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nr. 196 022 van 30 november 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

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

Tijl Uilenspiegellaan 17

2050 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 19 juni 2017

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 31 mei 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 juni 2017 met refertenummer

70584.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 september 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 18 september 2017.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 november 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) aan de verzoekende partijen de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:
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“1. Verzoekers dienen beroep in tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag.

Blijkens de bestreden beslissingen hebben verzoekers naar aanleiding van hun onderhavige

asielaanvraag geen nieuwe elementen aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komen.

2. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekers hun huidige

tweede asielaanvraag steunen op dezelfde motieven die zij naar aanleiding van hun vorige, eerste

asielaanvraag hebben uiteengezet, namelijk problemen met en een vrees voor de Taliban omwille van

het werk van verzoeker en zijn broer voor de overheid respectievelijk de Amerikanen.

Verzoekers’ eerste asielaanvraag werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. X van 16 december 2016

omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig is -zo werd geen geloof gehecht aan het profiel van verzoeker

als werknemer bij een ministerie en als secretaris van parlementslid F.H. en aan het asielrelaas van

verzoekers met betrekking tot de bedreigingen door de taliban ingevolge verzoekers activiteiten, noch

aan het voor het eerst in het verzoekschrift naar voren gebrachte relaas met betrekking tot de bedreiging

naar aanleiding van de activiteiten van verzoekers’ vermeende broer/zoon-, en er in Kabul geen sprake

was van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekers louter door hun aanwezigheid aldaar

een reëel risico zouden lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van hun leven of

hun persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Ter ondersteuning van hun huidige tweede asielaanvraag leggen verzoekers bijkomende verklaringen af

en volgende documenten neer: een brief van E.S. aan de Belgische autoriteiten, een brief die hij schreef

om een visum voor de Verenigde Staten te bekomen, documenten (visa, vliegtickets, permanent

resident cards, social security cards) die aantonen dat E. en diens gezin (vrouw en twee kinderen) naar

de Verenigde Staten vertrokken en er wonen, en zes foto’s waarop verzoekers en E. te zien zijn. Met

deze stukken wensen verzoekers in de eerste plaats aan te tonen dat E.S. hun broer/zoon is.

3. Artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het asielverzoek

dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen aan

de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de

asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging en hij

oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke
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punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

4. Aangezien reeds in het kader van verzoekers’ vorige asielaanvraag bij voormeld arrest van de Raad

werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hen ingeroepen vrees voor vervolging en gelet

op de in de bestreden beslissingen gedane vaststelling dat verzoekers naar aanleiding van onderhavige

asielaanvraag geen elementen bijbrengen die hun geloofwaardigheid kunnen herstellen of die de kans

aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in

aanmerking komen, dient te worden besloten dat verzoekers niet aantonen in hun land van herkomst

persoonlijke problemen te hebben (gekend). Het is de taak van verzoekers om hun verzoek om

internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat verzoekers geen nieuwe elementen aanbrengen

waaruit blijkt dat zij een reëel risico op ernstige schade zouden lopen.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekers het niet eens zijn met de motieven

van de bestreden beslissingen, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komen dan het

uiteenzetten van theoretische beschouwingen, het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het

poneren van een gegronde vrees voor vervolging, en het formuleren van algemene beweringen en

kritiek (op de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal), waarmee zij echter deze bevindingen niet

weerleggen, noch ontkrachten.

Waar verzoeker, zo opperen verzoekers thans in hun verzoekschrift, “wenst te verwijzen naar pagina 31

van de guidelines van UNHCR van 6 augustus 2013 (…)”, verwijst de Raad naar hetgeen

dienaangaande eerder bij voormeld arrest van de Raad werd vastgesteld, met name: “Waar verzoekers

verwijzen naar pagina 31 van de UNHCR guidelines van 6 augustus 2013 betreffende ‘Potential Risk

Profiles’ en stellen dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met verzoekers profiel, dat

verzoeker lang voor de Afghaanse overheid heeft gewerkt en dat het een algemeen bekend feit is en

bevestigd wordt door de richtlijnen van het UNHCR van 6 augustus 2013 dat dergelijke mensen

vervolgd worden door de taliban alsook dat de verwerende partij nagelaten heeft om op deftige wijze te

motiveren waarom zij geen rekening houdt met de langdurige tewerkstelling van verzoeker bij de

Afghaanse overheid, stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal het door verzoekers

voorgehouden profiel van verzoeker wel degelijk in ogenschouw heeft genomen – zodat geen schending

van de motiveringsplicht, noch van het zorgvuldigheidsplicht voorligt –, doch heeft geoordeeld dat het

profiel van verzoeker niet aannemelijk wordt gemaakt. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, slagen verzoekers

er niet in deze motieven te weerleggen of te ontkrachten door het voorleggen van nieuwe documenten.

Gezien verzoekers het profiel van verzoeker niet aannemelijk maken kunnen zij niet dienstig

voorhouden dat zij, gelet op het profiel, zoals algemeen bekend is en de richtlijnen van het UNHCR

bevestigen, vervolgd zullen worden.” Verzoekers brengen in het kader van onderhavige asielaanvraag

geen nieuwe feiten of elementen aan die vermogen aan het gezag van gewijsde van ’s Raads arrest nr.

X van 16 december 2016 te tornen.

Verzoekers verwijzen op algemene wijze naar de door hen in het kader van onderhavige asielaanvraag

neergelegde documenten, doch zij ontkrachten, noch weerleggen hetgeen met betrekking tot die

stukken in de bestreden beslissingen wordt vastgesteld: “De neergelegde stukken vermogen de eerdere

appreciatie van het CGVS en de RvV niet te weerleggen. De documenten van E.(…) S.(…) (brief om

een visum te bekomen, visa, vliegtuigtickets, permanent resident cards, social security cards)

bevestigen dat deze persoon met zijn familie naar de Verenigde Staten is verhuisd. Dat dit uw broer is

wordt hiermee niet aangetoond, laat staan dat hieruit blijkt dat u en uw moeder omwille van de

beroepsactiviteiten van deze E.(…) ooit enig probleem met de Taliban zouden hebben gekend of

dreigen te hebben. In de brief die door deze persoon zou zijn geschreven, wordt gesteld dat u en uw

moeder een nood aan bescherming hebben. Het CGVS merkt op dat u zelf op geen enkele manier

dergelijke nood aantoont. De foto's die nota bene aan de Faisal moskee in Islamabad (Pakistan) lijken te

zijn genomen en waarop uzelf, uw moeder en E.(…) te zien zijn, leveren geen enkel bewijs voor de

verwantschap tussen jullie en deze E.(…). Evenmin wordt hiermee het ongeloofwaardige karakter van

uw asielrelaas hersteld of toont u hiermee aan dat de beroepsactiviteiten van E.(…) u en uw moeder in

gevaar brachten.” Verzoekers bekritiseren op algemene wijze deze vaststellingen, doch ze brengen

geen concrete en valabele argumenten aan die vermogen hieraan afbreuk te doen of het in een ander

daglicht te plaatsen.
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De middelen zijn onontvankelijk waar deze betrekking hebben op de beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen genomen in het kader van hun vorige asielaanvraag.

Immers, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn

werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, moeten deze als vaststaand worden

beschouwd. In zoverre verzoekers’ verzoekschrift grotendeels identiek dezelfde grieven bevat als deze

aangebracht in het kader van hun beroep bij de Raad bij hun vorige asielaanvraag, maant de Raad

verzoekers aan voormeld arrest nog eens gronden na te lezen.

Waar verzoekers aanvoeren dat de commissaris-generaal niet heeft gemotiveerd waarom hen de

subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend, wijst de Raad er op dat de bestreden

beslissingen genomen worden in overeenstemming met artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet waarbij

de commissaris-generaal bij voorrang onderzoekt of er nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk

groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. De door verzoekers

aangebrachte nieuwe elementen werden in het licht van beide artikelen onderzocht. Het feit dat deze

motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn, betekent niet dat de beslissingen omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zouden zijn.

De Raad verwijst voorts integraal naar de motivering in de bestreden beslissingen en de informatie

vervat in het administratief dossier waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in Kabul geen reëel risico

bestaat op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoekers

brengen geen (concrete) elementen bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het

administratief dossier niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal

hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.

5. Bijgevolg lijken verzoekers geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij in aanmerking komen voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maken de verzoekende partijen kenbaar dat zij het niet eens

zijn met deze in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vragen gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partijen de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze

waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen

wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partijen te erkennen als vluchteling of hen de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. X; RvS 13 mei 2014, nr. X).
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4.1. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk worden uitgenodigd te reageren op de beschikking van 11

september 2017, voeren verzoekende partijen aan dat zij thans de verwantschapsband met E. kunnen

aantonen via het neerleggen van een video. Voorts wijst verzoeker erop dat er bij de behandeling van

de eerste asielaanvraag problemen zijn geweest met de tolk, maar dat de Raad daarmee geen rekening

heeft gehouden en het Commissariaat-generaal zomaar het arrest volgt, niettegenstaande er slechte

vertalingen waren die de raadsman opmerkte.

4.2. De Raad benadrukt dat in het kader van verzoekende partijen hun eerste asielaanvraag bij ’s Raads

arrest nr. 179 648 van 16 december 2016 werd vastgesteld en geoordeeld dat het door hen ingeroepen

relaas, met name hun beweerde problemen met en vrees voor de Taliban, ongeloofwaardig is.

Zo wordt in het arrest o.a. vastgesteld en geoordeeld:

“In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad geen geloof hechten aan het asielrelaas

van verzoekers. Het Commissariaat-generaal oordeelde terecht:

“Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na

een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker een

dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in

principe de vluchtelingenstatus toekennen. Er dient te worden vastgesteld dat op basis van uw

verklaringen niet kan worden besloten tot het bestaan van een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève en/of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Het CGVS stelt echter vast dat u niet

in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie noch

voor de status van subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4 §2, a en b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet omdat u uw profiel als werknemer van het ministerie van sociale zaken en secretaris

van een parlementslid niet aannemelijk heeft gemaakt en uw verklaringen met betrekking tot de

gebeurtenissen die de aanleiding zouden gevormd hebben voor uw vertrek uit Afghanistan zo weinig

overtuigend, tegenstrijdig en weinig aannemelijk zijn dat er geen geloof kan aan gehecht worden.

Betreffende uw werk op het ministerie voor sociale zaken: (…) Betreffende uw beweerde asielrelaas:

Aan uw verklaringen over uw asielrelaas en de gebeurtenissen die aanleiding gegeven zouden hebben

tot uw vertrek kan al helemaal geen geloof worden gehecht omwille van onderstaande redenen: Ten

eerste verklaart u dat u op 27 oktober 2015 Kabul hebt verlaten. Bij DVZ verklaart u dat u 10 dagen voor

uw vertrek bijna 20 keer werd opgebeld door onbekende personen. Tijdens uw gehoor op het CGVS

verklaart u eerst dat de laatste 15 dagen voor uw vertrek uit Kabul alles gebeurde (CGVS p. 16). U

verklaart ook dat de dag waarop de telefoontjes zijn begonnen er een aanslag bij de Russische

ambassade was (CGVS P. 17). Uit informatie waarover het CGVS beschikt vond deze aanslag plaats op

5 oktober 2015, wat 22 dagen voor uw vertrek is. Wanneer u met deze tegenstrijdige periodes wordt

geconfronteerd en gevraagd wordt om verduidelijking (CGVS p. 19), verandert u uw verklaring naar een

periode van anderhalve maand (CGVS p. 19) Uw moeder in haar verklaringen beweert verschillende

keren dat u de maand voor uw vertrek merkbaar bezorgd was (CGVS p. 4, 5, 9). Ook uw verklaringen

over uw visum voor Turkije zijn tegenstrijdig. Zo vertelt u eerst dat u eenmaal naar de ambassade van

Turkije ging 5 dagen voor uw vertrek om u te laten zien, dus op 22 oktober 2015. U verklaart ook dat u

uw paspoort 8 dagen voor uw vertrek liet afgeven op de ambassade en dat u 2 dagen voor uw vertrek

uw paspoort met visum terugkreeg. (CGVS p. 10) Nochtans werd uw visum reeds uitgereikt op 18

oktober 2015, 9 dagen voor uw vertrek. Het is dus niet mogelijk dat u uw paspoort pas 8 dagen voor

vertrek zou hebben afgegeven en dat u zelf nog 5 dagen voor uw vertrek moest langsgaan. U spreekt

zichzelf op verschillende punten tegen en geeft onsamenhangende verklaringen over de periode waarin

u problemen zou hebben gehad, hetgeen het moeilijk maakt uw relaas als geloofwaardig te

bestempelen. Ook verklaart u dat bij het bezoek aan de Turkse ambassade om uw visum te regelen, u

vergezeld werd van uw moeder, F.H. (…), haar chauffeur en bodyguards. (CGVS p. 21). Wanneer uw

moeder gevraagd wordt om te bevestigen wie er aanwezig was, verklaart zij dat u, uw werkgever en een

chauffeur erbij waren. Wanneer haar nogmaals gevraagd wordt of er iemand anders aanwezig was, zegt

zij van niet (CGVS S.A. (…) p. 9). Nochtans mag men ervan uitgaan dat deze bodyguards toch een

indruk zouden hebben achtergelaten bij uw moeder en zij zich dit zou herinneren. Ook verklaart u eerst

dat uw moeder mevrouw H. (…) nooit heeft ontmoet, enkel haar foto gezien (CGVS p. 21). Wanneer u

daarna wordt gevraagd naar het bezoek aan de ambassade waar zowel uw moeder als uw werkgever

aanwezig waren, verandert u plots uw verklaring. (CGVS p. 21) Uw moeder en uzelf leggen dus

tegenstrijdige verklaringen af, die uw algemene geloofwaardigheid niet ten goede komen. Ten tweede

komen uw verklaringen over de tijdslijn van gebeurtenissen ook niet overeen met het document van de

veiligheidsdienst van het parlement dat u neerlegt (zie document 9). U verklaart dat dit document door
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de veiligheidsdienst naar het politiecommissariaat van Kabul werd gezonden en dat u dit daar van de

politie verkreeg nadat u zelf langsging (CGVS p. 13, 16). De datum op dit document is 24 september

2015, wat betekent dat u uw problemen al gemeld zou hebben bij de veiligheidsdienst voor 24

september, hoewel u zelf verklaart, zoals beschreven in voorgaande paragraaf, dat rond deze tijd de

telefoons nog niet serieus waren en u toen nog niet opnam. U spreekt zichzelf dus opnieuw tegen, wat

de geloofwaardigheid van uw relaas nog verder ondermijnt. Verder is het weinig waarschijnlijk dat u bij

het bezoek aan het politiecommissariaat uw simkaart van uw telefoon hebt afgegeven zonder enig

bewijs hiervoor te krijgen. U verklaart dat zij u hier geen bewijs voor hebben gegeven en dat zij zelfs niet

bereid waren om een antwoord neer te schrijven op uw brief van de veiligheidsdienst. Toch geven zij u

deze brief mee, hoewel u verklaart dat deze aan hen zou zijn opgestuurd via de post en deze dus een

officieel stuk is (CGVS p. 13, 17). Dat u geen enkel bewijs zou krijgen van afgifte van de simkaart maar

wel uw brief mee terugkrijgt, is erg merkwaardig. Aldus komt dit document niet overtuigend over. Ten

derde verklaart u in het begin van het gehoor bij CGVS, wanneer u wordt gevraagd naar uw redenen om

een nieuw paspoort aan te vragen, dat u dit deed om samen met uw moeder naar India te reizen voor

medische behandeling. (CGVS p. 3) U vermeldt op dit moment niet dat dit iets te maken had met de

problemen die aanleiding gaven tot uw vlucht. Later verklaart u nogmaals dat u uw moeder vertelde dat

u haar misschien naar India zou brengen en dat zij daarom een paspoort nodig had. U verklaart dan wel

dat de telefoons op dit moment al begonnen waren maar dat u toen nog niet opnam (CGVS p. 18). Uw

moeder echter verklaart dat u helemaal geen plannen had om naar India te reizen (CGVS S.A. (…) p. 8)

en dat u een paspoort voor uzelf en uw moeder aanvroeg omwille van de problemen die u had op uw

werkplaats (CGVS S.A. (…) p. 10, 11). Nadat haar gevraagd wordt dit te bevestigen verklaart zij

nogmaals dat u een paspoort regelde nadat uw problemen begonnen en met de reden om naar het

buitenland te vluchten (CGVS S.A. (…) p. 11, 13). Zij verklaart eveneens dat u haar vertelde dat het

beter was een paspoort te hebben in het geval u nogmaals naar Pakistan zou reizen. (CGVS S.A. (…) p.

13), en bevestigt ook dat u geen plannen had om naar India te reizen voor medische behandeling

(CGVS S.A. (…) p. 8) Uw verklaringen zijn op dit punt duidelijk tegenstrijdig en zaaien twijfel over de

echte aanleiding voor uw vertrek. Ten vierde verklaart u ook dat de laatste 15 dagen voor uw vertrek de

telefoontjes serieuzer werden (CGVS p. 19). Eerder in het gehoor verklaart u echter dat u maar 3 keer

de telefoon opnam en dat deze gesprekken plaatsvonden op twee opeenvolgende dagen. (CGVS p. 16,

17) Het is dan ook bevreemdend dat u, hoewel u de telefoon niet zou hebben opgenomen en u een job

als secretaris had waarbij u constant gebeld werd door voor u onbekende nummers, u toch zou weten

dat deze telefoons van deze onbekende bedreigers kwamen. Ook is het opmerkelijk dat u actief blijft op

facebook gedurende de periode waarin u beweert bedreigd te worden door onbekenden die weten waar

u woont en hoe u heet (CGVS p. 16). Zo post u op 21 oktober 2015 nog een foto (zie CGVS blauwe

map) waarop u duidelijk herkenbaar in Kabul centrum staat en post u verschillende foto’s waarop u in

het openbaar met andere mensen poseert in deze periode. Uw gedrag en het openbaar beschikbaar

maken van deze foto’s is moeilijk te verenigen met de doodsvrees die u beweert te hebben. Ten slotte

wordt er nog op gewezen dat hoewel uw moeder beweert last te hebben van reuma, hetgeen niet

ondersteund werd door medische attesten, en zij verklaart dat tijdens de reis door de Balkan haar

problemen zijn toegenomen (CGVS S.A. (…) p. 7, 15), u geen asiel aanvroeg in één van de andere EU-

landen waar u doorreisde. Indien u zulke ernstige vrees voor uw leven koesterde en uw moeder fysiek

leed, zou men redelijkerwijs kunnen verwachten dat u in een ander EU-land eerder asiel zou hebben

aangevraagd. Samenvattend wordt geoordeeld dat u het CGVS onvoldoende heeft kunnen overtuigen

van het feit dat u problemen zou riskeren omwille van uw werk, omwille van uw weinig geloofwaardige

verklaringen over de problemen die u zou hebben meegemaakt. U toont bijgevolg niet aan dat u een

gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch dat u een risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van art.

48/4 §2 a en b van de Vreemdelingenwet. De door u neergelegde documenten kunnen aan

bovenstaande vaststelling niets wijzigen. Het paspoort en de taskara die u voorlegt tonen uw afkomst en

identiteit aan en deze worden niet betwist door het CGVS. Verder hebben documenten enkel het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten.

Ze volstaan op zichzelf niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Uit de informatie

van het CGVS blijkt bovendien dat er bijzonder veel valse Afghaanse documenten in omloop zijn en dat

deze documenten slechts een zeer beperkte waarde hebben. De overige documenten die u voorlegt ter

staving van uw werk voor het parlementslid, namelijk het certificaat van appreciatie, de kopies van H.

(…) paspoort en parlementskaart, uw pasje van het parlement en de lijsten met telefoonnummers,

hebben dus enkel bewijswaarde in zover zij uw geloofwaardig relaas zouden ondersteunen, wat hier niet

het geval is. Ook dateert het certificaat van appreciatie al van 2014, waaarbij van u verwacht mag

worden dat u een recenter document zou kunnen voorleggen om uw tewerkstelling te staven.
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Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, zodat u noch de

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

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.”

De Raad stelt vast dat de bovenvermelde motieven duidelijk blijken uit de stukken in het administratief

dossier en dat deze motieven deugdelijk zijn en volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers profiel als medewerker van een ministerie en als secretaris voor het parlementslid F.H.

gedurende anderhalf jaar en tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers’ relaas.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in het kader van onderhavige asielaanvraag geen nieuwe

feiten of elementen aanbrengen die vermogen aan het gezag van gewijsde van voormeld arrest te

tornen.

In de mate dat verzoekende partijen met het voorleggen van videocassettes (een eerste per

aangetekende zending d.d. 20 november 2017 overgemaakt en de tweede ter terechtzitting neergelegd)

de verwantschap met hun broer dan wel zoon E. (willen) aantonen, doet dit op generlei wijze afbreuk

aan en werpt dit geen ander licht op de talrijke concrete vaststellingen op grond waarvan in het kader

van voormeld arrest tot de ongeloofwaardigheid van hun persoonlijk relaas werd besloten.

Zelfs al zou de verwantschap met E. vaststaan, dan blijkt uit de door verzoekende partijen in het kader

van onderhavige asielaanvraag neergelegde documenten louter dat E. en zijn gezin naar de VS

verhuisden en er wonen, doch uit de aangebrachte reis- en verblijfsdocumenten van E. en diens gezin

(visa, vliegtickets, permanent resident cards, en social security cards) blijkt nergens en kan geenszins

worden afgeleid welke de (werkelijke) reden is, problemen omwille van diens werk of wat dan ook,

waarom zij Afghanistan verlieten en naar de VS vertrokken, wat verzoekende partijen ook op algemene

wijze mogen beweren. Uit niets blijkt daarenboven dat E. en diens gezin in de VS internationale

bescherming zouden hebben aangevraagd, laat staan om welke reden(en).

De door verzoekende partijen aangebrachte video’s waarmee zij hun verwantschap met E. wensen aan

te tonen, zijn derhalve, net als de eerder neergelegde documenten betreffende E. en diens gezin, niet

van aard afbreuk te doen aan of een ander licht te werpen op de eerder in hoofde van verzoekende

partijen vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun beweerde persoonlijke vervolgingsproblemen.

4.3. Betreffende verzoekende partijen hun kritische opmerkingen omtrent de problemen met de tolk bij

hun eerste asielaanvraag verwijst de Raad naar voormeld arrest in het kader van hun eerste

asielaanvraag waar dienaangaande als volgt wordt vastgesteld:

“Waar verzoekers zowel in hun verzoekschrift als ter terechtzitting voorhouden dat de tolk moeilijkheden

had om de naam van de ministeries te vertalen en dat de vertaling een misverstand betrof, beperken zij

zich tot een loutere bewering die geen steun vindt in de stukken van het administratief dossier. Immers

wordt verzoeker tijdens het gehoor er op gewezen dat hij aangenomen werd door F. door zijn werk op

het ministerie van sociale zaken en gevraagd of public works hetzelfde is als sociale zaken en reageert

verzoeker dat dit hetzelfde is, doch geenszins dat hij niet verklaard heeft te werken op het ministerie van

sociale zaken (gehoorverslag CGVS verzoeker, p. 15).” en voorts:

“Ten slotte kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden bij verzoekers’ verklaringen betreffende de

broer van verzoeker en het feit dat de ganse familie bedreigd werd. Vooreerst dient vastgesteld te

worden dat verzoekers ter gelegenheid van het verzoekschrift verklaren dat verzoekers broer in juli 2016

naar de Verenigde Staten zal vertrekken daar zijn hele familie bedreigd wordt, terwijl verzoeker ter

terechtzitting van 21 oktober 2016 verklaart dat zijn broer nog steeds in Afghanistan is daar zijn papieren

nog niet in orde zijn, doch dat hij bescherming krijgt door de Amerikanen en in het consulaat kan

verblijven, dat hij onder bescherming van lijfwachten is. Echter verklaart verzoeker later dat de

problemen met zijn broer al begonnen voor hij en zijn moeder het land hebben verlaten, dat zij

vertrokken omdat zij bedreigd werden omwille van verzoekers problemen en dat zijn broer in

Afghanistan bleef voor zijn vader. Het is bevreemdend dat verzoeker enerzijds verklaart dat zijn broer in

Afghanistan bleef, terwijl de broer zelf al problemen kende en niet mee vluchtte met verzoeker en zijn

moeder, doch dit omwille van zijn vader en anderzijds verklaart dat verzoeker in Afghanistan bleef maar

bescherming kreeg van zijn werkgever in het consulaat met het vooruitzicht om te kunnen vertrekken.

Daarnaast vermeldt verzoeker zijn vader nogmaals wanneer hij stelt dat de mensen in het kamp zeiden

het relaas van zijn broer niet te vertellen aan de asielinstanties daar het slecht was voor hen als de

instanties weten dat zijn vader en broer nog in Afghanistan zijn. De Raad stelt vast dat verzoekers

tijdens het gehoor aangaven dat hun vader/echtgenoot overleden was (gehoorverslag CGVS

verzoekster, p. 4; gehoorverslag CGVS verzoeker, p. 8). Ter terechtzitting verklaart de advocaat van
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verzoekers dat de vader/echtgenoot inderdaad is overleden zes jaar geleden en betwist de advocaat dat

verzoeker ter terechtzitting melding maakt van zijn vader. De voorzitter vraagt de aanwezige tolk

nogmaals of zij wel degelijk het woord ‘vader’ vertaalde, wat zij bevestigt en stelt dat zij vertaalt wat zij

hoort. De advocaat van verzoekers stelt de taal van verzoekers te begrijpen en er zeker van te zijn dat

verzoeker geen melding maakte van zijn vader. Gelet echter op het feit dat verzoeker tot tweemaal toe

melding maakte van zijn vader en diens aanwezigheid in Afghanistan en niet kan verklaren, indien hij

geen melding maakte van zijn vader, welke persoon hij dan wel vermeldde wanneer hij verklaarde dat

zijn broer ‘en’ X nog in Afghanistan zijn, tonen verzoekers, noch verzoekers advocaat aan dat de

vertaling van de tolk foutief was.”

Indien verzoekende partijen het hiermee niet eens zijn, stond het hen vrij om hiertegen cassatieberoep

bij de Raad van State in te dienen, doch uit niets blijkt dat dit zou zijn gebeurd. Verzoekende partijen

hun huidige kritiek omtrent de vertaling en vertolking bij hun eerste asielaanvraag is niet ontvankelijk en

laattijdig. De Raad wijst er op dat “Het gezag van gewijsde geldt als een algemeen rechtsbeginsel en is

ook verbonden aan de beslissingen van administratieve rechtscolleges. Het is verbonden aan iedere

eindbeslissing in de zin van een definitieve beslechting door de rechter van een bij hem aanhangig

geschilpunt (…)” (RvS arrest nr. X van 13 februari 2015) Dit houdt in dat ’s Raads arrest nr. X van 16

december 2016 voor zowel verzoekende partijen als de verwerende partij bindend is en dat met name in

latere beoordelingen tussen dezelfde partijen onbetwistbaar vastligt wat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen omtrent de rechtsbetrekking tussen deze partijen in de uitspraak heeft

beslist. Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen overigens, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli

2011, nr. X). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen, hetgeen in casu evenwel niet

het geval is.

5. Verzoekende partijen brengen derhalve geen elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij in aanmerking komen voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partijen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend zeventien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


