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nr. 228 893 van 18 november 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, als wettelijke

vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 1 juli 2019 hebben ingediend tegen de

beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29 mei 2019.

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 18 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van attaché

A. SMIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partijen, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen

op 10 november 2015 samen met hun ouders, die hen in deze procedure wettig vertegenwoordigen,

België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoeken op 17 december 2018 om internationale

bescherming. Op 29 mei 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

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

subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden beslissingen, die op dezelfde dag aan

verzoekende partijen aangetekend worden verzonden.
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De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van eerste verzoekster werd genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U hebt de Afghaanse nationaliteit. Uw ouders zijn afkomstig uit de stad Puli Khumri in de provincie

Baghlan. Uzelf hebt het grootste deel van uw leven in Shiraz, Iran doorgebracht, waar uw ouders zich

illegaal vestigden om het opkomende geweld in hun regio in Baghlan te ontvluchten. In september of

oktober 2015 hebt u samen met uw ouders en uw zus Iran verlaten en trok u naar Europa. Jullie

kwamen hier aan op 10 november 2015. Op 12 november 2015 dienden uw ouders, B. N. (...) en

B. W. (...), een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 22 juni 2017 nam het CGVS een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

omdat er geen geloof kon gehecht worden aan jullie voorgehouden illegale verblijf in Iran. Deze

beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder RvV) bevestigd in haar arrest

dd. 16 maart 2018. Uw ouders stelden geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

Op 3 april dienden uw ouders een tweede verzoek om internationale bescherming in. In het kader van

dit verzoek brachten ze bijkomende stukken aan om het illegale verblijf van uw gezin in Iran te staven.

Op 29 mei 2018 werd dit verzoek door het CGVS niet ontvankelijk verklaard. In haar arrest

dd. 11 juni 2018 besliste de RvV om het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing hadden ingesteld,

te verwerpen. Uw ouders stelden geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

Op 17 december 2018 dienden uw ouders in naam van u, uw zus B. N. (...) en uw broer B. B. (...) een

verzoek om internationale bescherming in. Tijdens het onderhoud op 27 maart 2019 hebben uw ouders

verklaard dat u niet naar Afghanistan terug kan omdat u hier naar school gaat en meisjes in Afghanistan

niet mogen studeren. Uw ouders voegden hieraan toe dat kinderen in Afghanistan worden ontvoerd en

bij zelfmoordaanslagen worden gedood. Ten slotte verwezen uw ouders nog naar de aanwezigheid van

de taliban in Afghanistan.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legden uw ouders volgende stukken neer:

een Iraanse vaccinatiekaart op naam van uw zus B. N. (...); het huwelijksboekje van uw ouders; een

krantenknipsel waarin vermeld staat dat Afghanistan één van de tien gevaarlijkste conflictgebieden was

voor kinderen in de periode 2013-2017; een brief van de directeur van de school waar u en uw zus

school lopen; een schoolrapport op uw naam; een brief van het oudercontact van uw zus; twee

medische voorschriften op uw naam van uw vader.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

In casu blijkt immers dat u slechts zeven jaar oud bent, en als dusdanig zelf niet bij machte bent om

verklaringen af te leggen of eventuele stukken aan te brengen in het kader van uw verzoek. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werd er een persoonlijk onderhoud afgenomen met uw ouders,

B. N. (...) en B. W. (...), waarbij zij in de mogelijkheid verkeerden om de nodige elementen ter

ondersteuning van uw verzoek kenbaar te maken, om opmerkingen te formuleren evenals stukken neer

te leggen. Uw raadsman was eveneens aanwezig.

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

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

toekennen.

Uit de verklaringen afgelegd door uw ouders blijkt dat uw asielaanvraag deels gebaseerd is op dezelfde

motieven als diegene die werden aangehaald door uw ouders in het kader van hun eerste en tweede

asielverzoek.

Uw ouders zijn er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet lopen. Daarom kan u zich evenmin op hun

asielmotieven beroepen om aan te tonen dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst
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vervolging dient te vrezen of er een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

De motieven die aan de grondslag lagen van de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in het kader van het eerste verzoek om internationale

bescherming van uw moeder, die haar verzoek baseerde op de motieven zoals uw vader die in het

kader van zijn verzoek aanhaalde, zijn:

"(…)"

Deze beslissing werd door de RvV bevestigd in haar arrest dd. 16 maart 2018. Uw ouders stelden geen

hoger beroep in tegen deze beslissing. Het tweede verzoek om internationale bescherming dat uw

ouders hierna indienden werd door het CGVS niet ontvankelijk verklaard op 29 mei 2018 omdat er geen

elementen voorhanden waren die de kans aanzienlijk groter maakten dat ze voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48.3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48.4 in

aanmerking kwamen. Het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing instelden werd op 11 juni 2018

verworpen door de RvV. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er in uw

verzoek nieuwe elementen worden aangebracht die een andere licht werpen op de hierboven

beschreven beoordeling van de asielmotieven van uw ouders. In casu werd evenwel vastgesteld dat dit

niet het geval is.

Noch u, noch uw ouders legden immers bijkomende verklaringen af of bewijsstukken neer die de

beoordeling die het CGVS en de RvV wat betreft de verblijfplaatsen van u en uw ouders en jullie

verblijfsomstandigheden aldaar of de problemen van uw ouders in Afghanistan in een nieuw daglicht

kunnen stellen.

Wanneer u en uw ouders gevraagd worden waarom u niet naar Afghanistan kunt terugkeren, verwijzen

jullie immers enkel naar de algemene situatie in Afghanistan: de aanwezigheid van de taliban en Daesh;

het feit dat kinderen worden ontvoerd en om het leven komen bij zelfmoordaanslagen en het feit dat

meisjes niet mogen studeren in Afghanistan (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 3, 6 en 7 en zie verklaring

CGVS bij DVZ dd. 14.02.2019, punt 3.4 en 3.5). Gevraagd of uw vader, naast deze algemene situatie,

nog een concrete, persoonlijke vrees koestert in hoofde van zijn kinderen, stelt hij bovendien dat

kinderen geen persoonlijke problemen kunnen hebben en verwijst hij opnieuw naar de algemene

veiligheidssituatie (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 3). Aangezien uw ouders geen zicht hebben geboden

op uw werkelijke verblijfplaatsen en –omstandigheden voor uw komst naar België (zie supra), kan het

CGVS echter geen inschatting maken van de algemene situatie in uw werkelijke regio van herkomst of

wat uw persoonlijke levenssituatie aldaar zou zijn.

Wat betreft de verklaring van uw vader dat zijn kinderen hun moedertaal niet meer begrijpen omdat ze

hier al drie jaar studeren, dient te worden opgemerkt dat dit een blote bewering betreft die hij verder met

geen enkel bewijsstuk staaft.

Wat betreft de verklaring van uw vader dat hij mentale problemen heeft, die hij met twee medische

voorschriften tracht te staven, dient ten eerste te worden opgemerkt dat deze problemen geen

betrekking op u hebben. Bovendien dient in verband hiermee te worden opgemerkt dat artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die beroep

kunnen doen op artikel 9ter van dezelfde wet uitsluit. Het betreft personen die op zodanige wijze lijden

aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Uw vader dient zich voor de

beoordeling van medische elementen bijgevolg te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980.

De overige stukken die door uw ouders werden neergelegd ter staving van het verzoek om

internationale bescherming van hun kinderen, kunnen niets wijzigen aan bovenstaande vaststellingen.

Wat betreft de Iraanse vaccinatiekaart van uw zus N. (…) en het trouwboekje van uw ouders dient te

worden opgemerkt dat deze stukken, zoals ook door uw moeder wordt verklaard, reeds in het kader van

hun verzoeken om internationale bescherming werden neergelegd (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 9). Het

CGVS beoordeelde deze stukken in het kader van het eerste verzoek om internationale bescherming

van uw ouders als volgt:

(…)
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Het RvV nam deze beoordeling over in haar arrest dd. 11.06.2018.

Wat betreft de documenten van uw school (de brief van uw schooldirecteur; uw kerstrapport; een brief

naar aanleiding van het oudercontact van uw zus), dient te worden opgemerkt dat deze stukken enkel

aantonen dat u en uw zus school lopen en het goed doen op school, hetgeen in deze beslissing niet

wordt betwijfeld. Er dient echter te worden opgemerkt dat het feit dat u in België school loopt en bent

geïntegreerd geen uitstaans heeft met de criteria van het Vluchtelingenverdrag of met de bepalingen

inzake subsidiaire bescherming.

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

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

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

België, op u moet worden toegepast.”

De tweede bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van tweede verzoekster, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U hebt de Afghaanse nationaliteit. Uw ouders zijn afkomstig uit de stad Puli Khumri in de provincie

Baghlan. Uzelf bent geboren in Shiraz, Iran, waar uw ouders zich illegaal vestigden om het opkomende

geweld in hun regio in Baghlan te ontvluchten. In september of oktober 2015 hebt u samen met uw

ouders en uw zus Iran verlaten en trok u naar Europa. Jullie kwamen hier aan op 10 november 2015.

Op 12 november 2015 dienden uw ouders, B. N. (...) en B. W. (...), een eerste verzoek om internationale

bescherming in. Op 22 juni 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof kon gehecht worden aan

jullie voorgehouden illegale verblijf in Iran. Deze beslissing werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (verder RvV) bevestigd in haar arrest dd. 16 maart 2018. Uw ouders stelden

geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

Op 3 april dienden uw ouders een tweede verzoek om internationale bescherming in. In het kader van

dit verzoek brachten ze bijkomende stukken aan om het illegale verblijf van uw gezin in Iran te staven.

Op 29 mei 2018 werd dit verzoek door het CGVS niet ontvankelijk verklaard. In haar arrest

dd. 11 juni 2018 besliste de RvV om het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing hadden ingesteld,

te verwerpen. Uw ouders stelden geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

Op 17 december 2018 dienden uw ouders in naam van u, uw zus B. N. (...) en uw broer B. B. (...) een

verzoek om internationale bescherming in. Tijdens het onderhoud op 27 maart 2019 hebben uw ouders

verklaard dat u niet naar Afghanistan terug kan omdat u hier naar school gaat en meisjes in Afghanistan

niet mogen studeren. Uw ouders voegden hieraan toe dat kinderen in Afghanistan worden ontvoerd en

bij zelfmoordaanslagen worden gedood. Ten slotte verwezen uw ouders nog naar de aanwezigheid van

de taliban in Afghanistan.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legden uw ouders volgende stukken neer:

een Iraanse vaccinatiekaart op uw naam; het huwelijksboekje van uw ouders; een krantenknipsel waarin

vermeld staat dat Afghanistan één van de tien gevaarlijkste conflictgebieden was voor kinderen in de

periode 2013-2017; een brief van de directeur van de school waar u en uw zus school lopen; een

schoolrapport van uw zus; een brief van het oudercontact; twee medische voorschriften op uw naam

van uw vader.

B. Motivering
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Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

In casu blijkt immers dat u slechts vijf jaar oud bent, en als dusdanig zelf niet bij machte bent om

verklaringen af te leggen of eventuele stukken aan te brengen in het kader van uw verzoek. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werd er een persoonlijk onderhoud afgenomen met uw ouders,

B. N. (...) en B. W. (...), waarbij zij in de mogelijkheid verkeerden om de nodige elementen ter

ondersteuning van uw verzoek kenbaar te maken, om opmerkingen te formuleren evenals stukken neer

te leggen. Uw raadsman was eveneens aanwezig.

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

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

toekennen.

Uit de verklaringen afgelegd door uw ouders blijkt dat uw asielaanvraag deels gebaseerd is op dezelfde

motieven als diegene die werden aangehaald door uw ouders in het kader van hun eerste en tweede

asielverzoek.

Uw ouders zijn er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet lopen. Daarom kan u zich evenmin op hun

asielmotieven beroepen om aan te tonen dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst

vervolging dient te vrezen of er een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

De motieven die aan de grondslag lagen van de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in het kader van het eerste verzoek om internationale

bescherming van uw moeder, die haar verzoek baseerde op de motieven zoals uw vader die in het

kader van zijn verzoek aanhaalde, zijn:

"(…)"

Deze beslissing werd door de RvV bevestigd in haar arrest dd. 16 maart 2018. Uw ouders stelden geen

hoger beroep in tegen deze beslissing. Het tweede verzoek om internationale bescherming dat uw

ouders hierna indienden werd door het CGVS niet ontvankelijk verklaard op 29 mei 2018 omdat er geen

elementen voorhanden waren die de kans aanzienlijk groter maakten dat ze voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48.3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48.4 in

aanmerking kwamen. Het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing instelden werd op 11 juni 2018

verworpen door de RvV. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er in uw

verzoek nieuwe elementen worden aangebracht die een andere licht werpen op de hierboven

beschreven beoordeling van de asielmotieven van uw ouders. In casu werd evenwel vastgesteld dat dit

niet het geval is.

Noch u, noch uw ouders legden immers bijkomende verklaringen af of bewijsstukken neer die de

beoordeling die het CGVS en de RvV wat betreft de verblijfplaatsen van u en uw ouders en jullie

verblijfsomstandigheden aldaar of de problemen van uw ouders in Afghanistan in een nieuw daglicht

kunnen stellen.

Wanneer u en uw ouders gevraagd worden waarom u niet naar Afghanistan kunt terugkeren, verwijzen

jullie immers enkel naar de algemene situatie in Afghanistan: de aanwezigheid van de taliban en Daesh;

het feit dat kinderen worden ontvoerd en om het leven komen bij zelfmoordaanslagen en het feit dat

meisjes niet mogen studeren in Afghanistan (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 3, 6 en 7 en zie verklaring

CGVS bij DVZ dd. 14.02.2019, punt 3.4 en 3.5). Gevraagd of uw vader, naast deze algemene situatie,

nog een concrete, persoonlijke vrees koestert in hoofde van zijn kinderen, stelt hij bovendien dat

kinderen geen persoonlijke problemen kunnen hebben en verwijst hij opnieuw naar de algemene

veiligheidssituatie (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 3). Aangezien uw ouders geen zicht hebben geboden

op uw werkelijke verblijfplaatsen en –omstandigheden voor uw komst naar België (zie supra), kan het

CGVS echter geen inschatting maken van de algemene situatie in uw werkelijke regio van herkomst of

wat uw persoonlijke levenssituatie aldaar zou zijn.
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Wat betreft de verklaring van uw vader dat zijn kinderen hun moedertaal niet meer begrijpen omdat ze

hier al drie jaar studeren, dient te worden opgemerkt dat dit een blote bewering betreft die hij verder met

geen enkel bewijsstuk staaft.

Wat betreft de verklaring van uw vader dat hij mentale problemen heeft, die hij met twee medische

voorschriften tracht te staven, dient ten eerste te worden opgemerkt dat deze problemen geen

betrekking op u hebben. Bovendien dient in verband hiermee te worden opgemerkt dat artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die beroep

kunnen doen op artikel 9ter van dezelfde wet uitsluit. Het betreft personen die op zodanige wijze lijden

aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Uw vader dient zich voor de

beoordeling van medische elementen bijgevolg te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980.

De overige stukken die door uw ouders werden neergelegd ter staving van het verzoek om

internationale bescherming van hun kinderen, kunnen niets wijzigen aan bovenstaande vaststellingen.

Wat betreft uw Iraanse vaccinatiekaart en het trouwboekje van uw ouders dient te worden opgemerkt

dat deze stukken, zoals ook door uw moeder wordt verklaard, reeds in het kader van hun verzoeken om

internationale bescherming werden neergelegd (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 9). Het CGVS

beoordeelde deze stukken in het kader van het eerste verzoek om internationale bescherming van uw

ouders als volgt:

(…)

Het RvV nam deze beoordeling over in haar arrest dd. 11.06.2018.

Wat betreft de documenten van uw school (de brief van uw schooldirecteur; het kerstrapport van uw

zus; een brief naar aanleiding van uw oudercontact), dient te worden opgemerkt dat deze stukken enkel

aantonen dat u en uw zus school lopen en het goed doen op school, hetgeen in deze beslissing niet

wordt betwijfeld. Er dient echter te worden opgemerkt dat het feit dat u in België school loopt en bent

geïntegreerd geen uitstaans heeft met de criteria van het Vluchtelingenverdrag of met de bepalingen

inzake subsidiaire bescherming.

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

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

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

België, op u moet worden toegepast.”

De derde bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van derde verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U hebt de Afghaanse nationaliteit. Uw ouders zijn afkomstig uit de stad Puli Khumri in de provincie

Baghlan. Op een gegeven moment ontvluchtten uw ouders Afghanistan en vestigden ze zich illegaal in

Iran om het opkomende geweld in hun regio in Baghlan te ontvluchten. In september of oktober 2015

verlieten uw ouders en uw zussen Iran en trokken ze naar Europa. Zij kwamen hier aan op

10 november 2015. Op 12 november 2015 dienden uw ouders, B. N. (...) en B. W. (...), een eerste

verzoek om internationale bescherming in. Op 22 juni 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof

kon gehecht worden aan jullie voorgehouden illegale verblijf in Iran. Deze beslissing werd door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (verder RvV) bevestigd in haar arrest dd. 16 maart 2018. Uw ouders

stelden geen hoger beroep in tegen deze beslissing.
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Op 8 maart 2018 werd u geboren te Veurne.

Op 3 april 2018 dienden uw ouders een tweede verzoek om internationale bescherming in. In het kader

van deze aanvraag brachten ze bijkomende stukken aan om het illegale verblijf van uw gezin in Iran te

staven. Op 29 mei 2018 besliste het CGVS om dit verzoek niet in overweging te nemen. In haar arrest

dd. 11 juni 2018 besliste de RvV om het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing hadden ingesteld,

te verwerpen. Uw ouders stelden geen hoger beroep in tegen deze beslissing.

Op 17 december 2018 dienden uw ouders in naam van u en uw zussen B. N. (...) en B. N. (...) een

verzoek om internationale bescherming in. Tijdens het onderhoud op 27 maart 2019 hebben uw ouders

verklaard dat u niet naar Afghanistan terug kan omdat u hier naar school gaat en meisjes in Afghanistan

niet mogen studeren. Uw ouders voegden hieraan toe dat kinderen in Afghanistan worden ontvoerd en

bij zelfmoordaanslagen worden gedood. Ten slotte verwezen uw ouders nog naar de aanwezigheid van

de taliban in Afghanistan.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legden uw ouders volgende stukken neer:

een Iraanse vaccinatiekaart op naam van uw zus N. (…); het huwelijksboekje van uw ouders; een

krantenknipsel waarin vermeld staat dat Afghanistan één van de tien gevaarlijkste conflictgebieden was

voor kinderen in de periode 2013-2017; een brief van de directeur van de school waar u en uw zus

school lopen; een schoolrapport van uw zus N. (…); een brief van het oudercontact van uw zus; twee

medische voorschriften op uw naam van uw vader.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

In casu blijkt immers dat u slechts één jaar oud bent, en als dusdanig zelf niet bij machte bent om

verklaringen af te leggen of eventuele stukken aan te brengen in het kader van uw verzoek. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werd er een persoonlijk onderhoud afgenomen met uw ouders,

B. N. (...) en B. W. (...), waarbij zij in de mogelijkheid verkeerden om de nodige elementen ter

ondersteuning van uw verzoek kenbaar te maken, om opmerkingen te formuleren evenals stukken neer

te leggen. Uw raadsman was eveneens aanwezig.

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

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

toekennen.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Uit de verklaringen afgelegd door uw ouders blijkt dat uw asielaanvraag deels gebaseerd is op dezelfde

motieven als diegene die werden aangehaald door uw ouders in het kader van hun eerste en tweede

asielverzoek.

Uw ouders zijn er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet lopen. Daarom kan u zich evenmin op hun

asielmotieven beroepen om aan te tonen dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst

vervolging dient te vrezen of er een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

De motieven die aan de grondslag lagen van de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in het kader van het eerste verzoek om internationale

bescherming van uw moeder, die haar verzoek baseerde op de motieven zoals uw vader die in het

kader van zijn verzoek aanhaalde, zijn:

"(…)"
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Deze beslissing werd door de RvV bevestigd in haar arrest dd. 16 maart 2018. Uw ouders stelden geen

hoger beroep in tegen deze beslissing. Het tweede verzoek om internationale bescherming dat uw

ouders hierna indienden werd door het CGVS niet ontvankelijk verklaard op 29 mei 2018 omdat er geen

elementen voorhanden waren die de kans aanzienlijk groter maakten dat ze voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48.3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48.4 in

aanmerking kwamen. Het beroep dat uw ouders tegen deze beslissing instelden werd op 11 juni 2018

verworpen door de RvV. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er in uw

verzoek nieuwe elementen worden aangebracht die een andere licht werpen op de hierboven

beschreven beoordeling van de asielmotieven van uw ouders. In casu werd evenwel vastgesteld dat dit

niet het geval is.

Noch u, noch uw ouders legden immers bijkomende verklaringen af of bewijsstukken neer die de

beoordeling die het CGVS en de RvV wat betreft de verblijfplaatsen van u en uw ouders en jullie

verblijfsomstandigheden aldaar of de problemen van uw ouders in Afghanistan in een nieuw daglicht

kunnen stellen.

Wanneer uw ouders gevraagd worden waarom u niet naar Afghanistan kunt terugkeren, verwijzen zij

immers enkel naar de algemene situatie in Afghanistan: de aanwezigheid van de taliban en Daesh; en

het feit dat kinderen worden ontvoerd en om het leven komen bij zelfmoordaanslagen (zie CGVS

dd. 27.03.2019, p. 3, 6 en 7). Gevraagd of uw vader, naast deze algemene situatie, nog een concrete,

persoonlijke vrees koestert in hoofde van zijn kinderen, stelt hij bovendien dat kinderen geen

persoonlijke problemen kunnen hebben en verwijst hij opnieuw naar de algemene veiligheidssituatie (zie

CGVS dd. 27.03.2019, p. 3). Aangezien uw ouders geen zicht hebben geboden op uw werkelijke

verblijfplaatsen en -omstandigheden voor uw komst naar België (zie supra), kan het CGVS echter geen

inschatting maken van de algemene situatie in uw werkelijke regio van herkomst of wat uw persoonlijke

levenssituatie aldaar zou zijn.

Wat betreft de verklaring van uw vader dat zijn kinderen hun moedertaal niet meer begrijpen omdat ze

hier al drie jaar studeren, dient te worden opgemerkt dat dit een blote bewering betreft die hij verder met

geen enkel bewijsstuk staaft.

Wat betreft de verklaring van uw vader dat hij mentale problemen heeft, die hij met twee medische

voorschriften tracht te staven, dient ten eerste te worden opgemerkt dat deze problemen geen

betrekking op u hebben. Bovendien dient in verband hiermee te worden opgemerkt dat artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die beroep

kunnen doen op artikel 9ter van dezelfde wet uitsluit. Het betreft personen die op zodanige wijze lijden

aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Hij dient zich voor de beoordeling

van medische elementen bijgevolg te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet

van 15 december 1980.

De overige stukken die door uw ouders werden neergelegd ter staving van het verzoek om

internationale bescherming van hun kinderen, kunnen niets wijzigen aan bovenstaande vaststellingen.

Wat betreft de Iraanse vaccinatiekaart van uw zus N. (…) en het trouwboekje van uw ouders dient te

worden opgemerkt dat deze stukken, zoals ook door uw moeder wordt verklaard, reeds in het kader van

hun verzoeken om internationale bescherming werden neergelegd (zie CGVS dd. 27.03.2019, p. 9). Het

CGVS beoordeelde deze stukken in het kader van het eerste verzoek om internationale bescherming

van uw ouders als volgt:

(…)

Het RvV nam deze beoordeling over in haar arrest dd. 11.06.2018.

Wat betreft de documenten van uw school (de brief van uw schooldirecteur; het kerstrapport van uw zus

N. (…); een brief naar aanleiding van het oudercontact van uw zus N. (…)), dient te worden opgemerkt

dat deze stukken enkel aantonen dat uw zussen hier in België school lopen en het goed doen op school,

hetgeen in deze beslissing niet wordt betwijfeld. Er dient echter te worden opgemerkt dat het feit dat uw

zussen in België school lopen en geïntegreerd zijn, geen uitstaans heeft met de criteria van het

Vluchtelingenverdrag of met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.
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Bijgevolg dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

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

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

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

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 1, A van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3 en 48/4,

§ 2, b), van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Verzoekende partijen gaan dieper in op de definiëring van het begrip vluchteling door artikel 1 van het

Verdrag van Genève en passen enkele elementen van deze bepaling toe op zichzelf. Daarbij wijzen zij

erop dat zij in België zijn en zich dus buiten hun land van herkomst bevinden, dat zij vrezen vervolgd te

worden door de taliban en onderworpen te worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling.

Zij verwijzen hiervoor naar de verklaringen van hun ouders bij het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) en naar pagina 31 van “de nieuwe Guidelines van

UNHCR” over potentiële risicoprofielen.

2.1.2. In een tweede middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, van het gelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“In de bestreden beslissing verwijst verweerster integraal naar de genomen negatieve beslissing van de

ouders van verzoekers.

Verzoekers menen dat ze het recht hebben op een individueel gemotiveerde beslissing. Verweerster

kiest en bepaald zelf om de kinderen niet te verhoren omdat ze te jong zijn.

Verweerster kiest voor het gemakkelijkste weg door zo te handelen. Juffrouw N. (…) is 7 jaar oud en ze

meent dat men in haar plaats deze keuze gemaakt heeft zonder haar te vragen of ze hiermee akkoord

is.

Is dit in het belang van het kind?

Is een dergelijke handeling niet in strijd met de artikel 3 van de kinderrechten verdrag?

Verweerster stelt de ouders van verzoekers niet erin geslaagd om aannemelijk te maken dat ze een

gegronde vrees voor vervolging hebben. De asielaanvraag van verzoekers zijn deels gebaseerd op

dezelfde motieven als die van de ouders.

Verzoekers menen dat verweerster hun asielaanvraag afgewezen heeft omdat de asielaanvraag van

hun ouders afgewezen is.

Verzoekers menen dat de beslissing van verweerster niet op een objectieve wijze genomen is daar de

asielaanvraag van hun ouders afgewezen is.

Verweerster kan onmogelijk een andere beslissing nemen dat een beslissing die genomen is voor de

ouders.

Is in z’n geval de rechten van verzoekers niet geschonden?
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Verzoekers menen van wel en ze menen dat ze minstens het recht hadden om gehoord te worden.

De ouders denken altijd dat ze beter geplaats zijn om dingen uiteen te zetten. Het gaat niet over de

asielaanvraag van de ouders maar van verzoekers.

Verweerster heeft nagelaten om voorafgaandelijk aan het gehoor aan de kinderen te vragen of ze

hiermee akkoord zijn.

De handeling van verweerster komt neer op een cultuur die gaande is in Afghanistan. De volwassenen

beslissingen zelf hoe ze handelen en de kinderen moet dat volgen.

Verzoekers menen dat zelfs in Europa ze het slachtoffers zijn geworden van een praktijk die gaande is

in Afghanistan.

Verweerster stelt:

Na het onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en de elementen aanwezig in het dossier stel ik

vast dat k u noch de statuut van de vluchteling nog de sub bescherming kan toekennen.

Wat is aangehaald door verzoekers?

Wij weten dat niet.

Het is feiten die aangehaald is door de ouders.

Wie weet of deze feiten ook aangehaald is door verzoekers?

Verzoekers menen dat in z’n gevallen moet verweerster minstens de moeite doen om een keer na te

gaan of het mogelijk is om ze te verhoren.

Als het niet lukt en na de vaststelling dat het niet lukt mag verweerster dan verder haar conclusie

trekken.

De rechten van verzoekers zijn geschonden.

Verzoekers menen dat in dergelijke gevallen het de plicht moet zijn van de asielinstantie om een ad hoc

voogd aan te stellen ten einde kinderen op een natuurlijke wijze in de verschillende omgevingen te

volgen en interviewen over hun vrees voor vervolging.

De kinderen mogen pas na een zekere tijd geïnterviewd worden in de aanwezigheid van deze voogd en

als het blijkt dat het echt niet lukt dan deze voogd het woord te geven om in plaats van kinderen een

interview af te leggen.

Dit kan men pas een menselijk en kindervriendelijke asielprocedure noemen.

Verweerster stelt dat de mentale problemen van verzoekers vader geen betrekking hebben aan

verzoekers.

Verzoekers menen dat verweerster zich diep vergist.

Hoe kunnen ze zich in een onbekend land vestigen als de vader niet in staat is voor zichzelf te zorgen?

Verweerster stelt het feit dat verzoekers in België naar school gaan is geen uitstaan heeft met de criteria

van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoekers menen dat ze als schoolgaande kinderen moeten gezien worden. Ze zijn verwesterde

kinderen en ze mogen onmogelijk zich terug in Afghanistan vestigen.

Verweerster vestigt de aandacht van de Minister dat aan de verzoekers het Verdrag inzake van de

rechten van het kind van 20 november 1989 moet toegepast worden.

Verweerster schendt zelf dit verdrag en ze verwacht dat de Minister dit verdrag respecteert.

Verzoekers wensen de aandacht van uw Raad te vestigen aan het volgende:

Bij een negatief arrest van uw Raad zullen ze op straat belanden. Fedasil houdt geen rekening met het

advies van het CGVS.

Verzoekers menen dat ze afkomstig zijn uit een gebeid waar sprake is van willekeurig geweld.

Verzoeker menen dat verweerster nagelaten heeft om te motiveren waarnaar ze naartoe mogen gaan.

Waar ze zich mogen vestigen?

Is er sprake van een IVA of niet?

De bestreden beslissing geeft geen antwoord op deze vragen.

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Ze geen rekening heeft gehouden met het profiel van verzoekers

Ze aan de verzoekers niet de kans gegeven om zelf gehoord te worden.

Het rapport van “treatment van returnees” niet van toepassing is op de situatie van verzoekers

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.”
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2.1.3. In een derde middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 van het EVRM

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

Verzoekende partijen betogen in dit middel dat de commissaris-generaal heeft nagelaten om te

motiveren waarom zij niet in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4,

§ 2, b) en c), van de Vreemdelingenwet. Zij verwijzen hierbij naar § 39 van het arrest van het Hof van

Justitie van de Europese Unie van 17 februari 2009 in de zaak C-465/0, Elgafaji t. Staatssecretaris van

Justitie, over de ‘sliding scale’:

“Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld

zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”.

Verzoekende partijen menen dat zij deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk hebben

gemaakt door de bovenvermelde redenen en zijn van oordeel dat zij in ondergeschikte orde in

aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire bescherming. Vervolgens verwijzen zij nog

naar – en citeren zij uit – een aantal rapporten van UNHCR, Oxfam, RDC, Amnesty International en

ECRE waaruit zou blijken dat noch Kaboel, noch Herat veilig zijn voor de burgers. Zij verwijzen tevens

naar een reportage van oorlogsjournalist Robin Raemakers waarin gezegd wordt hoe onveilig de situatie

in Kaboel is.

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. 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 rechtsplegingsdossier. 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 een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,

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

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van

verzoekende partijen daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU van het

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

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

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

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

2011/95/EU), moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke

redenen een verzoeker om internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald

in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

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

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

moeten worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

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 opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus 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 moeten deze instanties ervoor 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de 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.”
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2.3.2. Ontvankelijkheid van de middelen

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

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

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

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

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

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voeren verzoekende partijen in het tweede middel de schending

aan van het gelijkheidsbeginsel, doch geven zij niet de minste toelichting over de wijze waarop zij dit

beginsel geschonden achten.

2.3.2.2. In de mate dat verzoekende partijen in het eerste en het derde middel aanvoeren dat artikel 3

van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.3. De middelen zijn, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.3. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

De ouders van verzoekende partijen dienden reeds twee verzoeken in om internationale bescherming.

De bescherming werd hen evenwel geweigerd omdat zij niet hadden voldaan aan de op hen rustende

medewerkingsplicht, nu zij niet aannemelijk hebben gemaakt voor hun komst naar België daadwerkelijk

zes jaar verbleven te hebben in Iran als Afghaanse vluchteling.

De thans bestreden beslissingen behandelen de verzoeken om internationale bescherming die de

ouders van verzoekende partijen nadien in naam van verzoekende partijen indienden.

Blijkens de bestreden beslissingen wordt verzoekende partijen de vluchtelingenstatus geweigerd omdat

(i) hun verzoeken om internationale bescherming deels gebaseerd zijn op dezelfde motieven als

diegene die werden aangehaald door hun ouders in het kader van hun eerste en tweede asielverzoek

en hun ouders er niet in geslaagd zijn aannemelijk te maken dat zij een gegronde vrees voor vervolging

in de zin van het Verdrag van Genève koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet lopen, omdat (ii) noch zij, noch hun ouders

bijkomende verklaringen aflegden of bewijsstukken neerlegden die de beoordeling die het CGVS en de

Raad wat betreft hun verblijfplaatsen en hun verblijfsomstandigheden aldaar of de problemen van hun

ouders in Afghanistan in een nieuw daglicht kunnen stellen, omdat (iii) de verklaring van hun vader dat

zij hun moedertaal niet meer begrijpen omdat ze hier al drie jaar studeren een blote bewering betreft die

hij verder met geen enkel bewijsstuk staaft, omdat (iv) de mentale problemen van hun vader geen

betrekking op hen hebben en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus aan personen die beroep kunnen doen op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet

uitsluit, en omdat (v) de overige stukken die door hun ouders werden neergelegd ter staving van het

verzoek om internationale bescherming van verzoekende partijen aan bovenstaande vaststellingen niets

kunnen wijzigen. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissingen omstandig toegelicht.

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal de verzoeken om internationale bescherming van

verzoekende partijen op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissingen baseert. Te dezen ondernemen verzoekende partijen in

voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissingen te

weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoekende partijen toe om deze motieven aan

de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te

beperken tot het poneren van een vrees voor vervolging, het citeren van algemene informatie die geen

betrekking heeft op hun persoon, het omkeren van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal

en het herhalen van de eerder tijdens het gehoor voor het CGVS gegeven verklaringen van hun ouders,

blijven verzoekende partijen daartoe echter in gebreke.

Verzoekende partijen vragen zich in het tweede middel af of het in het belang van het kind is dat niet zij,

maar hun ouders tijdens de administratieve procedure zijn gehoord en of dit niet in strijd is met artikel 3

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op

20 november 1989. Door louter deze vragen op te werpen, tonen verzoekende partijen niet aan dat de

door hen aangehaalde bepalingen of beginselen geschonden zijn. Het komt verzoekende partijen toe in
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concreto uiteen te zetten waarom zij menen dat de handelswijze van het CGVS een schending van de

door hen opgeworpen bepalingen of beginselen inhoudt. Zich louter afvragen of een bepaling of

beginsel door een bepaalde handelswijze geschonden is, zonder toe te lichten waarom dit zo zou zijn,

volstaat niet. Bovendien laten verzoekende partijen na in concreto aan te geven welke elementen zij,

indien zij zelf gehoord zouden zijn geweest, dan wel zouden hebben aangevoerd die zouden hebben

kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure. De bepalingen aangaande het

hoger belang van het kind doen overigens hoe dan ook geen afbreuk aan de eigenheid van het

asielrecht waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet duidelijk omschreven voorwaarden

voorzien voor de erkenning als vluchteling, dan wel voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus (RvS 29 mei 2013, nr. 223.630). Waar verzoekende partijen nog menen dat het de

plicht moet zijn van de asielinstantie om in dergelijke gevallen een “ad hoc voogd” aan te stellen om

kinderen op een natuurlijke wijze in de verschillende omgevingen te volgen en te interviewen over hun

vrees voor vervolging, laten zij na de rechtsgrond te specifiëren op basis waarvan het CGVS hiertoe

verplicht was. Het komt de Raad niet toe hiernaar te gissen. Aldus tonen verzoekende partijen niet aan

dat de procedure die gevoerd werd, en waarbij niet zij maar hun ouders gehoord werden, niet menselijk

of kindvriendelijk zou zijn.

Door in het tweede middel nog louter te stellen dat de door hun ouders ingediende verzoeken om

internationale bescherming zijn afgewezen, tonen verzoekende partijen voorts niet aan dat de bestreden

beslissingen niet op een objectieve wijze genomen zijn. Verzoekende partijen laten na concrete

elementen aan te brengen die maken dat voor hen een andere beslissing diende te worden genomen.

Waar verzoekende partijen zich in het tweede middel nog afvragen hoe zij zich in een onbekend land

kunnen vestigen als hun vader, die mentale problemen heeft, niet in staat is voor zichzelf te zorgen,

gaan zij eraan voorbij dat geen geloof kon worden gehecht aan hun (illegaal) verblijf in Iran en dat zij

ook nog een moeder hebben waarvan niet blijkt dat zij gezondheidsproblemen heeft. Met deze stelling

tonen verzoekende partijen dan ook niet aan dat de commissaris-generaal zich “diep vergist” heeft waar

hij in de bestreden beslissingen stelt dat deze problemen geen betrekking hebben op hen en dat artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die

beroep kunnen doen op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet uitsluit.

Voor zover verzoekende partijen menen dat ze als schoolgaande kinderen moeten worden gezien, wijst

de Raad erop dat dit in de bestreden beslissingen niet betwist wordt. In de bestreden beslissingen wordt

evenwel op goede gronden gesteld dat dit “geen uitstaans heeft” met de criteria van het Verdrag van

Genève. Door nog te poneren dat zij verwesterde kinderen zijn en zich onmogelijk terug in Afghanistan

kunnen vestigen, beperken verzoekende partijen zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt

gestaafd of onderbouwd door enig begin van bewijs. Uit niets blijkt dat het loutere gegeven dat zij in

België naar school gaan zou kunnen volstaan om in hun hoofde en bij een terugkeer naar hun land van

herkomst het bestaan van een nood aan internationale bescherming aan te tonen. Bovendien slagen

verzoekende partijen er niet in de motivering in de bestreden beslissingen dat de verklaring van hun

vader dat zij hun moedertaal niet meer begrijpen omdat ze hier al drie jaar studeren een blote bewering

betreft die hij verder met geen enkel bewijsstuk staaft, te weerleggen of te ontkrachten. Verzoekende

partijen tonen niet aan dat eenieder die in België een korte tijd school heeft gelopen en die naar

Afghanistan terugkeert zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekende partijen dienen zulks

in concreto aannemelijk te maken. Daartoe blijven zij echter in gebreke. Verzoekende partijen beweren

weliswaar dat zij verwesterd zouden zijn, doch zij laten na deze bewering enigszins uit te werken of te

onderbouwen. Zij maken niet concreet aannemelijk en werken niet uit dat en waarom zij dermate

verwesterd zouden zijn dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst niet opnieuw zouden

kunnen aarden en dat zij hun leven aldaar niet opnieuw zouden kunnen opnemen en uitbouwen. Mede

gelet op het voorgaande, maken verzoekende partijen evenmin aannemelijk dat zij bij een terugkeer

door hun loutere scholing in België daadwerkelijk en in concreto als verwesterd zouden worden

beschouwd. Verder concretiseren zij in het geheel niet met wie, waar, wanneer, waarom of in welke

omstandigheden zij daardoor problemen zouden riskeren in hun land van herkomst.

Het betoog van verzoekende partijen is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van

de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en

betrekking hebben op de kern van hun vluchtrelaas, te weerleggen of te ontkrachten. Het geheel van

deze motieven blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en

beschouwd als zijnde hier hernomen.
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In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

2.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.3.4.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekende partijen geen elementen

aanreiken waaruit kan blijken dat zij op deze grond nood zouden hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.4.2. In zoverre verzoekende partijen zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde vluchtmotieven, kan

dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij wordt geconcludeerd

dat zij dit risico op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b), niet aannemelijk maken.

Voorts wordt vastgesteld dat verzoekende partijen geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek worden geviseerd. Verzoekende partijen

maken geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zouden

hebben gekend.

2.3.4.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissingen blijkt dat aan de Afghaanse nationaliteit van verzoekende partijen niet wordt

getwijfeld. Zoals hoger werd vastgesteld maken verzoekende partijen echter niet aannemelijk dat zij

recent afkomstig zijn uit een gebied in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval toepassing kan

worden gemaakt van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Het is de taak van verzoekende

partijen om hun verzoeken om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat

betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de

verblijfplaats van verzoekende partijen voor hun komst naar België of over de vraag of zij (recent)

afkomstig zijn uit een regio in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet waar geen risico

aanwezig is. De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoekende partijen zelf menen dat er

in hun werkelijke regio van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat

zij bij een terugkeer naar deze regio een reëel risico zouden lopen op ernstige schade. Aldus brengen

verzoekende partijen geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat zij een reëel risico op ernstige

schade zouden lopen in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

2.3.4.4. Verzoekende partijen tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico

zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. In casu maken verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

aannemelijk.

2.3.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de ouders van verzoekende

partijen door het CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens dit interview kregen zij de mogelijkheid de

vluchtmotieven van verzoekende partijen uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten,

konden zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen die voor verzoekende partijen relevant zijn en

hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de

bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekende partijen en op alle

dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden.
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2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de commissaris-

generaal op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden

beslissingen is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.8. Waar verzoekende partijen minstens vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om

redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen

verzoekende partijen echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


