beperkte kennis over het christendom die wijst op een

ontoereikend engagement ten aanzien van het christelijke geloof en de oprechtheid van uw bekering op

de helling zet (zie supra). Ze zijn geen bewijs van een werkelijke, verinnerlijkte bekering. Deze stukken

kunnen op zich dan ook niet aantonen dat u zich christen voelt, dat u zich bij terugkeer naar Afghanistan

zal manifesteren als christen of dat u als dusdanig zou worden gezien door uw omgeving.

De internetartikels die u heeft neergelegd om aan te tonen dat het onveilig is in Afghanistan, zeker voor

wie zich heeft bekeerd tot het christendom (gehoorverslag CGVS, d.d. 13/07/2016, p.), staan los van uw

persoonlijke situatie.

De huurcontracten, de foto’s van de winkels en werkplaats van uw vader in Isfahan, en de Iraanse

medische documenten, zijn ten slotte enkel een indicatie voor het verblijf van uw familie in Iran maar

zeggen niets over hun statuut daar.

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. Verzoekschrift

Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 1, A, (2), van het Internationaal Verdrag

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

van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, §§2 en 4,

48/5, §§2 en 3, 48/6, 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: de

vreemdelingenwet), van artikel 26 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:

het KB CGVS) en van het voorzichtigheids-, het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel als

algemene rechtsbeginselen.

Met betrekking tot zijn relaas herhaalt verzoeker dat hij vreest vermoord te worden door de Taliban omdat

hij zich heeft bekeerd tot het christendom waarbij hij verwijst naar zijn verklaring waarom hij afstand heeft

genomen van de islam.
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Naar aanleiding van het standpunt van de commissaris-generaal, dat de dreigbrief een frauduleus

document zou zijn, stelt verzoeker dat dit een loutere bewering is die niet op objectief onderzoek berust.

In dit verband verwijst verzoeker naar artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en naar het KB CGVS om zijn

betoog te staven dat een aanvullend onderzoek nodig is.

Vervolgens stelt verzoeker dat hij een risicoprofiel heeft in het licht van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet omdat hij behoort tot de christelijke geloofsgemeenschap. Als bekeerde moslim die

gedoopt is, zo stelt verzoeker, loopt hij wel degelijk een risico, terwijl de bestreden beslissing de

leugenachtige verklaringen van verzoeker betreffende zijn reisweg in overweging neemt, maar zich geen

vragen stelt betreffende de behoefte aan ‘doeltreffende’ en ‘niet tijdelijke’ bescherming.

Vervolgens gaat verzoeker in op de overwegingen in de bestreden beslissing betreffende het gebrek aan

oprechtheid van zijn christelijke overtuiging. Verzoeker verwijst naar een artikel van juli 2016 waaruit zou

blijken dat er duizenden moslims christenen worden en besluit dat hij dus geen alleenstaand geval is.

Wat zijn gebrek aan geloofwaardigheid betreft, haalt verzoeker ook het beginsel van het voordeel van de

twijfel aan. Verzoeker stipt aan dat hij werd bedreigd en beschuldigd door de Taliban waardoor hij wel

degelijk een actuele vrees voor vervolging heeft.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming voert verzoeker in een tweede middel de schending aan

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en stelt hij dat door de commissaris-generaal niet wordt betwist

dat hij afkomstig is uit Afghanistan en dat hij onmogelijk naar Afghanistan kan terugkeren.

2.2. Nieuwe elementen

Er werden door de partijen geen nieuwe elementen aangereikt.

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de 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 2005-2006, 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 de verzoekende partij daarop.

Op grond van artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag hierna bij voorrang

onderzocht 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.

Wanneer aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan

worden hersteld, of wanneer 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, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. De 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, lid 1,

van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling 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, lid 1, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1, van
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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, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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.

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.”

2.5. Beoordeling

2.5.1. In de bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

worden geweigerd, wordt door de commissaris-generaal gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan zijn

medewerkingsplicht.

De commissaris-generaal uit in de beslissing bedenkingen bij de aanleiding voor de beweerde eerste

terugkeer van verzoeker naar Afghanistan in 2013, met name de ontvoering van zijn broer Y., omdat

verzoeker over de situering in de tijd van deze ontvoering tegenstrijdige verklaringen aflegde en zelfs geen

correct jaartal kon opgeven, en het mailbericht, dat door de ontvoerders zou zijn verzonden, niet kon

voorleggen. Aangezien de ontvoering van Y. ongeloofwaardig wordt bevonden, zo besluit de commissaris-

generaal, staat ook de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde terugkeer in 2013 op de helling.

Daarnaast rijzen twijfels, zo vervolgt de commissaris-generaal, over het verblijf van verzoeker in Ghazni

gedurende 7 maanden na zijn repatriëring vanuit het Verenigd Koninkrijk in 2015. In de beslissing wordt

gewezen op de verklaringen van verzoeker betreffende de financiële situatie van zijn vader, waardoor het

weinig geloofwaardig is dat verzoeker geen andere optie zag dan onmiddellijk naar zijn dorp terug te

keren. In de bestreden beslissing wordt ook gesteld dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker dan een
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anti-islamhouding zou hebben aangenomen. De commissaris-generaal vermoedt dat verzoeker informatie

achterhoudt over zijn werkelijke verblijfplaatsen.

Ook bij het verblijf van de familie in Iran worden door de commissaris-generaal vraagtekens geplaatst

aangezien de verklaringen van verzoeker, dat zijn familie zich in 2011 definitief in Iran zou hebben

gevestigd, niet overeenstemmen met de door hem neergelegde Amayesh-kaart waaruit blijkt dat zijn

familie reeds veel langer in Iran zou verblijven.

Wat verzoekers beweerde bekering tot het christendom betreft, wordt in de bestreden beslissing gewezen

op verzoekers weinig doorleefde verklaringen over de redenen voor zijn bekering en over het moment

waarop hij zich niet langer verbonden voelde met de islam. Bovendien stelde de commissaris-generaal

vast dat verzoeker, ondanks zijn verklaring dat hij in het Verenigd Koninkrijk Bijbelstudie zou hebben

gevolgd, weinig uitleg kon geven over de Bijbel, en niet kon aangeven welke verhalen uit de Bijbel hem

inspireerden. Ook uit de verklaringen van verzoeker over JW, de sacramenten en zijn onwetendheid over

het feit dat Maria en Jozef gehuwd waren, over het overlijden en de verrijzenis van Jezus, over de tien

geboden, over Judas, de apostelen en over Paulus leidt de commissaris-generaal af dat geen geloof kan

worden gehecht aan zijn bewering dat hij daadwerkelijk het christelijke geloof aanhangt.

In de beslissing wordt geconcludeerd dat verzoeker niet als vluchteling kan worden erkend en niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b), van de vreemdelingenwet.

Specifiek met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet, wordt in de beslissing vastgesteld dat verzoeker heeft gelogen over verschillende

aspecten van zijn asielrelaas en geen klaarheid heeft geboden over zijn reële verblijfssituatie voor zijn

aankomst in België. Aangezien de commissaris-generaal door het gebrek aan medewerking van

verzoeker in het ongewisse blijft over de omstandigheden waarin hij verbleef voor zijn komst naar België,

maakt verzoeker de aangehaalde nood aan bescherming niet aannemelijk.

Tenslotte wijst de commissaris-generaal op de door verzoeker neergelegde documenten waarbij hij stelt

dat deze niets veranderen aan de neergelegde documenten.

2.5.2. Het eerste middel is niet ontvankelijk voor zover verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel

26 van het KB CGVS aangezien hij verzuimt om uiteen te zetten op welke wijze deze bepaling door de

bestreden beslissing zou worden geschonden.

De overige onderdelen van het eerste middel en het tweede middel worden hieronder gezamenlijk

behandeld.

2.5.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). Waar verzoeker zich in zijn middel

beroept op het ‘voorzichtigheidsbeginsel’, lijkt hij in wezen eveneens de schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel aan te voeren.

2.5.4. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067).

2.5.5. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen,

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te
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nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002,

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710)

2.5.6. Verzoeker voert onder andere de schending aan van artikel 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag.

In artikel 48/3, §1, van de vreemdelingenwet wordt bepaald dat “(d)e vluchtelingenstatus wordt toegekend

aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van

New York van 31 januari 1967”. Om als vluchteling te worden erkend, dient de vreemdeling aan te tonen

dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag vermelde

redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging (cf. RvS 9 januari 2007, nr. 166.421).

2.5.7. Verzoeker herhaalt in zijn middel dat hij vreest vermoord te worden door de Taliban omwille van

zijn bekering tot het christendom.

2.5.8. De Raad wijst erop dat het louter herhalen van de asielmotieven niet van aard is om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr.

153.278). Het komt derhalve aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen, waar hij in gebreke blijft.

2.5.9. Vervolgens levert verzoeker in zijn middel kritiek op de beoordeling van een ‘dreigbrief’, terwijl noch

uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat hij ooit een dreigbrief zou hebben

neergelegd (AD, stuk 19, Documenten). Dit middelonderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.

2.5.10. Waar verzoeker stelt dat hij behoort tot de christelijke gemeenschap en om die reden een

risicoprofiel zou hebben, merkt de Raad op dat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn bewering dat

hij daadwerkelijk het christelijk geloof aanhangt en niet aanvaard kan worden dat hij vervolging zou dienen

te vrezen bij een terugkeer naar Afghanistan. De commissaris-generaal somt in zijn beslissing

verschillende redenen op waarom de voorgehouden bekering van verzoeker niet geloofwaardig wordt

geacht. Verzoeker kan niet worden bijgetreden waar hij in zijn middel stelt dat de beslissing enkel gestoeld

zou zijn op de verklaringen van verzoeker betreffende zijn reisweg.

2.5.11. De Raad merkt op dat het inderdaad aan verzoeker toekomt om het voorgehouden risicoprofiel

aannemelijk te maken. Uit de door verzoeker neergelegde documenten blijkt weliswaar dat verzoeker tot

het christendom zou zijn bekeerd en op 23 november 2014 in het Verenigd Koninkrijk gedoopt zou zijn in

een Anglicaanse Kerk (AD, stuk 19, Documenten, Foto doopsel, Foto van de priester, doopcertificaat,

Brief Kapelaan). Aangezien verzoeker zich bewust lijkt te zijn van het feit dat een daadwerkelijke bekering

tot het christendom in Afghanistan aanleiding kan geven tot ernstige problemen (bv. verbranding) (AD,

stuk 12, gehoorverslag CGVS I, 13 juli 2016, p. 15), mag van hem worden verwacht dat hij zich grondig

zou hebben geïnformeerd over het christendom, dat deze bekering het resultaat is van een bewust traject

en dat hij duidelijk zou kunnen schetsen op welke wijze hij zich van de islam heeft gedistantieerd.

Samen met de commissaris-generaal stelt de Raad evenwel vast dat verzoekers bekering blijkbaar een

louter opportunistisch karakter heeft en weinig doorleefd overkomt. Verzoeker verklaarde dat hij “koos

voor het christendom als religie en (…) wil verdergaan met deze religie” (AD, stuk 5, gehoorverslag CGVS

II, 6 september 2016, p. 3), maar hij kon geen duidelijk beeld schetsen van zijn bekeringsproces.

Verzoeker koppelde zijn bekering aan het doden van onschuldige mensen in de islam en het sektarisme

(Ibid.), maar hij kon blijkbaar geen persoonlijke motieven aanhalen die hem ertoe bewogen zich tot het

christendom te bekeren. Bovendien bleek verzoekers kennis over het christendom uiterst beperkt. Zo

verklaarde verzoeker, naar aanleiding van de vraag naar de strekking binnen het christendom waartoe hij

zich had bekeerd, het volgende: “In de kerk van Engeland geloven ze in Jezus zelf en in de andere kerken

geloven ze in Maria.” (AD, stuk 12, gehoorverslag CGVS I, 13 juli 2016, p. 4). Verzoeker verklaarde dat

hij in het detentiecentrum in Engeland op woensdag en op zondag Bijbelstudie volgde (AD, stuk 5,

gehoorverslag CGVS II, 6 september 2016, p. 4), maar hij bleek niet in staat specifieke passages uit de

Bijbel te kunnen noemen die hem inspireerden (Ibid., p. 5), en hij kan zelfs de delen van de Bijbel niet

benoemen (Ibid., p. 6). Verzoeker kan niet antwoorden op de vraag of Jezus gedoopt werd en kan de

andere sacramenten binnen de Kerk niet duiden (Ibid., p. 7). Verzoeker blijkt evenmin benul te hebben

van de verrijzenis van Jezus of het Paasfeest (Ibid., p. 8-9). Verzoeker maakte ook melding van de “JW

Organisatie” (Ibid. p. 5), maar hij blijkt niet te weten waar dit voor staat of tot welke strekking deze

organisatie behoort. Voorts blijkt verzoeker niets af te weten van de tien geboden, Judas, de apostelen of

Paulus (Ibid., p. 9). Hoewel verzoeker verklaarde dat hij in de periode 2013-2014 “helemaal
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gedesillusioneerd” geraakte door de Islam (Ibid., p. 3), sloot hij op 17 maart 2014 een religieus islamitische

‘Nikah’ af met mevr. N. L. (AD, stuk 19, Documenten, huwelijksboekje), die in België als vluchteling verblijft

(Ibid., verblijfstitel vrouw). Uit het geheel van deze elementen blijkt dat verzoekers bekering tot het

christendom een uitgesproken opportunistisch karakter vertoont.

2.5.12. Het gegeven dat verzoeker in zijn middel onder verwijzing naar een persartikel aanhaalt dat er

duizenden moslims zich tot het christendom zouden bekeren, houdt niet in dat zijn voorgehouden bekering

oprecht zou zijn.

2.5.13. De commissaris-generaal kon op goede gronden verwachten dat verzoeker “een hoge mate van

interesse en toewijding (…) tegenover de nieuw gekozen godsdienst” zou tentoonspreiden. Gelet op de

weinig doorleefde verklaringen over zijn bekering en zijn beperkte kennis van het christendom kon

rechtsgeldig worden besloten dat verzoekers bekering ongeloofwaardig is waardoor evenmin kan worden

aanvaard dat verzoeker op basis van zijn geloofskeuze een gegronde vrees voor vervolging koestert,

zoals bedoeld in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico zou lopen op het lijden van

“ernstige schade” in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het voordeel van de twijfel, dient minstens conform het

hierboven geciteerde artikel 48/6, § 4, van de vreemdelingenwet verzoekers “algemene

geloofwaardigheid” vast te staan, wat te dezen hoegenaamd niet het geval is.

2.5.14. In artikel 48/4 van de vreemdelingenwet wordt “ernstige schade” als volgt omschreven:

“§2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

2.5.15. In zijn middel stelt verzoeker betreffende de subsidiaire bescherming dat niet wordt betwist dat hij

afkomstig is uit Afghanistan.

2.5.16. De Raad merkt op dat het gegeven dat verzoeker de Afghaanse nationaliteit heeft, hetgeen blijkt

uit zijn Afghaans paspoort (AD, stuk 19, Documenten, paspoort), op zich niet ter discussie staat. Zoals in

de bestreden beslissing wordt gesteld, volstaat een loutere verwijzing naar de Afghaanse nationaliteit

evenwel niet om een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet aannemelijk te maken.

In artikel 48/5, §3, van de vreemdelingenwet wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte aan

bescherming bestaat indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen

naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat

hij er zich vestigt. Uit een samenlezing van de artikelen 48/4 en 48/5, § 3, van de vreemdelingenwet vloeit

voort dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vereist is om het risico te kunnen inschatten.

Bijgevolg volstaat een verwijzing naar de Afghaanse nationaliteit niet.

2.5.17. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij totaal niet kan zeggen tot welke leeftijd hij in zijn

dorp in Ghazni zou hebben verbleven (AD, stuk 12, Gehoorverslag CGVS I, 13 juli 2016, p. 5). Verzoeker

heeft vanaf 2001 (Ibid. p. 3), en wellicht tot aan zijn repatriëring op 10 maart 2015, nagenoeg

ononderbroken in het Verenigd Koninkrijk verbleven (AD, stuk 19, Documenten, Notice of Deportation) en

diende op 5 november 2015 in België een (tweede) asielaanvraag in. Uit de neergelegde stukken en de

landeninformatie blijkt dat verzoekers familie zeker al van vóór 2001 in Iran verblijft (AD, stuk 19,

Documenten, Amayeshkaart vader; AD, stuk 20, Landeninformatie, Landinfo Report, Afghan citizens in

Iran, 14 maart 2011, p. 3). Verzoeker zelf blijkt trouwens Farsi als zijn taal te beschouwen (AD, stuk 5,

gehoorverslag CGVS 6 september 2015, p. 9) en tracht deze verklaring bij te stellen door erop te wijzen

dat Dari en Farsi dezelfde taal zijn en er enkel een accentverschil bestaat (Ibid.). Verzoeker schrijft zijn

Farsi-accent toe aan het feit dat hij in Engeland met Iraniërs heeft gewerkt (Ibid.), terwijl het wellicht

verband houdt met een verblijf in Iran, voorafgaand aan zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk.
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Aangezien het volslagen onduidelijk is of verzoeker ooit min of meer op standvastige wijze in Afghanistan

heeft verbleven, is het onmogelijk om verzoeker te koppelen aan een regio in Afghanistan waar er -al dan

niet- een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade onder de vorm van een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon als gevolg van willekeurig geweld. Aangezien verzoeker geen duidelijkheid

schept over zijn plaatsen van eerder verblijf, maakt hijzelf de beoordeling van de nood aan subsidiaire

bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet, onmogelijk en kan hem deze

vorm van bescherming niet worden toegekend.

2.5.18. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag

of van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en/of 48/7 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing

steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Verzoeker toont niet aan dat de motieven van

de beslissing in kennelijke wanverhouding staan tot het besluit, noch dat de commissaris-generaal

bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een schending

van het redelijkheids- en/of het zorgvuldigheidsbeginsel, noch van de materiële motiveringsplicht.

Beide aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking worden

genomen.

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 drieëntwintig mei tweeduizend negentien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


