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nr. 176 487 van 18 oktober 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 11 oktober 2016

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

staatlozen van 6 oktober 2016.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 12 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

A. SAKHI MIR-BAZ en van attaché I. SNEYERS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en bent u geboren in de Afghaanse

hoofdstad Kabul. Naar aanleiding van uw eerdere asielaanvragen verklaarde u dat u uw ouders op

jonge leeftijd verloor en dat u vervolgens door uw oom werd opgevoed. Hij woonde in het district Maidan

Shar, gelegen in de provincie Maidan Wardak. U bent half Tadzjiek, half Pashtoen.

U diende in België een eerste asielverzoek in op 4 januari 2007. U baseerde uw eerste asielaanvraag

enerzijds op uw vrees voor vervolging door de Afghaanse autoriteiten omwille van uw lidmaatschap van

de Taliban en anderzijds op uw vrees voor uw neven die er ten onrechte van overtuigd waren dat u hun
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vader, Talibancommandant G.(…), had vermoord. Ter ondersteuning van uw eerste asielaanvraag

legde u twee taskara’s en een kopie van een krant voor. Op 11 april 2007 werd uw asielaanvraag

geweigerd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Uw

beroep tot schorsing en tot nietigverklaring van deze beslissing werd op 28 januari 2008 door de Raad

van State verworpen. Na deze beslissing keerde u niet terug naar uw land van herkomst.

Op 5 januari 2012 diende u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een tweede asielaanvraag in. U

baseerde uw tweede asielaanvraag op dezelfde feiten als degene die u bij uw eerste aanvraag had

aangehaald. Ter staving van uw tweede aanvraag legde u een origineel van een krant voor, alsook

enkele foto’s waarop uw vader als militair staat afgebeeld. Op 5 maart 2012 werd u opgeroepen voor

een gehoor op het Commissariaat-generaal. U ging niet in op deze uitnodiging omdat u naar eigen

zeggen niet over een woonplaats beschikte, noch over voldoende financiële middelen om van Hasselt

naar het Commissariaat-generaal in Brussel te reizen. Op 23 maart 2012 werd door de Commissaris-

generaal besloten tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat u zich niet had aangemeld bij het Commissariaat-generaal.

Op 8 januari 2014 diende u, zonder naar Afghanistan te zijn teruggekeerd, een derde asielaanvraag in.

U baseerde zich opnieuw op de problemen die u in het kader van uw twee voorgaande asielaanvragen

aanhaalde. Bijkomend stelde u te hebben vernomen dat uw neef K.(…) in Afghanistan werd vermoord

door enkele Amerikanen, maar u vermoedde dat zijn familieleden u van zijn dood zouden beschuldigen.

Daarnaast achtte u de algemene situatie in Afghanistan onveilig en gaf u aan niet terug te kunnen keren

naar uw land van herkomst omdat u zich in België heeft aangepast en het heel moeilijk voor u zou zijn

om u opnieuw aan te passen aan de Afghaanse maatschappij. U voegde nog toe dat u in België in een

kerk verbleef en dat u deelnam aan enkele protestacties. Ter staving van uw derde asielaanvraag legde

u enkele artikels over de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan voor. Op 11 juni 2014 nam het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U ging tegen

die beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), die op 28 november 2014

de beslissing van het CGVS bevestigde. U ging hiertegen niet in beroep bij de Raad van State.

Op 22 december 2014 diende u bij de DVZ een vierde asielaanvraag in. In het kader van die aanvraag

hield u vast aan uw eerder verklaarde problemen. Daarenboven stelde u dat uw tante in het bezit was

gekomen van een opsporingsbericht, gericht aan alle veiligheidsinstanties in Afghanistan, waarin u werd

beschuldigd van de moord op uw neef K.(…). Vervolgens zou de familie van uw neef naar uw familie in

Kabul gegaan zijn en ook hen hebben bedreigd. U verklaarde zowel door de familie van uw neef als

door de Afghaanse autoriteiten te worden vervolgd voor de dood van uw neef. Ter staving van uw

asielaanvraag legde u volgende documenten voor: twee foto’s van uw gedode neef, een

opsporingsbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een verzendingsbewijs uit Afghanistan

en een psychologisch attest van een psycholoog verbonden aan Fedasil. Op 13 februari 2015 nam het

CGVS een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. U ging

tegen deze beslissing in beroep bij de RVV. Op 6 mei 2015 vernietigde de RVV deze beslissing en

stuurde het dossier terug naar het CGVS omdat de informatie vervat in het administratief dossier geen

beschrijving bevatte van de huidige toestand van het conflict in Afghanistan noch over de opmars van

ISIS in Afghanistan. Het CGVS nam op 11 juni 2015 nogmaals een beslissing tot niet

inoverwegingname van uw asielaanvraag. De RvV heeft uw beroep tegen deze beslissing op 22

september 2015 verworpen.

Op 20 oktober 2015 heeft u zich een vijfde keer vluchteling verklaard. U wijzigde uw relaas op één punt.

In tegenstelling tot wat u eerder beweerde, geeft u toe dat uw ouders nog in leven zijn. Omdat u geen

goede band had met uw ouders en door uw oom G.(…) werd grootgebracht, loog u hierover. Voorts

stelde u dat u al tien jaar in België bent en veel problemen heeft gekend. U herhaalde dat u aan de

betogingen deelnam en zes tot zeven maanden in een kerk verbleef. U herhaalde ook dat u problemen

vreest omwille van de dood van uw neef K.(…). U verklaarde niet terug te kunnen naar Afghanistan

waar u problemen vreest met bepaalde familieleden. Ter staving van deze asielaanvraag legde u

documenten voor waaruit moet blijken dat u via het Rode Kruis contact zocht met uw ouders die nog in

Maidan Shahr zouden wonen. Op 25 februari 2016 werd u een beslissing tot weigering van

inoverwegingname van uw vijfde asielaanvraag betekend. U ging niet in beroep tegen deze beslissing.

Op 5 augustus 2016 werd u aangehouden wegens illegaal verblijf en werd u overgebracht naar het

Centrum voor Illegalen in Merksplas. Nadat een repatriëring naar Afghanistan werd georganiseerd,

dewelke doorgang zou vinden op 6 oktober 2016, verklaarde u zich op 4 oktober 2016 een zesde keer

vluchteling. U haalt aan dat u over foto’s beschikt die zouden bewijzen dat u afkomstig bent van Maidan

Shahr. Deze zouden door uw ouders worden opgestuurd. Verder verwijst u opnieuw naar uw oom die bij

de Taliban was en van wiens gewelddadige dood u beschuldigd zou worden. Tot slot haalt u aan dat u

christen zou zijn geworden en stelt u dat u hiervan bewijzen heeft. Bij uw asielaanvraag voegt u een

schrijven van uw advocaat Mir-Baz.
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B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag 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 het asielverzoek niet in overweging.

In casu zijn geen dergelijke elementen aanwezig.

Uit het administratief dossier blijkt vooreerst dat u naar aanleiding van onderhavige asielaanvraag

verwijst naar de asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet. U stelt immers dat u door uw

familieleden wordt gezocht omdat u verdacht wordt van de moord op uw nonkel die een Talibanleider

was en voor wie u werkte. Wat dit betreft moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvragen door het

CGVS werden afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding

van uw huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen

van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich

niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Verder stelt u dat u nog foto’s verwacht die zouden aantonen dat u afkomstig bent uit Maidan Shahr,

hetgeen het CGVS steeds zou hebben betwist. Vooreerst moet wat dit betreft worden opgemerkt dat u

deze foto’s niet aanbrengt en zij als dusdanig geen deel uitmaken van het administratief dossier. Het

CGVS kan geen stukken of elementen beoordelen waarover het niet beschikt. Bovendien moet worden

opgemerkt dat het niet uw herkomst uit Maidan Shahr was die door het Commissariaat-generaal werd

betwist maar dat uw asielmotieven ongeloofwaardig werden bevonden en dat de subsidiaire

bescherming u werd geweigerd omdat geoordeeld werd dat u gebruik kon maken van een intern

vluchtalternatief.

Verder haalt u nog aan dat u christen geworden zou zijn. Ook wat dit betreft moeten de nodige

vraagtekens geplaatst worden. Zo blijkt dit vooreerst niet meer dan een blote bewering van uwentwege

te zijn. U zegt dan wel dat u dit nieuwe gegeven kan bewijzen maar u laat het vervolgens na om dit op

enigerlei wijze te staven. Dit is veelzeggend voor het belang dat aan dit nieuwe asielmotief kan gehecht

worden. Verder mag het zeer erg verbazen dat u dit nieuwe element pas opwerpt twee dagen voor een

voorziene repatriëring en nadat u al meer dan een maand bent opgesloten met het oog op repatriëring.

Ook dit doet afbreuk aan de ernst van dit asielmotief. Indien u werkelijk een gegronde vrees voor

vervolging zou moeten koesteren omwille van een bekering, kan aangenomen worden dat u dit al heel

wat eerder had opgeworpen. In deze kan eveneens verwezen worden naar het omstandige schrijven

van elf bladzijden van uw raadsman Mir-Baz, waarin hij naast enkele theoretische beschouwingen

gewag maakt van een hele reeks aan asielmotieven die op u van toepassing zouden zijn, maar vreemd

genoeg het feit dat u christen zou zijn geworden geheel onvermeld laat.

Wat, tot slot, het schrijven van uw raadsman betreft, moet opgemerkt worden dat de asielmotieven die

hij hierin opwerpt (het feit dat u de zoon van een militair zou zijn, het feit dat u al lang weg bent uit

Afghanistan, het feit dat u verwesterd zou zijn, de verwijzing naar een psychologisch attest,…) stuk voor

stuk elementen zijn die reeds werden aangebracht en beoordeeld tijdens de vorige asielaanvragen en

als dusdanig niet kunnen beschouwd worden als nieuwe elementen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

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. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van

de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft.
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Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich

toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel

dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio

van herkomst kan onttrekken door zich in de hoofdstad Kabul te vestigen, waar u over een veilig

en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Kabul via haar

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat dat

elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstig en individuele bedreiging

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de beoordeling

van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende objectieve

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend, willekeurig

geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iii) het aantal

personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van

de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het

conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in

Afghanistan.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van januari 2016) blijkt dat

nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in

Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in

handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen,

internationale organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten,

verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten

en provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan

de AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in

de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd.

Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en

European Police Training Mission (EUPOL). Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder

rekening te houden met mogelijk collateral dammage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse

burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds

stand, ook tijdens sterke toename van het aantal aanslagen in Kabul in de maanden mei en augustus

2015 .
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Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten

waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor

het overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten

en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere

internationale aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul laag. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun

woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld

in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende

of ononderbroken gevechten. 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 de hoofdstad 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 hoofdstad

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

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016

blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden kan, zoals reeds gesteld in de beslissingen inzake uw vorige asielaanvragen, van u

redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt. Immers, uit uw verklaringen

blijkt dat u een oom, H.(…), en een tante, N.(…)a, heeft die in Makroyan in de hoofdstad Kabul wonen

(gehoorverslag CGVS d.d. 21 februari 2014, p. 14). Volgens uw verklaringen was uw oom

een handelaar in jachtgeweren (die hij onder meer in Pakistan verkocht) en had hij een winkel in Kabul

(gehoorverslag CGVS d.d. 21 februari 2014, p. 14). Bovendien stelde u tijdens uw eerste asielverzoek in

verband met uw oom en tante dat zij u niet alleen opvingen nadat u de rangen van de Taliban had

verlaten maar dat uw oom ook instond voor de organisatie van uw vlucht uit Afghanistan (Verklaring

DVZ d.d. 7 februari 2007, p. 10-11). Uit het verzendingsbewijs dat u voorlegde in het kader van uw

vorige asielaanvraag bleek dat u nog steeds met hen in contact staat. U gaf bovendien zelf te kennen

dat dit werd opgestuurd door uw oom H.(…) (Verklaring meervoudige asielaanvraag 30 januari 2015,

punt 17). In het kader van uw vorige asielaanvraag haalde u aan dat uw oom en uw tante van plan

zouden zijn om Afghanistan te verlaten nadat ze bedreigingen ontvingen van de familie van uw

vermoorde neef K.(…) (Verklaring meervoudige asielaanvraag 30 januari 2015, punt 15 en 20). Dit is

evenwel een blote bewering die door geen enkel concreet element werd ondersteund. Er kan dan

ook worden geconcludeerd dat u in Kabul over een familiaal netwerk beschikt waarop u effectief beroep

kan doen.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan.

Bij gebrek aan nieuwe elementen 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, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.
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Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen aan de orde zijn of

door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u 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.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft dat in uw geval geen schending van artikel 3 E.V.R.M. kan worden

vastgesteld. Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit

kan blijken dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het

non-refoulementbeginsel.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing geen schorsend beroep kan worden

ingediend aangezien u zich in een situatie bevindt zoals vermeld in artikel 39/70, 2e lid van de

Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 5 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering en het minstens een tweede

beslissing tot niet-inoverwegingneming betreft.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 1, (A) van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951 (Vluchtelingenverdrag), artikel 48/3 van de voormelde wet van 15

december 1980 (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot

toetsen van de materiële motivering” juncto het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 3 EVRM juncto artikel 48/4,

§ 2, b) van de vreemdelingenwet, en artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet.

Hij verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag waarin het begrip vluchteling gedefinieerd wordt

en past de vier elementen vervat in deze definitie toe op zichzelf. Vervolgens verwijst hij naar paragraaf

199 van het UNHCR Handbook en stelt dat rekening dient te worden gehouden met zijn intellectuele

vermogens en psychologische stoornissen.

Verder voert verzoeker aan dat verweerder nagelaten heeft om rekening te houden met zijn profiel en

verwijst naar pagina 31 van de nieuwe Guidelines van het UNHCR. Hij geeft aan dat hij de zoon is van

een militair en het een algemeen bekend feit is dat de militairen en hun familieleden door de Taliban

vervolgd worden.

Ook stelt hij dat verweerder geen rekening gehouden heeft met zijn verwestering. Hij licht toe dat hij

zeer jong was toen hij naar België kwam en hij in zijn negen jaar verblijf in België volledig verwesterd

is. Verzoeker verwijst hiertoe naar zijn gehoor afgelegd in het kader van zijn derde asielaanvraag. Ook

citeert hij uit het rapport “Treatment of returnees” afkomstig van ecoi.net en stelt dat hij bij eventuele

terugkeer gemarginaliseerd zal worden door zijn Afghaanse landgenoten. Verzoeker vervolgt dat zijn

levensstijl en gedrag in strijd zijn met de Islamitische regels en verwijst in dit verband naar pagina 47

van de UNHCR richtlijnen.

Verzoeker kaart aan dat hij bekeerd is tot het christendom.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van de materiële motiveringsplicht,

“minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering” juncto het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij voert aan dat verweerder nagelaten heeft rekening om verzoeker te horen hoe hij bekeerd is en

waarom hij vreest om vervolgd te worden, dat verweerder nagelaten heeft te motiveren waarom

verzoeker over een intern vluchtalternatief beschikt, en dat verweerder nagelaten heeft rekening te

houden met het verblijf van verzoeker in een kerk in Brussel.

Verzoeker wijdt uitgebreid uit over het sharia-strafrecht en het gewoonterecht in Afghanistan en meent

dat hij volgens het gewoonterecht vervolgd kan worden.



RvV X - Pagina 7

Hij erkent dat hij dit argument reeds bij zijn derde asielaanvraag heeft aangehaald, doch wenst dit

nogmaals bij deze Raad aan te halen gelet op het arrest nr. 135 736 van 22 december 2014 waarin

deze Raad het standpunt van verzoeker in een ander dossier, nopens de toepassing van het

gewoonterecht, bevestigd heeft.

Tevens benadrukt hij dat hij Pashtoun is en dat de code van Pashtounwali op hem van toepassing zal

worden.

Verzoeker stelt dat Kaboel niet veilig is en verwijst hiertoe naar allerhande rapporten, persartikels en

een interview van Liza Schuster. Tevens verwijst verzoeker naar de hoge werkeloosheidsgraad in

Kaboel.

Verzoeker vraagt het dossier te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal met de

opdracht een onderzoek te voeren aan de hand van interviews met de inwoners van Kaboel.

Verzoeker voert aan dat verweerder nagelaten heeft rekening te houden met de uitspraak van de

minister van Afghanistan over de terugkeer naar Kabul. Hij citeert uit persartikels en een interview met

Liza Schuster om te komen tot de vaststelling dat het in Kabul niet veilig is voor terugkeerders.

Verzoeker geeft ook aan dat hij geen familie heeft en bij een eventuele terugkeer het risico zal lopen

om geen dak boven zijn hoofd te vinden.

Tot slot voert verzoeker aan dat verweerder nagelaten heeft te motiveren waarom hij niet in aanmerking

komt voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet en

verwijst naar § 39 van Elgafaji arrest over ‘sliding scale’.

2.1.3. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift geen bewijsstukken.

2.2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel

57/6/2 van de vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de bevoegdheid geeft om een meervoudige asielaanvraag niet in overweging te nemen

indien door de asielzoeker geen nieuwe elementen worden voorgelegd die de kans aanzienlijk groter

maken dat hij 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 in het middel aangevoerde schending van artikel 1, (A)

van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet mist dan ook juridische

grondslag.

2.2.3. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidige

zesde asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn vorige asielaanvragen

heeft uiteengezet, namelijk zijn vrees voor vervolging door zijn familieleden omdat hij verdacht wordt van

de moord op zijn nonkel die een talibanleider was. Daarnaast haalt hij aan dat hij christen zou geworden

zijn.

De eerste asielaanvraag van verzoeker werd op 11 april 2007 door de commissaris-generaal afgewezen

omdat, gelet op zijn uiterst summiere verklaringen, geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers

asielrelaas. Zijn beroep tot schorsing en annulatie werd op 28 januari 2008 verworpen door de Raad

van State.

Inzake verzoekers tweede asielaanvraag werd door de commissaris-generaal besloten tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat hij zich niet had

aangemeld bij het Commissariaat-generaal.

Verzoekers derde asielaanvraag werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 134 310 van 28 november 2014

wegens fundamentele ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas en omdat verzoeker over een intern

hervestigingsalternatief beschikt in Kabul alwaar er voor burgers geen reëel risico is op ernstige schade

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

Inzake zijn vierde asielaanvraag nam de commissaris-generaal op 11 juni 2015 een beslissing tot

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag omdat verzoeker geen nieuwe

elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maken dat hij 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 de vreemdelingenwet in aanmerking komt. Deze Raad bevestigde deze beslissing in zijn arrest nr.

153 070 van 22 september 2015.
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Inzake zijn vijfde asielaanvraag nam de commissaris-generaal op 20 oktober 2015 opnieuw een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Verzoeker

tekende geen beroep aan tegen deze beslissing.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgende asielaanvraag, de

beslissing met betrekking tot de eerste asielaanvraag nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft

immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen

met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk 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.

2.2.4. Ter ondersteuning van zijn huidige zesde asielaanvraag legt verzoeker een schrijven neer van zijn

advocaat Mir-Baz.

2.2.5. 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

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).

2.2.6. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing vermogen verzoekers verklaringen en de door

hem in het kader van huidige asielaanvraag bijgebracht schrijven van zijn advocaat niet te tornen aan de

vaststellingen gedaan naar aanleiding van zijn vorige asielaanvragen op grond waarvan werd besloten

tot de ongeloofwaardigheid van de door hem uiteengezette vluchtmotieven: “(…) Het gegeven dat u

naar aanleiding van uw huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Verder stelt u dat u nog foto’s verwacht die zouden aantonen dat u afkomstig bent uit Maidan Shahr,

hetgeen het CGVS steeds zou hebben betwist.
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Vooreerst moet wat dit betreft worden opgemerkt dat u deze foto’s niet aanbrengt en zij als dusdanig

geen deel uitmaken van het administratief dossier. Het CGVS kan geen stukken of elementen

beoordelen waarover het niet beschikt. Bovendien moet worden opgemerkt dat het niet uw herkomst

uit Maidan Shahr was die door het Commissariaat-generaal werd betwist maar dat uw asielmotieven

ongeloofwaardig werden bevonden en dat de subsidiaire bescherming u werd geweigerd omdat

geoordeeld werd dat u gebruik kon maken van een intern vluchtalternatief.

Verder haalt u nog aan dat u christen geworden zou zijn. Ook wat dit betreft moeten de nodige

vraagtekens geplaatst worden. Zo blijkt dit vooreerst niet meer dan een blote bewering van uwentwege

te zijn. U zegt dan wel dat u dit nieuwe gegeven kan bewijzen maar u laat het vervolgens na om dit op

enigerlei wijze te staven. Dit is veelzeggend voor het belang dat aan dit nieuwe asielmotief kan gehecht

worden. Verder mag het zeer erg verbazen dat u dit nieuwe element pas opwerpt twee dagen voor een

voorziene repatriëring en nadat u al meer dan een maand bent opgesloten met het oog op repatriëring.

Ook dit doet afbreuk aan de ernst van dit asielmotief. Indien u werkelijk een gegronde vrees voor

vervolging zou moeten koesteren omwille van een bekering, kan aangenomen worden dat u dit al heel

wat eerder had opgeworpen. In deze kan eveneens verwezen worden naar het omstandige schrijven

van elf bladzijden van uw raadsman Mir-Baz, waarin hij naast enkele theoretische beschouwingen

gewag maakt van een hele reeks aan asielmotieven die op u van toepassing zouden zijn, maar vreemd

genoeg het feit dat u christen zou zijn geworden geheel onvermeld laat.

Wat, tot slot, het schrijven van uw raadsman betreft, moet opgemerkt worden dat de asielmotieven die

hij hierin opwerpt (het feit dat u de zoon van een militair zou zijn, het feit dat u al lang weg bent uit

Afghanistan, het feit dat u verwesterd zou zijn, de verwijzing naar een psychologisch attest,…) stuk voor

stuk elementen zijn die reeds werden aangebracht en beoordeeld tijdens de vorige asielaanvragen en

als dusdanig niet kunnen beschouwd worden als nieuwe elementen.(…)”

2.2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift niet de minste concrete poging

onderneemt om deze motieven, die pertinent en draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief

dossier, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel in gebreke blijft

nu hij zich louter beperkt tot het volharden in reeds ongeloofwaardig bevonden asielmotieven en het

tegenspreken en bekritiseren van de bevindingen van de commissaris-generaal.

Wat betreft zijn vermeend profiel, zijn beweerde verwestering en zijn verblijf in een kerk waarnaar

verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst, stelt de Raad vast dat dit elementen betreffen die reeds door

verzoeker werden aangebracht en besproken werden in het kader van zijn vorige asielaanvragen. Zo

oordeelde de Raad ten tijde van zijn derde asielaanvraag in zijn arrest nr. 134 310 van 28 november

2014 als volgt:

“(…) 2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker, in het kader van zijn huidige asielaanvraag, volhardt in de

asielmotieven aangehaald bij zijn eerste asielaanvraag (stuk 14, verklaring meervoudige asielaanvraag,

vragen 12, 18; stuk 5, gehoorverslag, p. 3). Geconfronteerd met het feit dat in het kader van zijn eerste

asielaanvraag werd vastgesteld dat geen enkel geloof kon worden gehecht aan verzoekers profiel als

herder, lijfwacht van zijn oom die talibancommandant was en lid van de taliban, stelt verzoeker slechts

dat zijn verklaringen hetzelfde blijven (stuk 5, gehoorverslag, p. 3). De geloofwaardigheid van

verzoekers asielrelaas wordt echter verder ondermijnd doordat verzoeker tegenstrijdige verklaringen

aflegt omtrent kernaspecten van zijn asielrelaas. Zo verklaarde verzoeker in het kader van zijn eerste

asielaanvraag dat hij tweemaal uit de gevangenis kon ontsnappen in Afghanistan (eerste asielaanvraag,

stuk 4, gehoorverslag, p. 11, 16). In het kader van zijn tweede asielaanvraag verklaarde verzoeker voor

de Dienst Vreemdelingenzaken echter dat hij drie keer uit de gevangenis kon ontsnappen (tweede

asielaanvraag, stuk 14, verklaring, vraag 37). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid verklaart

verzoeker opnieuw tweemaal te zijn ontsnapt uit de gevangenis en stelt hij steeds twee te hebben

gezegd (stuk 5, gehoorverslag, p. 4). Om zijn problemen te staven legde verzoeker in het kader van zijn

tweede asielaanvraag het origineel neer van het krantenartikel waarvan hij tijdens zijn eerste

asielaanvraag reeds een fotokopie neerlegde. Volgens verzoeker werd het krantenartikel in het kader

van zijn eerste asielaanvraag niet correct vertaald (tweede asielaanvraag, stuk 14, verklaring, vraag 37).

De Raad stelt echter vast dat ook uit de tweede vertaling van dit krantenartikel in het kader van

verzoekers tweede asielaanvraag blijkt dat de inhoud ervan tegenstrijdig is aan verzoekers verklaringen.

Verzoeker stelt immers expliciet eenmaal uit de gevangenis in Kabul en eenmaal uit de gevangenis in

Kadahar te zijn ontsnapt (stuk 5, gehoorverslag, p. 4). Volgens het krantenartikel zou verzoeker

daarentegen ontsnapt zijn uit de gevangenis van Maidan Wardak (tweede asielaanvraag, stuk 14,

verklaring, vraag 37).
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Bovendien blijkt uit de vertaling van het krantenartikel dat verzoeker kon ontsnappen met de hulp van

een cipier die daar aan het werk was (tweede asielaanvraag, stuk 14, verklaring, vraag 37). In het kader

van zijn eerste asielaanvraag verklaarde verzoeker echter dat hij uit de gevangenis in Kabul kon

ontsnappen doordat andere gevangenen een gat in de muur hadden gemaakt (eerste asielaanvraag,

stuk 4, gehoorverslag, p. 16) en dat hij uit de gevangenis in Kandahar kon ontsnappen doordat er

gevochten werd (eerste asielaanvraag, stuk 4, gehoorverslag, p. 11). Geconfronteerd met de

vaststelling dat de vertaling van het krantenartikel in het kader van zijn tweede asielaanvraag identiek

bleek aan de vaststellingen in het kader van zijn eerste asielaanvraag, slaagt verzoeker er overigens

geenszins in dit te verklaren en stelt hij slechts dat als de krantenartikels identiek zijn, zijn problemen

geloofd dienen te worden (stuk 5, gehoorverslag, p. 5). Wat betreft het door verzoeker neergelegde

krantenartikel, merkt de Raad verder nog op dat een krantenartikel in een originele krant een bewijs is

dat een artikel gepubliceerd is maar geen bewijs van de erin vermelde feiten. Een krantenartikel is

immers geen officieel document en bijgevolg niet voldoende om de geloofwaardigheid van een

asielrelaas te herstellen. Met betrekking tot de door verzoeker in het kader van zijn tweede

asielaanvraag neergelegde foto’s stelt de Raad vast dat deze geen betrekking hebben op zijn

asielrelaas. Verzoeker verklaart immers dat dit foto’s van zijn vader zijn en dat hij hiermee slechts wil

aantonen wie zijn ouders zijn (stuk 5, gehoorverslag, p. 5; tweede asielaanvraag, stuk 14, verklaring,

vraag 37). Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift opwerpt dat hij als zoon van een militair een

risicoprofiel bezit onder verwijzing naar de UNHCR Guidelines en dat het een algemeen bekend feit is

dat militairen en hun familieleden door de taliban vervolgd worden, stelt de Raad vast dat de door

verzoeker neergelegde foto’s weliswaar personen in legeruniform afbeelden, maar geenszins een

bloedband tussen verzoeker en de erop afgebeelde personen aantonen. Overigens haalt verzoeker

deze beweerde vrees omwille van het militaire profiel van zijn vader slechts voor het eerst aan in

onderhavig verzoekschrift. Bovendien is het geenszins aannemelijk dat verzoeker de taliban vreest

omwille van het militaire profiel van zijn lang overleden vader, nu hij op zijn vijfde of zesde bij zijn oom,

die talibancommandant was, zou zijn ingetrokken en zelf lid zou zijn geweest van de taliban (stuk 5,

gehoorverslag, p. 3; eerste asielaanvraag, stuk 4, gehoorverslag, p. 3, 4, 5).

Verzoeker haalt in het kader van zijn huidige asielaanvraag als nieuw element aan dat dat een van zijn

neven met wie hij problemen kende vermoord werd door de Amerikanen (stuk 14, verklaring

meervoudige asielaanvraag, vraag 12). Volgens verzoeker denkt de familie van zijn vermoorde neef dat

hij zich nog steeds in Afghanistan bevindt en beschuldigen zij verzoeker ervan hem gedood te hebben

(stuk 5, gehoorverslag, p. 6, 11). De Raad stelt echter vast dat verzoeker ook hieromtrent verschillende

tegenstrijdige, incoherente en niet aannemelijke verklaringen aflegt. Zo verklaarde verzoeker voor de

Dienst Vreemdelingenzaken dat zijn neef Z. vermoord werd door de Amerikanen, maar dat hij nog

steeds problemen heeft met zijn neef K. die nog leeft (stuk 14, verklaring meervoudige asielaanvraag,

vragen 12, 18). Voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaart

verzoeker echter geheel in strijd hiermee dat zijn neef K. degene is die vermoord werd en dat Z. nog

leeft (stuk 5, gehoorverslag, p. 2, 7, 11, 13). Tevens verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor voor de

Dienst Vreemdelingenzaken op 14 januari 2014 dat zijn neef ongeveer een jaar eerder vermoord werd

(stuk 14, verklaring meervoudige asielaanvraag, vraag 12). Voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde verzoeker op 21 februari 2014 dan weer dat zijn neef negen

maanden voordien gedood werd (stuk 5, gehoorverslag, p. 2, 7). Evenmin slaagt verzoeker erin

coherente verklaringen af te leggen omtrent de manier waarop hij op de hoogte werd gebracht van de

dood van zijn neef. Zo verklaarde verzoeker vooreerst dat hij dit via twee vluchtelingen van Maidan Shar

en via het nieuws op BBC radio vernam (stuk 5, gehoorverslag, p. 7). Verzoeker bevestigt hierbij

expliciet dat hij deze nieuwsuitzending zelf gehoord heeft en dat het een nieuwsuitzending van tien tot

vijftien minuten in het Pashtou betrof (stuk 5, gehoorverslag, p. 8, 9). Nogmaals gevraagd of verzoeker

het bericht op de BBC radio hoorde in België en gevraagd in welke taal dit werd uitgezonden, bevestigt

verzoeker opnieuw dat hij dit zelf gehoord heeft, maar stelt hij daarentegen dat het nieuwsbericht in het

Dari werd uitgezonden (stuk 5, gehoorverslag, p. 9). Vervolgens stelt verzoeker in tegenstelling tot zijn

eerdere verklaringen dat hij dit nieuws op de televisie gehoord heeft bij een vriend (stuk 5,

gehoorverslag, p. 9). Deze vriend zou dit nieuws ook op de radio gehoord hebben, maar verzoeker zelf

zou het nieuws enkel op televisie gezien hebben (stuk 5, gehoorverslag, p. 9, 10). Verzoekers

verklaringen zijn dermate tegenstrijdig dat hier geenszins geloof aan kon worden gehecht. Waar

verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt dat rekening dient te worden gehouden met zijn intellectueel

vermogen en leeftijd, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat analfabetisme of

ongeschooldheid de verstandelijke vermogens aantast en hij hierdoor niet in staat zou zijn om zijn

leefwereld in tijd en ruimte te situeren. Zelfs van personen met een geringe opleiding mag verwacht

worden dat zij omtrent belangrijke feiten in hun leven, die de essentie uitmaken van hun asielaanvraag,

voldoende coherente en duidelijke informatie kunnen geven (RvS 27 april 2000, nr. 86.933).
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Indien de door verzoeker aangehaalde feiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, kan van hem

redelijkerwijs worden verwacht dat hij desbetreffende concrete, correcte en coherente verklaringen

aflegt en dit ongeacht zijn leeftijd of opleidingsniveau. Verzoeker blijft desbetreffend in gebreke. Waar

verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt dat rekening dient te worden gehouden met zijn

psychologische stoornissen, stelt de Raad vast dat verzoeker geen medisch verslag neerlegt dat deze

stoornissen attesteert of dit enigszins staaft.

Daarnaast stelt verzoeker dat hij niet kan terugkeren naar Afghanistan omdat hij zich heeft aangepast in

België en het moeilijk zou zijn om zich terug aan te passen aan de Afghaanse cultuur (stuk 14,

verklaring meervoudige asielaanvraag, vraag 19). Om als vluchteling te worden erkend dient de

vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het

Vluchtelingenverdrag vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn

aanpassing aan de Belgische maatschappij houden echter geen verband met één van de criteria

opgenomen in het Vluchtelingenverdrag noch houden zij een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Waar verzoeker in onderhavig

verzoekschrift stelt dat hij door zijn levenswijze een politieke boodschap naar voren brengt en zichzelf

vergelijkt met de emo’s in Irak, stelt de Raad vast dat verzoeker geenszins een nexus met het

Vluchtelingenverdrag aannemelijk maakt. Zo stelt verzoeker voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen slechts algemeen dat hij in België rechten heeft leren kennen en

Nederlands spreekt (stuk 5, gehoorverslag, p. 11). Tevens stelt verzoeker dat hij woorden in zijn eigen

taal vergat en dat zijn karakter veranderd is (stuk 5, gehoorverslag, p. 12). Gevraagd naar het

belangrijkste element dat hij niet zou mogen doen in de Afghaanse maatschappij, verwijst verzoeker

slechts algemeen naar het feit dat er geen democratie is (stuk 5, gehoorverslag, p. 12). Opnieuw

dezelfde vraag gesteld, antwoordt verzoeker dat de Afghaanse gemeenschap zijn kapsel niet zou

aanvaarden (stuk 5, gehoorverslag, p. 12). Gevraagd waarom verzoekers haarsnit zo belangrijk is voor

hem, stelt verzoeker slechts algemeen dat hij vrij wil zijn, wil leven op een manier die hij hier gewoon is

en dat alles in België duidelijk wordt gemaakt door specifieke regels voor het leven (stuk 5,

gehoorverslag, p. 12, 13). Deze verklaringen volstaan geenszins om aan te tonen dat verzoeker in zijn

land van herkomst werkelijk zal worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Waar

verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt dat wijst op de situatie van terugkeerders, die zich vaak

vervreemd voelen van de Afghaanse samenleving en stelt dat zijn levenswijze strafbaar is volgens de

regels van de taliban onder verwijzing naar de UNHCR Guidelines, stelt de Raad vast dat een verwijzing

naar informatie van algemene aard op zich niet voldoende is om aan te tonen dat verzoeker zelf effectief

het slachtoffer zal worden van dergelijke praktijken. De vrees voor vervolging of het reëel risico op

ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9

juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Ten slotte stelt de Raad nog vast dat verzoeker voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen stelt dat hij in een kerk verbleef en deelnam aan verschillende betogingen (stuk 5,

gehoorverslag, p. 10, 11, 17). Hoewel verzoeker dit geenszins opwerpt als vrees, merkt de Raad

volledigheidshalve op dat uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat er geen berichten zijn

over een fatwa die de kerkbezetting of de mogelijke bekering van de actievoerders veroordeelde of de

betogers beschuldigde van bekering. Zelfs indien er sprake zou zijn van een vermeende bekering, kan

een bekeerling volgens sharia wetgeving zijn bekering ongedaan maken. Verzoeker verklaarde hierbij

overigens niet dat hij zich tot het christendom zou hebben bekeerd (stuk 5, gehoorverslag, p. 10, 11,

17). Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt dat de beelden van de Afghanen in de kerk ruim

verspreid werden via de televisie en dat zijn vader hem zijn deelname aan deze actie kwalijk neemt,

stelt de Raad vast dat geenszins geloof kan worden gehecht aan deze bewering van verzoeker.

Verzoeker heeft immers reeds van bij zijn eerste asielaanvraag verklaard dat hij vijf of zes jaar was toen

hij zijn ouders verloor en vervolgens bij zijn oom die talibancommandant was ging wonen (eerste

asielaanvraag, stuk 4, gehoorverslag, p. 3, 4, 5, 22). Ook in zijn huidige asielaanvraag stelt verzoeker

dat hij zijn ouders nooit gezien heeft (stuk 5, gehoorverslag, p. 5). Verder merkt de Raad op dat

verzoeker geenszins aantoont dat er beelden van hem persoonlijk tijdens de actie van de Afghanen in

de kerk werden verspreid. Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift nog wijst op het bestaan van

gewoonterecht in Afghanistan en meent dat hij op basis van het gewoonterecht vervolgd zal worden

omwille van zijn deelname aan deze acties, stelt de Raad vast dat dit een loutere bewering is van

verzoeker die geenszins wordt gestaafd. Ook hier slaagt verzoeker er geenszins in een concrete vrees

voor vervolging of reëel risico op ernstige schade aan te tonen.”
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Ook wat zijn psychologische problemen betreft werd door deze Raad in het kader van zijn vierde

asielaanvraag reeds het volgende geoordeeld: “In tegenstelling tot wat verzoekende partij op algemene

wijze oppert, werd wel degelijk rekening gehouden met haar psychologische problemen zoals die blijken

uit het attest dat zij neerlegde, doch verzoekende partij ontkracht, noch weerlegt hetgeen

dienaangaande in de bestreden beslissing wordt vastgesteld, met name: “Wat betreft het door u

voorgelegde psychologisch attest van de psychologe M. G., dient te worden opgemerkt dat dit attest niet

in staat is de geloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen. Uit dit attest blijkt vooreerst

geenszins dat u niet in staat zou zijn om uw relaas op een zelfstandige en functionele manier te

verdedigen. Waar dit attest gewag maakt van posttraumatische stressstoornis ‘als gevolg van de nare

ervaringen in zijn land’, moet worden beklemtoond dat een psycholoog weliswaar vaststellingen kan

doen met betrekking tot de mentale gezondheidstoestand van de patiënt en, rekening houdend met zijn

of haar bevindingen, vermoedens kan hebben over de oorzaak van de vastgestelde problemen, doch hij

of zij kan nooit met volledige zekerheid de precieze omstandigheden schetsen die de oorzaak vormen

van uw psychische problemen. Uit het attest komt tevens eerder naar voor dat u lijdt aan een depressie

als gevolg van uw onzeker bestaan als asielzoeker in België, wat ook blijkt uit uw verklaringen op de

DVZ (Verklaring meervoudige asielaanvraag 30/01/2015, punt 19) en waar begrip voor kan worden

opgebracht. Het neergelegde attest is echter niet in staat het reeds vastgesteld ongeloofwaardig

karakter van uw verklaringen te wijzigen.”

De Raad benadrukt dienaangaande dat niet kan worden ingezien op welke wijze en waarom een loutere

herhaling van een aantal elementen die vroeger reeds door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen en de Raad werden beoordeeld en onvoldoende werd bevonden voor de

erkenning als vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming, plots zou leiden tot een

andere beslissing.

Een loutere verwijzing naar de nieuwe guidelines van het UNHCR aangaande potentiële risicoprofielen

en het rapport “Treatment van Returnees” volstaat niet om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond, alwaar verzoeker, gelet op bovenstaande, in gebreke blijft. Nergens uit zijn verklaringen is

gebleken of en wat verzoeker dient te vrezen en dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan ook werkelijk

problemen zal kennen omwille van het feit dat hij er lange tijd niet heeft gewoond.

Wat betreft het door verzoeker geciteerde arrest nr. 135 736 van deze Raad aangaande de toepassing

van het gewoonterecht, benadrukt de Raad dat deze rechtspraak individuele gevallen betreft en geen

precedentwaarde heeft. Elke asielaanvraag dient immers op individuele basis en aan de hand van de

hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden.

Aangaande verzoekers beweerde bekering tot het christendom, voert verzoeker aan dat de

commissaris-generaal nagelaten heeft te horen hoe verzoeker is bekeerd en waarom hij vreest om

vervolgd te worden. Dergelijk verweer is echter niet ernstig te noemen. Het dient immers te worden

benadrukt dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle essentiële

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt. De Raad benadrukt dat de bewijslast in beginsel berust bij de asielzoeker die in de mate van

het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van het relaas.

Blote beweringen buiten beschouwing gelaten, brengt verzoeker geen concrete elementen bij waaruit

kan blijken dat hij bekeerd is tot het christendom. Zoals in de bestreden beslissing correct wordt

opgeworpen, werpt verzoeker dit element bovendien pas op twee dagen voor de voorziene repatriëring

en nadat hij al meer dan een maand is opgesloten met het oog op repatriëring. Ook dit doet afbreuk aan

de ernst van dit asielmotief. Indien verzoeker werkelijk een gegronde vrees voor vervolging zou moeten

koesteren omwille van een bekering, kan aangenomen worden dat hij dit al heel wat eerder had

opgeworpen. In deze kan eveneens verwezen worden naar het omstandige schrijven van elf bladzijden

van zijn raadsman Mir-Baz, waarin hij naast enkele theoretische beschouwingen gewag maakt van een

hele reeks aan asielmotieven die op verzoeker van toepassing zouden zijn, maar vreemd genoeg het

feit dat hij christen zou zijn geworden geheel onvermeld laat.

2.2.8. Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet

betreft, blijkt uit ’s Raads arrest nr. nr. 134 310 van 28 november 2014 en de bestreden beslissing dat

verzoeker over een veilig en redelijk hervestigingsalternatief beschikt in Kabul om de onveilige situatie in

zijn regio van herkomst te vermijden.
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Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die een ander licht kunnen werpen op de in het kader

van zijn eerste asielaanvraag gedane inschatting van het Commissariaat-generaal en de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen betreffende deze hervestiging.

Vooreerst herneemt de Raad dat uit artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt dat er geen

behoefte is aan bescherming indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor

vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat en indien van de asielzoeker redelijkerwijze

kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de

asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land. In casu dient vastgesteld dat verzoeker zich aan de bedreiging van zijn leven of

persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan onttrekken door zich in de

stad Kabul te vestigen, waar hij over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO Country of Origin Information Report: “Afghanistan – Security Situation” van januari 2016) blijkt

dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden,

zuidoosten en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de

bijgevoegde informatie blijkt voorts dat er uit de provincie Kabul nauwelijks berichtgeving komt over

veiligheidsincidenten. Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt concentreert zich voornamelijk in

het district Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie. Het gros van de

gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is doelgericht van aard. Het geweld neemt

hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en

opstandelingen, en aanslagen op de aanwezige veiligheidsdiensten, overheidsfunctionarissen, en

politici. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat het aantal te betreuren burgerslachtoffers zeer

laag is.

Waar verzoeker de veiligheidssituatie in Kabul betwist en internetartikelen bijbrengt om aan te tonen dat

de veiligheidssituatie er niet veilig is, dient opgemerkt te worden dat uit deze informatie geenszins blijkt

dat er actueel voor burgers in Kabul een reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

c) van de vreemdelingenwet, doch evenwel in dezelfde lijn liggen als de informatie van verweerder. Zo

ontkent verwerende partij niet dat de veiligheidssituatie in Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch uit

de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het

conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. In zoverre uit de informatie vervat in het administratief

dossier en uit de door verzoeker bijgebrachte informatie blijkt dat het geweld lijkt te zijn toegenomen in

Afghanistan en er in de hoofdstad Kabul zelfmoordaanslagen voorkomen, toch blijkt duidelijk dat er in

Kabul geen “open combat” gevoerd wordt en dat er geen sprake is van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoeker

brengt bijgevolg geen stukken bij die de informatie van verweerder in een ander daglicht stelt en

aantoont dat de eruit gedane gevolgtrekkingen onjuist zijn.

De vraag van verzoeker om de bestreden beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het

Commissariaat-generaal om een onderzoek te voeren aan de hand van interviews met de Kabul

bewoners, wordt niet ingewilligd. De Raad stelt vast dat de door de commissaris-generaal gehanteerde

informatie, met name het EASO Country of Origin Information Report: “Afghanistan – Security Situation”

van januari 2016, gebaseerd is op talloze bronnen en op een objectieve en onpartijdige manier een

beeld schetst van de huidige veiligheidssituatie in Afghanistan en meer in het bijzonder Kabul. Cedoca

volgt de veiligheidssituatie in Afghanistan, en in het bijzonder Kabul, voortdurend op en in het geval van

fundamentele wijzigingen in het patroon van geweld zal de informatie van het Commissariaat-generaal

versneld geactualiseerd worden.

De Raad is voorts nog steeds van oordeel dat rekening houdend met verzoekers persoonlijke

omstandigheden van hem redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij zich in Kabul, de hoofdstad van

Afghanistan, vestigt. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon gelet op

verzoekers verklaringen terecht het volgende stellen: “(…) Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de

UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen

redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in

de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en

getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of hun

gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de

regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire

levensbehoeften.
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Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan, zoals reeds gesteld in de beslissingen

inzake uw vorige asielaanvragen, van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul

vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een oom, H.(…), en een tante, N.(…), heeft die in

Makroyan in de hoofdstad Kabul wonen (gehoorverslag CGVS d.d. 21 februari 2014, p. 14). Volgens uw

verklaringen was uw oom een handelaar in jachtgeweren (die hij onder meer in Pakistan verkocht) en

had hij een winkel in Kabul (gehoorverslag CGVS d.d. 21 februari 2014, p. 14). Bovendien stelde u

tijdens uw eerste asielverzoek in verband met uw oom en tante dat zij u niet alleen opvingen nadat u de

rangen van de Taliban had verlaten maar dat uw oom ook instond voor de organisatie van uw vlucht uit

Afghanistan (Verklaring DVZ d.d. 7 februari 2007, p. 10-11). Uit het verzendingsbewijs dat u voorlegde

in het kader van uw vorige asielaanvraag bleek dat u nog steeds met hen in contact staat. U gaf

bovendien zelf te kennen dat dit werd opgestuurd door uw oom H.(…) (Verklaring meervoudige

asielaanvraag 30 januari 2015, punt 17). In het kader van uw vorige asielaanvraag haalde u aan dat uw

oom en uw tante van plan zouden zijn om Afghanistan te verlaten nadat ze bedreigingen ontvingen

van de familie van uw vermoorde neef K.(…) (Verklaring meervoudige asielaanvraag 30 januari 2015,

punt 15 en 20). Dit is evenwel een blote bewering die door geen enkel concreet element werd

ondersteund. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat u in Kabul over een familiaal netwerk beschikt

waarop u effectief beroep kan doen.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te

voorzien.(…)”

Verzoeker brengt in het kader van zijn huidige asielaanvraag geen concrete gegevens aan die een

ander licht kunnen werpen op de in het kader van zijn vorige asielaanvraag gedane inschatting van de

commissaris-generaal en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreffende de redelijkheid van het

intern vluchtalternatief in zijn geval.

Zo verzoeker ter terechtzitting voorhoudt dat zijn familiaal netwerk in Kabul niet langer bestaat en het

CGVS zich op oude verklaringen baseert, beperkt hij zich tot blote beweringen die door geen enkel

concreet element wordt ondersteund.

Waar verzoeker verwijst naar de moeilijke omstandigheden waarin vluchtelingen bij terugkeer naar

Afghanistan terechtkomen indien hun familie minder draagkrachtig is of ze helemaal geen familie meer

hebben, stelt de Raad vast dat dit betoog geen afbreuk vermag te doen aan het voorgaande, gezien

verzoeker gelet op zijn persoonlijke situatie, niet aannemelijk maakt dat hij daar in een vergelijkbare

situatie zal terechtkomen. Er zijn naar het oordeel van de Raad in casu dan ook geen concrete

aanwijzingen dat verzoeker in Kabul in mensonwaardige omstandigheden zal terechtkomen. De Raad

wijst er in dit verband op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat humanitaire

of socio-economische overwegingen in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet

noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3

EVRM (dat inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet bestaat. Het

terugsturen van personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van de naoorlogse situatie

moeilijkheden op socio-economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers niet het niveau van hardheid

dat door artikel 3 EVRM wordt vereist (EHRM 14 oktober 2003, nr. 17837/03, T./ Verenigd Koninkrijk).

Socio-economische overwegingen, zoals huisvestings- en tewerkstellingsperspectieven, zijn bijgevolg

slechts relevant in die uiterste gevallen waarbij de omstandigheden waarmee de terugkerende

asielzoeker zal worden geconfronteerd zelf oplopen tot een mensonterende behandeling. Zoals hoger

blijkt, zijn er in het dossier van verzoeker geen elementen aanwezig die een dergelijke situatie in zijnen

hoofde suggereren.

Er zijn naar het oordeel van de Raad in casu dan ook geen objectieve argumenten voorhanden waaruit

zou blijken dat een interne hervestiging van verzoeker in Kabul onredelijk zou zijn in de zin van artikel

48/5, § 3 van de vreemdelingenwet.

2.2.9. Zo verzoeker stelt dat de commissaris-generaal nagelaten heeft te motiveren waarom verzoeker

niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, b), wijst de Raad er

op dat de bestreden beslissing in casu een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag betreft. Aldus wordt te dezen beoordeeld of verzoeker nieuwe elementen

bijbrengt die kans aanzienlijk groter maken dat hij 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 in aanmerking komt. Verzoekers betoog is derhalve niet dienstig.
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2.3. In zoverre verzoeker artikel 3 van het EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3

EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt

om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via

artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij

een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken

op voornoemd artikel.

2.4. Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt

die de kans aanzienlijk groter maken dat hij 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 in

aanmerking komt.

2.5. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, verwijst de Raad naar het

gewijzigde artikel 39/2 van de vreemdelingenwet waaruit blijkt dat de Raad inzake beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht beschikt,

ook voor de beslissingen tot niet-inoverwegingname bedoeld in artikelen 57/6/1 en 57/6/2 van de

vreemdelingenwet. Dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt

en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). In tegenstelling tot hetgeen

verzoeker vraagt, kan de Raad derhalve de beslissing houdende weigering van inoverwegingname van

een meervoudige asielaanvraag slechts vernietigen om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1,

2° en 3° van de vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt uit wat

voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend zestien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


