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 nr. 112.463  van 22 oktober  2013 

in de zaak RvV  X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2013 heeft 

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

2 mei 2013. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. DEMEERSSEMAN loco 

advocaat D. VAN EENOO en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaart een Afghaan te zijn van Pashtu origine, geboren in Sawati, gelegen in het district Surkhrod 

van de provincie Nangarhar. U stelt bij aankomst in België minderjarig te zijn. 

Elk jaar verhuisde u tijdens de warme maanden met uw familie naar het dorp Hussain Khel, gelegen in 

het district Bagrami van de provincie Kabul. Uw vader werkt als ‘hajir’ op het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, hij brengt bijvoorbeeld de papieren van het ene kantoor naar het andere en hij 

kuist er ook. Uw oudere broer S. A. was werkzaam bij de politie en is nu spoorloos. 

U bent ongeveer drie jaar naar school geweest in Kalay Maroof, een dorp gelegen nabij Sawati. Toen u 

in Hussain Khel verbleef, hebt u vier jaar lang telkens gedurende drie maanden Engelse les gevolgd in 
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Kabul. In Sawati hield u zich bezig met de koe en acht schapen die jullie thuis hadden. Uw vader kwam 

iedere donderdagavond naar huis van zijn werk omdat hij de vrijdag vrij had. Op een avond werd hij in 

het dorp tegengehouden door enkele talibs. Ze zeiden dat hij moest stoppen met werken voor de 

regering. Een week later kwam uw vader opnieuw naar huis en werd hij andermaal door de Taliban 

tegengehouden. Daarop heeft hij dan klacht ingediend bij het district. Vijf dagen later hoorde u van uw 

moeder dat de Taliban naar jullie huis gekomen waren. U was op dat moment bij uw oom in het 

naburige dorp Kalay Maroof. Toen de Taliban die avond aanklopten, deed uw oudste broer de deur 

open en sindsdien is hij verdwenen. Toen u de dag nadien thuis kwam, vertelde uw moeder u wat er 

gebeurd was en u belde naar uw vader in Kabul om te zeggen dat uw broer spoorloos was. Een week 

later hebben de Taliban uw vader opgebeld en gezegd dat zijn zoon in hun handen was en daarop heeft 

uw vader klacht ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds de verdwijning van uw broer 

verbleef u ’s avonds bij uw oom in het naburige dorp Kalay Maroof en overdag ging u naar huis. 

Ongeveer een maand later, in djedi 1389 (22 december 2010 – 20 januari 2011) hebt u Afghanistan 

verlaten en op 23 maart 2011 hebt u asiel aangevraagd bij de bevoegde Belgische instanties. 

Op 27 maart 2012 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U tekende beroep aan en op 

17 juli 2012 werd ook in de beroepsprocedure door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in arrest 

nr. 84.809 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

Op 24 oktober 2012 diende u een tweede asielaanvraag in. U baseert zich op een nieuwe ontwikkeling 

in uw asielrelaas, namelijk dat uw jongere broer is omgekomen bij een gerichte aanslag van de Taliban 

 

en dat uw vader na de begrafenis van uw broer ontvoerd werd. Na deze gebeurtenissen volgde er 

bovendien een brief van de Taliban waarin stond dat u zich bij hen moest aandienen. 

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

familiefoto, 

een foto van een dode man, een brief van de Taliban, een krantenartikel en een envelop. Alle 

documenten zijn origineel. 

 

B. Motivering 

 

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen uw 

verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van 

Genève of een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt. 

 

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat u zich voor uw tweede asielaanvraag volledig baseert op 

problemen die reeds ongeloofwaardig geacht werden door het Commissariaat-generaal en de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De feiten waarnaar u in kader van uw tweede asielaanvraag verwijst 

en de nieuwe documenten die u neerlegt moeten dus in het licht hiervan worden bekeken. 

Dient na het gehoor in kader van uw tweede asielaanvraag te worden opgemerkt dat u uw 

geloofwaardigheid niet hebt kunnen herstellen. Meer nog, ook uw nieuwe verklaringen zijn niet 

geloofwaardig en wel om de volgende redenen. 

 

Ten eerste is het niet geloofwaardig dat uw vader jarenlang zou blijven werken zijn voor de overheid. 

Uw eerste asielaanvraag dateert van 23 maart 2011. U zou drie maanden onderweg geweest zijn, wat 

maakt dat de problemen van uw familie reeds bestonden eind 2010 (CGVS 29/2/2012, p. 9). Tijdens uw 

gehoor op het CGVS haalde u reeds aan dat uw vader het dreigement kreeg om te stoppen met werken, 

anders zou zijn gezin ‘bestraft worden’ (CGVS 29/02/2012, p. 9). Vervolgens werd uw broer ontvoerd en 

moest u vluchten (CGVS 29/02/2012, p. 9-11). Gedurende deze hele periode bleef uw vader aan het 

werk en ook na uw vlucht naar België zag uw vader klaarblijkelijk niet de noodzaak in van een 

verandering van werk. Hij bleef tot aan zijn ontvoering tijdens de Ramadan van 2012 werken. Gelet op 

de problemen die zijn werk veroorzaakt heeft, is het echter niet logisch dat een persoon ervoor kiest om 

zijn familie in gevaar te brengen, wetende volgens u dat de overheid geen wezenlijke bescherming kan 

garanderen. U gevraagd waarom uw vader zijn werk niet opgaf, stelde u dat hij dat niet wou, alsook dat 

hij geen ander werk kon doen omdat hij geopereerd was aan zijn rug (CGVS 15/04/2013, p. 4-5). Dit is 

echter geen verklaring voor het gevaar waaraan uw vader zijn gezin blootstelde. Uit uw beschrijving van 

zijn werk, u stelde tijdens het eerste gehoor op het CGVS in kader van uw eerste aanvraag dat uw vader 

papieren van het ene kantoor naar het andere bracht en de kantoren poetste, is het niet aannemelijk dat 

hij totaal geen ander werk had kunnen vinden (CGVS 29/2/2012, p. 5). Het is dan ook niet 

geloofwaardig dat uw vader zulke risico’s genomen heeft louter ten voordele van zijn werk. 
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Ten tweede blijkt uit uw verklaringen niet dat uw vader alle mogelijkheden heeft uitgeput om 

bescherming te zoeken voor zijn familie. Uw vader zou hulp gevraagd hebben aan de ‘autoriteiten’ (het 

districtshuis en de politie) en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (CGVS 15/04/2013, p. 3-4). 

Herhaaldelijk wijst u erop dat de overheid niets voor jullie kon doen (CGVS 15/04/2013, p. 4-5). U blijft 

erg op de oppervlakte wanneer er gevraagd wordt naar de mogelijkheden van bescherming in eigen 

land, wat er op wijst dat deze bescherming niet gezocht werd. Bovendien had uw vader ook op andere 

manieren bescherming kunnen bieden aan zijn gezin, maar u spreekt louter over de bescherming van 

de ‘overheid’. In de context die u schetste is het niet aannemelijk dat uw vader niet op allerlei andere 

manieren naar oplossingen gezocht zou hebben. Uw versie van de feiten kan daarom ook niet 

overtuigen. 

 

Ten derde heeft u helemaal geen informatie over de drie personen, nochtans steeds dezelfde mensen, 

die reeds jaren uw familie viseerden. Het enige dat u weet is dat ze ‘gemaskerd’ waren (CGVS 

15/04/2013, p. 6). Het is niet overtuigend dat u er geen enkel idee van heeft wie deze mannen zijn 

aangezien zij een grote impact hebben gehad op uw familieleven in de laatste jaren. Er kan 

verondersteld worden dat uw familie meer informatie vergaard zou hebben over deze drie personen. Uw 

verklaringen zijn zo onwetend, dat het niet aannemelijk is dat uw familie ooit problemen had met deze 

‘drie personen’. 

 

Ten vierde ontkende u plotseling dat u afwisselend in Kabul en Surkh Rod woonde. U zou enkel ‘als 

kind’ naar Kabul verhuisd zijn, maar zeker niet meer in de laatste periode (CGVS 15/04/2013, p. 9). De 

verklaringen die u aflegde staan haaks op uw eerdere verklaringen in het kader van uw eerste  

asielaanvraag. Een jaar geleden stelde u immers dat u ‘sinds u volwassen’ bent om de drie maanden 

naar Kabul verhuisde voor het werk van uw vader. Uw familie zou naar eigen zeggen een huis hebben 

in Kabul en de laatste keer dat u naar Kabul trok was in het jaar 1389 of omgerekend in het jaar 2010 

(CGVS 29/02/2012, p. 2-3). Het is dan ook ondenkbaar dat uw familie in Surkh Rod zou blijven wonen 

indien zij een vestigingsalternatief hadden. Uw huidige verklaringen zijn dan ook totaal tegenstrijdig met 

de informatie die u gaf op het vorige interview. Er kan dan ook geen geloof aan gehecht worden. 

Ten vijfde moet opgemerkt worden dat u laattijdig asiel aanvroeg voor een probleem dat u situeert in de 

zomer van 2012 (CGVS 15/04/2013, p. 3). Uw tweede asielaanvraag dateert van 24 oktober 2012. U 

beweerde dat u pas over de problemen hoorde toen u naar Afghanistan belde. U zou slechts om de 

twee tot drie maanden naar Afghanistan gebeld hebben, wat echter een zeer eigenaardige vaststelling 

is aangezien u beweerde dat uw familie grote problemen heeft in Afghanistan en dat uw asielaanvraag 

ook in de beroepsprocedure op 17 juli 2012 geweigerd werd (CGVS 15/04/2013, p. 6). Bij een gegronde 

vrees voor terugkeer is het logisch dat u zich zo spoedig mogelijk op de hoogte stelde van de familiale 

omstandigheden in Afghanistan en dat u niet wacht tot ongeveer twee maanden na de zitting, die 

overigens op 4 juli plaatsvond. Uw nalatigheid om prompt te reageren na de weigeringsbeslissing van 

de RVV door contact op te nemen met uw familie, alsook uw laattijdige asielaanvraag, getuigen niet van 

een grote vrees voor vervolging. Nogmaals worden de door u beweerde gebeurtenissen 

ongeloofwaardig bevonden. Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legde u de volgende 

documenten neer: een familiefoto, een foto van een dode man, een brief van de Taliban, een 

krantenartikel en een envelop. Alle documenten zijn origineel. De familiefoto die u neerlegde en de foto 

van een lijk vormen geen bewijs voor uw asielrelaas. De man op de foto kan eender welke persoon zijn 

en ook de omstandigheden rond zijn overlijden zijn helemaal niet bekend. Het krantenartikel dat u 

neerlegde beschrijft de ontvoering van uw vader en de dood van uw jongere broer (CGVS, p. 9-10). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat uw verklaringen de basis vormen om uw geloofwaardigheid na te 

gaan. Het krantenartikel dat u neerlegde kan uw asielaanvraag niet versterken. Zulke ‘authentieke’ 

documenten hebben immers enkel een bewijswaarde in het kader van een consistent en geloofwaardig 

asielrelaas, wat in uw geval niet zo blijkt te zijn. Overigens is geweten dat er veel valse Afghaanse 

documenten in omloop zijn (een kopie van de informatie werd toegevoegd aan uw administratief 

dossier). Dit krantenartikel bevestigt uw asielrelaas geenszins. Ten slotte kan de dreigbrief, zoals 

hierboven reeds vermeld, niet overtuigen. Dit is tevens een document dat de lacunes in uw verklaringen 

niet kan dichten en op valse wijze bekomen kan zijn. 

 

Bovendien is het niet logisch dat u nog gezocht zou worden indien men uw vader, die geviseerd werd 

door de Taliban, in detentie had (CGVS 15/04/2013, p. 8). Nogmaals kan uw asielrelaas niet overtuigen. 

Gezien bovenstaande observaties hebt u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te hebben verlaten uit 

een persoonsgerichte en gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie en wordt u bijgevolg 

de vluchtelingenstatus geweigerd. 

 

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een 
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Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de 

algemene situatie in zijn regio van herkomst. 

 

Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin 

van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun 

regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken. 

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de provincie Kabul, district Bagrami, te worden beoordeeld. U stelde immers in 

kader van uw eerste asielaanvraag dat u daar elk jaar voor drie maanden naar toe ging en dat jullie 

daar, in Hussein Khel, een huis hebben en u er nog familie hebt wonen (CGVS 29/02/2012, p. 2-3, 8-9). 

In kader van uw tweede asielaanvraag bracht u geen elementen aan die hier een ander licht op werpen. 

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for 

assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17 december 

2010 in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in 

bepaalde delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers, de situatie in de 

provincies Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt als een situatie 

van veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze regio’s mogelijks 

nood aan internationale bescherming. Verder wijst het UNHCR erop dat andere provincies als Uruzgan, 

Zabul, Paktika, Nangarhar, Badghis, Paktya, Wardak en Kunduz ook geconfronteerd worden met 

fluctuerende veiligheidsincidenten. Het UNHCR heeft in deze richtlijnen niet geadviseerd om 

voortgaande op een analyse van de veiligheidssituatie aan Afghanen afkomstig van de provincie Kabul 

een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR heeft na december 2010 geen update 

meer vrijgegeven van deze “Eligibility Guidelines” en deze richtlijnen zijn dus nog steeds geldig. 

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, dienen de 

asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het veralgemeend 

geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de 

betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de vroegere verblijfplaats. 

Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de 

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. 

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief dossier 

toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het conflict” dd. 22 maart 2013) 

blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van de winter in 

2011 is gedaald en dat deze daling zich verder heeft doorgezet voor het ganse jaar 2012. 

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het 

administratief dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Regionale Analyse” dd. 21 

maart 2013) blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan regionaal nog steeds erg verschillend is. De 

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, het UNHCR en de Afghanistan NGO Safety Office 

situeren de kern van het conflict in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land. 

Uit deze analyse blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Kabul duidelijk verbeterd is sinds 2009. 

Deze tendens zette zich door voor gans 2012. Voor het district Bagrami werden er in de periode van 

verslaggeving geen gewelddadige incidenten gemeld (zie de aan het administratief dossier toegevoegde 

SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Regionale Analyse” dd. 21 maart 2013). Geenszins kan besloten 

worden dat er in Bagrami een situatie heerst van veralgemeend willekeurig geweld. U bracht geen 

informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken. 

 

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde 

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er 

voor burgers in het district Bagrami van de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de provincie 

Kabul, district Bagrami geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de 

Vreemdelingenwet. 

 

C. Conclusie 

 

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid 
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2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en de beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald de materiële motiveringsplicht, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 

1951 betreffende de status van vluchteling en artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van 

vluchtelingen van 31 januari 1967. 

 

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren 

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen 

worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153). 

 

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de 

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet 

hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te 

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van 

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of 

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in 

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, 

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen 

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle 

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde 

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer 

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet 

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de 

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.  

 

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op 

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet 

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook 

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, 

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van 

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees 

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor 

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La 

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172). 

 

De verzoekende partij stelt vooreerst dat de verwerende partij vertrekt van een negatieve 

vooringenomenheid bij de beoordeling van verzoekers asielaanvraag omdat zij erop wijst dat verzoeker 

zich voor zijn tweede asielaanvraag baseert op problemen die reeds ongeloofwaardig geacht werden in 

zijn eerste asielaanvraag en de nieuwe originele documenten minimaliseert. 

Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad, wat die 

aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput. De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak 

te doen over elementen die al in beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden 

beoordeeld en die, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de reglementair 

bepaalde termijn werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, 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. Gelet 

op het gezag van gewijsde van dit arrest is de bevoegdheid van de Raad in het kader van huidig beroep 

beperkt tot een beoordeling van de nieuwe elementen door de verzoekende partij aangevoerd in het 

kader van zijn huidige asielaanvraag en de afweging ervan tegen de juridisch vaststaande motieven uit 

de vorige asielaanvraag.  

Dit neemt echter niet weg dat de Raad bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag 

houden met alle feitelijke elementen, ook met de elementen die resulteren uit verklaringen die 
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gedurende de behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. De Raad kan zich dus op 

geheel het administratief dossier steunen en bijvoorbeeld ook een vergelijking maken tussen 

verklaringen die in de opeenvolgende asielprocedures zijn afgelegd (RvS 19 juli 2011, nr. 214.704). 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de commissaris-generaal het onpartijdigheidsbeginsel 

geschonden heeft door erop te wijzen dat verzoeker zich voor zijn tweede asielaanvraag baseert op 

problemen die reeds ongeloofwaardig geacht werden in zijn eerste asielaanvraag.  

 

Verder betwist de verzoekende partij het motief uit de bestreden beslissing aangaande de niet-

aannemelijke verderzetting van de beroepsactiviteiten van verzoekers vader. Zij stelt dat verzoekers 

vader verder diende te werken, aangezien hij een gezin moest onderhouden. Ook zou de periode 

tussen verzoekers vlucht naar België en de dodelijke aanslag op verzoekers broer relatief rustig 

geweest zijn, wat ook blijkt uit zijn verklaringen (gehoorverslag 15 april 2013 p. 5). De vader van 

verzoeker ging er toen van uit dat de taliban zijn gezin met rust zou laten en dat zij reeds voldoende 

gestraft waren. Daarnaast wijst de verzoekende partij er op dat in Afghanistan de vaste tewerkstellingen 

niet voor het rapen liggen. De keuze om te blijven werken was dan ook een weloverwogen, persoonlijke 

keuze. 

 

De Raad is van oordeel dat het inderdaad mogelijk is in de Afghaanse context dat verzoekers vader 

diens werk niet opgaf. Gelet op de aangehaalde verschillende bedreigingen en de ontvoering van 

verzoekers broer, is het echter niet aannemelijk dat verzoekers vader die over een andere woning 

beschikte in de provincie Kabul, district Bagrami, dorp Houssein Khel, waar ook andere familieleden 

verblijven, zijn gezin er niet in veiligheid gebracht zou hebben.   

Hiermee geconfronteerd stelt verzoeker ter zitting dat zijn vader nadat zijn broer vermoord was beslist 

had te verhuizen met zijn gezin, maar hij zich na de begrafenis naar de moskee begaf en niet meer 

terugkeerde. De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens het gehoor niet vermeld heeft dat er reeds beslist 

was dat het hele gezin zou verhuizen als middel om zijn gezin te beschermen al werd tijdens het gehoor 

uitdrukkelijk gevraagd naar de manieren waarop de vader van verzoeker zijn familie probeerde te 

beschermen over de jaren heen. Verzoeker antwoordt tijdens het gehoor dat zijn familie in Surkh Rod 

woonde en zijn vader in Kabul verbleef en dat zijn vader naar het districtshuis ging (gehoor, p. 4). Van 

een eventueel verhuis was er tijdens het gehoor geen sprake. 

Daar waar de bestreden beslissing stelt dat de vader van verzoeker niet alle mogelijkheden heeft 

uitgeput om bescherming te zoeken voor zijn familie en slechts naar de overheid verwees, wees de 

Raad er hierboven op dat verzoeker geen aannemelijke verklaring geeft waarom zijn familie niet naar 

Bagrami zou kunnen verhuizen om te ontsnappen aan de aangehaalde bedreigingen. De verklaringen 

van verzoeker in dit verband overtuigen niet.  

 

Wat de provincie Nangarhar betreft, stelt de Raad vast dat uit de landeninformatie blijkt dat AOG’s 

(Armed Opposition Group) in de provincie nadrukkelijk aanwezig en sterk vertegenwoordigd zijn. De 

veiligheidssituatie verslechtert jaar na jaar. De provincie kent het tweede hoogste percentage incidenten 

in 2012 (SRB: “Veiligheidssituatie Afghanistan: regionale analyse”, 21 maart 2013, p. 22-24). De Raad 

acht het aannemelijk dat de autoriteiten in Nangarhar niet in staat zijn om effectieve bescherming te 

bieden aan burgers. Dit wordt door de verwerende partij niet betwist zoals de bestreden beslissing stelt: 

“Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de provincie Kabul, district Bagrami, te worden beoordeeld. U stelde immers in 

kader van uw eerste asielaanvraag dat u daar elk jaar voor drie maanden naar toe ging en dat jullie 

daar, in Hussein Khel, een huis hebben en u er nog familie hebt wonen (CGVS 29/02/2012, p. 2-3, 8-9). 

In kader van uw tweede asielaanvraag bracht u geen elementen aan die hier een ander licht op 

werpen.” 

 

De verzoekende partij betwist eveneens de vaststellingen uit de bestreden beslissing aangaande de 

beweerde actoren van vervolging. De verzoekende partij stelt dat verzoekers deze drie personen niet 

kent en enkel weet dat zij tot de taliban behoren. Hun gezicht was steeds afgedekt, waardoor het 

onmogelijk was hen te herkennen. Gelet op het feit dat verzoeker deze personen niet kent en hij geen 

hulp kreeg van de autoriteiten was het onmogelijk om  bijkomende informatie omtrent deze personen te 

bekomen. Het argument van de verwerende partij getuigt van weinig inlevingsvermogen. 

 

De Raad meent dat verzoeker zeer vaag en onwetend is aangaande de vervolgingsactoren. De 

bestreden beslissing wijst er terecht op dat van verzoeker redelijkerwijze verwacht kan worden dat hij 

meer informatie over de drie personen die zijn vader meermaals aanspraken kan geven, dan het loutere 

feit dat zij gemaskerd waren. Indien verzoekers vader werkelijk klacht heeft neergelegd en men er zelfs 

op provincieniveau van op de hoogte is, lijkt het weinig aannemelijk dat verzoeker sinds 2010 niet meer 
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informatie heeft verkregen omtrent de actieve talibanstrijders in zijn regio. Zijn verklaringen op dit punt 

ondermijnen bijgevolg de aannemelijkheid van zijn asielrelaas. 

 

De verzoekende partij meent eveneens dat verzoeker niet op laattijdige wijze asiel heeft aangevraagd. 

Verzoeker volhardt in zijn verklaringen dat hij niet op regelmatige basis contact heeft met zijn familie en 

hij eerst nog originele documenten diende te bekomen voor hij een asielaanvraag kon indienen. Bij 

gebrek aan deze documenten zou zijn asielaanvraag immers niet in overweging genomen zijn door de 

Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

De Raad is van oordeel dat dit een niet-determinerend motief is. Het tijdstip van indiening van de 

tweede asielaanvraag maakt volgens de Raad in casu geen kernelement uit van zijn relaas.  

 

De verzoekende partij vervolgt in de zin van haar vorige argumentatie en stelt dat de voornoemde 

documenten op laconieke wijze aan de kant worden geschoven. 

Zij meent dat de foto’s aantonen dat de dode man behoort tot de familie van verzoeker, minstens dat zij 

een begin van bewijs vormen van de familiesamenstelling en het feit dat verzoekers broer recent 

gestorven is in de aangehaalde omstandigheden. De originele documenten worden in twijfel getrokken 

door een loutere verwijzing naar algemene informatie waaruit blijkt dat veel valse Afghaanse 

documenten in omloop zijn. De verzoekende partij stelt dat de naam alsook de datum van de krant de 

verwerende partij bekend is. De commissaris-generaal had zich effectief op objectieve wijze kunnen 

informeren naar de publicatie in de krant. De verzoekende partij voegt nog toe dat er in het 

krantenartikel verwezen wordt naar de uitspraken van de woordvoerder van de gouverneur. 

Zij besluit door te stellen dat de beoordeling van verzoekers asielrelaas er op neerkomt om uit te maken 

of het bestaan van een risico op vervolging van de betrokkene op grond van de door hem aangehaald 

feiten redelijkerwijze kan worden aanvaard in acht genomen de objectieve gegevens die over het land 

van herkomst bekend zijn. Concluderend stelt zij dat verzoeker zijn volledige medewerking heeft 

verleend aan de asielinstanties. 

 

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad 

er op dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een 

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en 

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).  

 

Om de bewijswaarde van een stuk te ontkennen dient dit documenten niet van valsheid beticht en 

beoordeeld te worden conform artikel 23 van het rechtsplegingsbesluit van de Raad. 

 

Wat de door de verzoekende partij bijgebrachte foto’s betreffen meent de Raad dat aan foto’s geen 

bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door mogelijk enscenering van locatie en 

omstandigheden of manipulatie geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld. 

 

Een origineel persartikel is weliswaar het bewijs dat een artikel met een bepaalde inhoud gepubliceerd 

werd, maar het is geen bewijs van de werkelijkheid van de er in aangehaalde feiten. Dit stuk heeft geen 

bewijswaarde inzake de persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel 

risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire beschermingsstatus van de verzoekende partij. 

 

De dreigbrief van de taliban zou een bijkomend bewijs kunnen zijn van de door de verzoekende partij 

aangehaalde feiten. Dergelijk document is echter op zich niet voldoende om het gebrek aan 

aannemelijkheid van het relaas van een asielzoeker te herstellen. Ze heeft geen officieel karakter en 

geen bewijswaarde. 

Waar de verzoekende partij stelt dat de beoordeling van de feiten aan de hand van de toetsing van 

objectieve gegevens moet gebeuren, wijst de Raad er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van 

de asielaanvraag in de eerste plaats bij verzoeker ligt. Er is bij de commissaris-generaal slechts sprake 

van een onderzoeksplicht wanneer de asielzoeker voldaan heeft aan de op hem rustende 

medewerkingsplicht en er op dat moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen 

komen tot de beslissing die krachtens artikel 57/6 van de vreemdelingenwet tot zijn bevoegdheid 

behoort. Aangezien op grond van het geheel van de vaststellingen rechtsgeldig kon worden besloten dat 

het relaas van de verzoekende partij niet aannemelijk is, is dit in casu niet het geval. 

 

Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan 

de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève. 
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De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er 

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria 

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen 

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar 

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, 

a) en b) van de vreemdelingenwet.  

 

Aangaande het binnenlands beschermingsalternatief stelt verzoeker het volgende: een terugkeer naar 

Kabul is niet mogelijk. Reeds tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft verzoeker zijn 

eerdere verklaringen in het kader van zijn eerste asielaanvraag rechtgezet. Zij verwijst naar de 

ingevulde vragenlijst (vragenlijst 26 oktober 2012, vraag 15). Tijdens zijn gehoor op het commissariaat-

generaal duidde verzoeker er op dat er misverstanden gerezen zijn betreffende zijn verblijf in Kabul in 

de eerste asielprocedure. Zij verwijst naar pagina 9 van het gehoorverslag van 15 april 2013. 

Daarnaast stelt de verzoekende partij dat één tegenstrijdigheid niet voldoende is om tot de niet-

aannemelijkheid van verzoekers relaas te besluiten. 

Zij stelt dat de veiligheidssituatie niet ten aanzien van Kabul diende te gebeuren, maar ten aanzien van 

Surkhrod in de provincie Nangarhar. In de bestreden beslissing wordt niet betwist dat verzoeker uit 

Surkhrod afkomstig is. Hij heeft er zijn hele leven gewoond. De beoordeling in de zin van artikel 48/4 

van de vreemdelingenwet dient volgens de verzoekende partij te gebeuren aan de hand van een 

prospectieve beoordeling van de kans op vervolging en niet op een retrospectieve. De verwerende partij 

dient naar de toekomst te kijken of verzoeker in Surkhrod het slachtoffer dreigt te worden van ernstige 

schade.  

Verzoeker zou geen familie, vrienden of kennissen in Kabul hebben. Hij heeft geen sociaal netwerk om 

een leven op te kunnen bouwen. Voorts stelt zij dat verzoeker in Kabul in mensonterende 

omstandigheden terecht zal komen en verwijst hiervoor naar algemene rapporten (Amnesty 

International, “Afghaanse ontheemden creperen in sloppenwijken”, 23 februari 2012 en “Algemeen 

Ambtsbericht Afghanistan”, juli 2012, p. 83-84). Een intern vluchtalternatief dient niet alleen veilig, maar 

ook menswaardig te zijn. Surkhrod zou ook nog steeds op de lijst van onveilige gebieden staan. 

Betrokkene zou in Kabul terechtkomen in een ontheemdenpositie en het risico lopen op 

mensenrechtenschendingen. 

 

Artikel 48/5 § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Er is geen behoefte aan internationale 

bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst :  

a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of  

b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2;  

en hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van 

het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.  

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op 

ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel 

van het land van herkomst overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de algemene 

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.” 

 

De Raad meent dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat van verzoeker redelijkerwijze niet 

verwacht kan worden dat hij zich in geval van terugkeer in de provincie Kabul, meer bepaald het district 

Bagrami, zou vestigen. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt heeft verzoeker van de beweerde 

misverstanden geen gewag gemaakt op het einde van zijn eerste gehoor, noch tijdens de zitting op de 

Raad betreffende het hoger beroep tegen de eerste weigeringsbeslissing. Waar de verzoekende partij 

stelt dat een beslissing niet louter mag steunen op één tegenstrijdigheid als motief, wijst de Raad er op 

dat de motivering als geheel moet worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk 

op zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden 

en onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de aannemelijkheid van 

het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319). 

Verzoeker verklaarde elk jaar naar Kabul te trekken in de zomermaanden, waar zijn familie een tent 

optrok en later een huis bouwde (gehoorverslag eerste asielaanvraag 29 februari 2012, p. 8-9), omdat 

het te warm werd in Surkhrod in de zomer. Bovendien verklaarde verzoeker tijdens het gehoor op het 

commissariaat-generaal dat zijn twee zussen in Kabul wonen (gehoorverslag 29 februari 2012 p. 2-3). 

Rekening houdend met de algemene omstandigheden in Bagrami in de provincie Kabul, in casu de 

veiligheidssituatie, en met de persoonlijke omstandigheden van verzoeker die zonet besproken werden, 

maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat hij er zich redelijkerwijze niet zou kunnen vestigen. 
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Uit de Cedoca-informatie (SRB: “Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict”, 22 maart 

2013 en SRB: “Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse”, 21 maart 2013) aangaande de 

actuele veiligheidssituatie in Kabul blijkt dat er geen sprake is van een situatie van algemeen willekeurig 

geweld in het kader van een gewapend conflict.  

Wat de mensonterende omstandigheden betreft die verzoeker aanhaalt met betrekking tot bepaalde 

ontheemden in de stad Kabul, stelt de Raad in casu vast dat verzoekers familie over een huis beschikt 

in de provincie Kabul, district Bagrami en hij familie heeft die er woont, zodat redelijkerwijze 

aangenomen kan worden dat verzoeker zich niet in de bovenvermelde ontheemdenpositie in de stad 

Kabul zou bevinden in geval van terugkeer. 

 

De verzoekende partij brengt derhalve geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in haar 

land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers als gevolg 

van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin 

van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. 

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen. 

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

Het middel is niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. CLAESEN,                                    toegevoegd griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN G. de MOFFARTS 


