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nr. 182 937 van 24 februari 2017

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 20 februari 2017

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

staatlozen van 15 februari 2017.

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 22 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 februari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van

attaché E. DEWIL, 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 bent u Pashtoun van origine en beschikt u over de Afghaanse nationaliteit. Op

4 juni 2015 diende u een eerste asielaanvraag in. U verklaarde afkomstig te zijn uit het dorp Petlaw,

district Sherzad in de provincie Nangarhar. Zeven of acht jaar geleden werd uw vader gedood door de

taliban. Uw broer K.(…) A.(…) (O.V. X, CG 10/20502) verliet toen het land en reisde naar België. U bleef

echter bij uw moeder in het dorp. Omdat uw andere broer N.(…) naar Iran vertrok en jullie problemen

vreesden met de taliban werd u drie jaar voor uw vertrek naar België naar Pakistan gestuurd. U

studeerde er aan een madrassa in de stad Hazro (provincie Punjab). U beschikte er over een

vluchtelingenkaart. Omdat heel wat Afghanen door de Pakistaanse overheid werden gerepatrieerd



RvV X - Pagina 2

besliste u om naar Europa te reizen. U stelde niet naar Afghanistan te kunnen terugkeren omdat u

vernomen had dat de taliban jongeren rekruteert. U beschikte niet over enige

(identiteits)documenten. Op 17 september 2015 werd door het Commissariaat-generaal (verder CGVS)

een weigeringsbeslissing genomen omdat er geen geloof werd gehecht aan uw herkomst uit het district

Sherzad van de provincie Nangarhar noch aan uw drie jaar durend verblijf in een madrassa in Hazro

(Pakistan). Op 4 februari 2016 werd deze beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(RvV) bevestigd. U diende geen cassatieberoep in.

Op 19 oktober 2016 diende u een tweede asielaanvraag in vanuit het gesloten centrum 127bis in

Steenokkerzeel. U verwees opnieuw naar uw oorspronkelijke verklaringen en haalde geen nieuwe

elementen aan. Verder verwees u naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan. U verklaarde

tevens te beschikken over een originele taskara en de enveloppe waarin deze verstuurd werd. Op 28

oktober 2016 besliste het Commissariaat-generaal om uw asielaanvraag niet in overweging te nemen. U

diende geen beroep in tegen deze beslissing.

Op 9 januari 2017 diende u een derde asielaanvraag in vanuit het gesloten centrum 127bis in

Steenokkerzeel. U verwees opnieuw naar uw vrees voor de taliban die uw stad zou hebben ingenomen

en u legde een kopie voor van uw taskara. Op 20 januari 2017 besliste het CGVS om uw asielaanvraag

ook ditmaal niet in overweging te nemen. U diende geen beroep in tegen deze beslissing.

Op 6 februari 2017 diende u een vierde asielaanvraag in opnieuw vanuit het gesloten centrum 127bis. U

verklaarde dat u tijdens uw vorige asielaanvragen gelogen had. Uw raadsman, meester Ahmed Sakhi

Mir-Baz, verduidelijkte in een e-mail dd. 8 februari 2017 dat u als Afghaans vluchteling in Pakistan

verbleef. Ter staving van uw verklaringen legde u volgende documenten voor: een vluchtelingenkaart

(Proof of Registration Card) geldig tot 31 december 2015, een schoolattest, een Pakistaans medisch

attest, een lidkaart van de partij Hezbe Islami op naam van uw vader, een onleesbare kopie van een

document vermoedelijk ook van uw vader, drie foto’s van uzelf in Pakistan, twee verzendingsbewijzen,

een klein plastieken zakje en de kopie van uw taskara welke u reeds voorlegde tijdens uw derde

asielaanvraag.

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 dit verband moet vooreerst benadrukt worden dat het CGVS in het kader van uw eerste

asielaanvraag een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus nam omdat er geen geloof werd gehecht aan uw herkomst uit het district Sherzad

van de provincie Nangarhar noch aan uw drie jaar durend verblijf in een madrassa in Hazro (Pakistan).

Deze beslissing en beoordeling werden in beroep door de RvV bevestigd. U diende hiertegen geen

cassatieberoep in. Uw tweede en uw derde asielaanvraag, waarbij u enkel verwees naar uw eerdere

verklaringen en een kopie van uw taskara voorlegde, werden door het CGVS niet in overweging

genomen. U ging niet in beroep tegen deze laatste twee beslissingen.

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerdere asielaanvraag en

staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er

een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans

minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. Echter, in

onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Aangezien u in het kader van uw huidige asielaanvraag bekent dat u gelogen heeft over de feiten

waarop uw vorige asielaanvragen waren gebaseerd, stelt het CGVS vast dat u getracht heeft de

Belgische autoriteiten te misleiden met betrekking tot de redenen voor uw vrees (Schriftelijke Verklaring

Meervoudige Aanvraag, vraag 1.3 ). Hoewel het gegeven dat u leugenachtige verklaringen hebt
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afgelegd op zich niet belet dat uw aanvraag verder wordt onderzocht, dient zulk een poging om de

asielinstanties te misleiden in rekening te worden gebracht bij de globale beoordeling van uw aanvraag,

wat bijkomende eisen met zich mee brengt betreffende het afwegen van de geloofwaardigheid van het

geheel van de door u aangereikte elementen.

Wat betreft uw huidige aanvraag kan bovendien worden vastgesteld dat er evenmin nieuwe elementen

voorhanden zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor internationale bescherming in

aanmerking komt. Dat u zou verklaren voor uw vertrek in de Punjab provincie van Pakistan te hebben

gewoond als Afghaans vluchteling terwijl u eigenlijk als vluchteling in de provincie Khyber Pakhtunwa in

ditzelfde land zou hebben verbleven (hetgeen vermeld staat in de verschillende door u voorgelegde

nieuwe documenten) houdt immers helemaal geen steek (CGVS eerste aanvraag dd. 21 augustus

2015, p. 3, 7 en 13).

Bovendien kan er geen enkele bewijskracht worden toegekend aan de door u voorgelegde documenten

die u voorlegde ter staving van uw nieuwe verklaringen, met name een verblijf als Afghaans vluchteling

in Pakistan (zie e-mail meester Ahmed Sakhi Mir-Baz dd. 8 februari 2017).

Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat op de door u voorgelegde vluchtelingenkaart (Proof of

Registration Card) genoteerd staat dat u geboren bent op 1 januari 2000. In het kader van uw eerste

asielaanvraag werd overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 25 juni

2015 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd reeds vastgesteld dat u toen al

ouder was dan achttien jaar waarbij u een leeftijd werd toegekend van 19,7 jaar met een

standaarddeviatie van anderhalf jaar. Daarnaast vermeldt de kaart als verblijfplaats het district Haripur in

de provincie KPK (Khyber Pakhtunwa). In het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u echter

dat u in de Pakistaanse provincie Punjab verbleef en daar beschikte over een vluchtelingenkaart

(gehoor eerste aanvraag dd. 21 augustus 2015, p.3, 7 en 13). Tijdens uw eerste aanvraag stelde u dat u

uw vluchtelingenkaart had achtergelaten in Pakistan, dat u niet wist waar ze was en dat ze

misschien verloren was gegaan. Er werd u destijds ook gevraagd om uw kaart te beschrijven en u

verklaarde dat deze een groene kleur had en dat er een logo op stond met een Afghaanse vlag (CGVS

eerste aanvraag dd. 21 augustus 2015, p. 13), hetgeen niet overstemt met de kaart die u voorlegt in het

kader van uw huidige aanvraag. Wat betreft het attest van de madrassa (koranschool) dient te worden

opgemerkt dat er in het kader van uw eerste asielaanvraag geen geloof werd gehecht aan uw studies in

een madrassa omwille van uw gebrekkige kennis van de Koran. Hoewel u stelde dat de Koran verdeeld

is in dertig delen kon u niet eens één ervan bij naam noemen (CGVS eerste aanvraag dd. 21 augustus

2015, p. 19). Dat u nu slechts gedurende een jaar onderwijs zou hebben gevolgd in een koranschool in

Haripur (met name van 9 april 2014 tot 31 maart 2015) verandert hier niets aan. Bovendien wordt op dit

attest eveneens vermeld dat u geboren bent op 1 januari 2000. Bevreemdend is ook dat bovenaan op

het document staat aangegeven dat het een certificaat van een madrassa betreft terwijl er een stempel

op staat van een 'government middle school'. Het medisch attest werd dan weer afgeleverd in de stad

Peshawar. Hier wordt enkel uw voornaam W.(…) vermeld en de datum 26 januari. Er kan hier

bezwaarlijk uit afgeleid worden dat u gedurende een langere periode als vluchteling in Pakistan verbleef.

Uit de lidkaart van Hezbe Islami op naam van uw vader en de onleesbare kopie van een gelijkaardig

document kan evenmin iets worden afgeleid over uw verblijfplaats(en) voor uw komst naar België. De

lidkaart van Hezbe Islami werd trouwens afgeleverd op 20/11/1366 (Afghaans kalender komt overeen

met 9 februari 1988 volgens onze kalender) dus lang voor uw geboorte. Ook uit de drie foto’s kan niet

worden afgeleid waar u de jaren voor uw vertrek heeft verbleven. Er blijkt trouwens ook niet uit waar

deze zijn genomen. De kopie van uw taskara legde u reeds neer in het kader van uw derde

asielaanvraag. Er werd toen evenmin enige bewijskracht aan toegekend.

Er dient dan ook vastgesteld te worden dat u geen nieuwe elementen aanhaalt 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.

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.
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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. 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 voor wat de elementen betreft die u aangehaald hebt in het kader

van andere verblijfsprocedures waarvoor DVZ wel verantwoordelijk is, kan gesteld worden dat deze

verblijfsprocedures allen werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 EVRM werd

aangetoond. Er is geen probleem van non-refoulement, de betrokkene heeft in geen enkele procedure

een probleem van 3 EVRM aangehaald. 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. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève, artikel

48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht,

minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, het zorgvuldigheidsbeginsel en

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (EVRM), past verzoeker de verschillende elementen uit de definitie van het begrip ‘vluchteling’

toe op zijn eigen situatie. Verzoeker vreest bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan onderworpen

te worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Hij heeft

naar eigen zeggen heel zijn leven in Pakistan gewoond als een Afghaanse vluchteling en kan niet

terugkeren naar zijn regio in het land van herkomst omdat daar sprake is van willekeurig geweld in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar “het Handboek van

UNCHR” voert verzoeker voorts aan laaggeschoold te zijn en misleid te zijn geweest door derden om

niet de waarheid te vertellen over zijn verblijf in Pakistan. Hij voegt hier nog aan toe dat hij de

bescherming van zijn land van herkomst niet kan inroepen omdat de lokale autoriteiten niet in staat zijn

om zichzelf te beschermen.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van

de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering en de schending van het
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zorgvuldigheidsbeginsel, argumenteert verzoeker dat uit zijn Pashto blijkt dat hij een Afghaan is die in

Pakistan gewoond heeft en hekelt hij dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen heeft nagelaten om een taalanalyse te doen. Voorts wijst hij erop dat hij originele stukken

heeft neergelegd over zijn verblijf in Pakistan. Desalniettemin laat het Commissariaat-generaal na zijn

asielaanvraag in overweging te nemen en deftig te onderzoeken omdat hij in het verleden doelbewust

niet de waarheid heeft verteld. Het is voor verzoeker een groot vraagteken hoe het Commissariaat-

generaal, zonder hem gehoord te hebben, tot de conclusie is gekomen dat er geen geloof kan gehecht

worden aan zijn verblijf in Pakistan. Naar mening van verzoeker blijkt hieruit dat het Commissariaat-

generaal van meet af aan vooringenomen was en zijn vrees niet op een objectieve wijze beoordeeld

heeft. Hij verwijst naar rechtspraak van de Raad van State waar wordt geoordeeld dat fraude bij één

element van een asielaanvraag zich niet uitstrekt tot alle elementen van de asielaanvraag en herhaalt

dat hij laaggeschoold is en dat hij door de gebeurtenissen in zijn leven en onderweg volkomen

getraumatiseerd is geweest. Deze gebeurtenissen en het feit dat hij laaggeschoold was om onderscheid

te maken tussen goed en kwaad zorgde ervoor dat hij het advies van anderen gevolgd heeft.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 EVRM, laat verzoeker gelden dat het

Commissariaat-generaal hem in een onzekere situatie laat belanden door twijfels te uiten over zijn

verblijf in Afghanistan. Hij verduidelijkt dat hij zal uitgewezen worden naar een land dat hem totaal

onbekend is. Het Commissariaat-generaal heeft nagelaten om hem het voordeel van twijfel te verlenen

en onderwerpt hem zodoende aan een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel

3 EVRM, aldus verzoeker, die meent dat het rapport “Treatment of returnees”, waaruit hij een passage

citeert, volledig van toepassing is op zijn situatie.

2.4. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.5. 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 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt. De in het eerste middel

aangevoerde schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1, A (2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen mist dan ook juridische grondslag.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag, 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.

De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.7.1. Vooreerst dient erop gewezen dat verzoekers eerste asielaanvraag werd geweigerd omdat hij

trachtte de Belgische asielinstanties te misleiden door te verklaren dat hij 15 jaar oud is, terwijl uit de

beslissing van de dienst Voogdij blijkt dat hij meerderjarig is, en omdat er geen geloof werd gehecht aan

zijn herkomst uit het district Sherzad van de provincie Nangarhar, noch aan zijn drie jaar durend verblijf

in een madrassa in Hazro (Pakistan) zodat evenmin geloof kon worden gehecht aan zijn asielrelaas dat

onlosmakelijk met zijn verblijfplaats verbonden is. Deze beslissing en beoordeling werden bevestigd in ’s

Raads arrest nr. 161 424 van 4 februari 2016. Verzoeker diende hiertegen geen cassatieberoep in.

Zijn tweede en derde asielaanvraag, waarbij hij enkel verwees naar zijn eerdere verklaringen en een

kopie van zijn taskara voorlegde, werden door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet in overweging genomen. Verzoeker diende geen beroep in tegen deze laatste twee

beslissingen.

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

beslissingen met betrekking tot vorige asielaanvragen 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
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eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling

van een latere asielaanvraag rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen die

resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd.

2.7.2. In het kader van onderhavige, vierde asielaanvraag verklaart verzoeker dat hij gelogen heeft over

de feiten waarop zijn vorige asielaanvragen waren gebaseerd en stelt hij als Afghaans vluchteling in

Pakistan te hebben verbleven.

Ter ondersteuning van zijn vierde asielaanvraag legt verzoeker volgende documenten neer: een

vluchtelingenkaart (Proof of Registration Card) geldig tot 31 december 2015, een schoolattest, een

Pakistaans medisch attest, een lidkaart van de partij Hezbe Islami op naam van zijn vader, een

onleesbare kopie van een document vermoedelijk ook van zijn vader, drie foto’s van hemzelf in

Pakistan, twee verzendingsbewijzen, een klein plastieken zakje en de kopie van zijn taskara welke hij

reeds voorlegde tijdens zijn derde asielaanvraag.

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 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).

2.7.3. Vooreerst dient erop gewezen dat in de bestreden beslissing geen toepassing wordt gemaakt van

het principe ‘fraus omnia corrumpit’ zodat de argumentatie dienaangaande in het verzoekschrift in casu

niet dienstig is. Het hoeft evenwel geen betoog dat het feit dat verzoeker thans verklaart in het kader

van zijn drie vorige asielaanvragen te hebben gelogen in ernstige mate zijn algemene geloofwaardigheid

ondermijnt. Van verzoeker mag immers worden verwacht dat hij de asielinstanties van het onthaalland,

bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn vraag tot internationale bescherming, van

begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Op een

asielzoeker rust te plicht om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen

aan de asielinstanties zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten

van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Voorts benadrukt de Raad dat verzoeker zelf de volledige

verantwoordelijkheid draagt voor het bewust afleggen van valse verklaringen. Dat hij werd misleid door

derden om niet de waarheid te vertellen over zijn verblijf in Pakistan, kan aldus geenszins worden



RvV X - Pagina 7

aanvaard als vergoelijking voor het afleggen van bedrieglijke verklaringen. Dit klemt des te meer gezien

bij de interviews op de Dienst Vreemdelingenzaken telkenmale werd benadrukt: “U moet steeds de

waarheid vertellen. Valse of onjuiste verklaringen kunnen tot gevolg hebben dat uw asielaanvraag wordt

verworpen. Geloof niet diegenen die u aanraden om feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te

stellen. U moet zo mogelijk documenten voorleggen die uw identiteit, herkomst, reisweg en de door u

aangehaalde feiten aantonen. U moet alle stukken die u in uw bezit hebt voorleggen. U mag geen

documenten achterhouden. U moet zo mogelijk de originele documenten voorleggen. U moet al het

mogelijke doen om stukken te bekomen.” (zie vragenlijst DVZ, voorafgaand advies). De beweringen in

het verzoekschrift dat verzoeker laaggeschoold is en dat hij door de gebeurtenissen in zijn leven en

onderweg getraumatiseerd is geweest, en de verwijzing in dit verband naar artikel 199 van de UNHCR

proceduregids doen geen afbreuk aan het voorgaande.

2.7.4. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 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.

Met betrekking tot de door verzoeker in het kader van zijn vierde asielaanvraag afgelegde verklaringen,

wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt als volgt: “Dat u zou verklaren voor uw vertrek in de

Punjab provincie van Pakistan te hebben gewoond als Afghaans vluchteling terwijl u eigenlijk als

vluchteling in de provincie Khyber Pakhtunwa in ditzelfde land zou hebben verbleven (hetgeen vermeld

staat in de verschillende door u voorgelegde nieuwe documenten) houdt immers helemaal geen

steek (CGVS eerste aanvraag dd. 21 augustus 2015, p. 3, 7 en 13).” Er kan inderdaad niet worden

ingezien waarom verzoeker, die beweert als Afghaans vluchteling in Pakistan te hebben verbleven,

onjuiste verklaringen zou afleggen over zijn verblijfplaats in Pakistan. In zoverre verzoeker opwerpt dat

uit zijn Pashto blijkt dat hij een Afghaan is die in Pakistan gewoond heeft en laakt dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft nagelaten om een taalanalyse te

doen, wijst de Raad er vooreerst op dat verzoeker zijn blote bewering op generlei wijze staaft en

benadrukt voorts dat geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag

belaste instanties verplicht om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van

vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen, zodat een eventuele

taalanalyse onder de discretionaire bevoegdheid van de commissaris-generaal valt. De eventuele

uitkomst van een taalanalyse, zoals wordt gesuggereerd in het verzoekschrift, is bovendien

onvoldoende om verzoekers beweerde herkomst aan te tonen en doet geen afbreuk aan het feit dat

redelijkerwijs van verzoeker mag worden verwacht dat hij bij machte is om zijn beweerde regio van

herkomst middels duidelijke, coherente en geloofwaardige verklaringen aannemelijk te maken, quod non

in casu.

Ook de door verzoeker in het kader van onderhavige asielaanvraag bijgebrachte documenten kunnen

zijn geloofwaardigheid niet herstellen. De Raad treedt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen bij in diens beoordeling waar in de bestreden beslissing als volgt wordt overwogen:

“(…) Bovendien kan er geen enkele bewijskracht worden toegekend aan de door u voorgelegde

documenten die u voorlegde ter staving van uw nieuwe verklaringen, met name een verblijf als

Afghaans vluchteling in Pakistan (zie e-mail meester Ahmed Sakhi Mir-Baz dd. 8 februari 2017).

Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat op de door u voorgelegde vluchtelingenkaart (Proof of

Registration Card) genoteerd staat dat u geboren bent op 1 januari 2000. In het kader van uw eerste

asielaanvraag werd overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 25 juni

2015 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd reeds vastgesteld dat u toen al

ouder was dan achttien jaar waarbij u een leeftijd werd toegekend van 19,7 jaar met een

standaarddeviatie van anderhalf jaar. Daarnaast vermeldt de kaart als verblijfplaats het district Haripur in

de provincie KPK (Khyber Pakhtunwa). In het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u echter

dat u in de Pakistaanse provincie Punjab verbleef en daar beschikte over een vluchtelingenkaart

(gehoor eerste aanvraag dd. 21 augustus 2015, p.3, 7 en 13). Tijdens uw eerste aanvraag stelde u dat u

uw vluchtelingenkaart had achtergelaten in Pakistan, dat u niet wist waar ze was en dat ze

misschien verloren was gegaan. Er werd u destijds ook gevraagd om uw kaart te beschrijven en u

verklaarde dat deze een groene kleur had en dat er een logo op stond met een Afghaanse vlag (CGVS

eerste aanvraag dd. 21 augustus 2015, p. 13), hetgeen niet overstemt met de kaart die u voorlegt in het

kader van uw huidige aanvraag. Wat betreft het attest van de madrassa (koranschool) dient te worden

opgemerkt dat er in het kader van uw eerste asielaanvraag geen geloof werd gehecht aan uw studies in

een madrassa omwille van uw gebrekkige kennis van de Koran. Hoewel u stelde dat de Koran verdeeld
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is in dertig delen kon u niet eens één ervan bij naam noemen (CGVS eerste aanvraag dd. 21 augustus

2015, p. 19). Dat u nu slechts gedurende een jaar onderwijs zou hebben gevolgd in een koranschool in

Haripur (met name van 9 april 2014 tot 31 maart 2015) verandert hier niets aan. Bovendien wordt op dit

attest eveneens vermeld dat u geboren bent op 1 januari 2000. Bevreemdend is ook dat bovenaan op

het document staat aangegeven dat het een certificaat van een madrassa betreft terwijl er een stempel

op staat van een 'government middle school'. Het medisch attest werd dan weer afgeleverd in de stad

Peshawar. Hier wordt enkel uw voornaam W.(…) vermeld en de datum 26 januari. Er kan hier

bezwaarlijk uit afgeleid worden dat u gedurende een langere periode als vluchteling in Pakistan verbleef.

Uit de lidkaart van Hezbe Islami op naam van uw vader en de onleesbare kopie van een gelijkaardig

document kan evenmin iets worden afgeleid over uw verblijfplaats(en) voor uw komst naar België. De

lidkaart van Hezbe Islami werd trouwens afgeleverd op 20/11/1366 (Afghaans kalender komt overeen

met 9 februari 1988 volgens onze kalender) dus lang voor uw geboorte. Ook uit de drie foto’s kan niet

worden afgeleid waar u de jaren voor uw vertrek heeft verbleven. Er blijkt trouwens ook niet uit waar

deze zijn genomen. De kopie van uw taskara legde u reeds neer in het kader van uw derde

asielaanvraag. Er werd toen evenmin enige bewijskracht aan toegekend.” Gelet op deze pertinente en

draagkrachtige motieven, die in voorliggend verzoekschrift op generlei wijze worden ontkracht, oordeelt

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers beweerde verblijf als Afghaans vluchteling in Pakistan.

Wat betreft de uiteenzetting in het verzoekschrift omtrent het voordeel van de twijfel, benadrukt de Raad

dat het voordeel van de twijfel slechts kan worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden

gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, hetgeen – gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen – niet het geval is gebleken.

In zoverre verzoeker nog meent dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

vooringenomen zou zijn geweest, kan hij allerminst worden gevolgd. Uit het loutere feit dat in de

bestreden beslissing naar de weigeringsbeslissingen inzake verzoekers eerdere asielaanvragen wordt

verwezen kan dit immers geenszins worden afgeleid. De Raad herhaalt dat bij de beoordeling van een

latere asielaanvraag rekening mag worden gehouden met alle feitelijke elementen, ook met elementen

die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn

afgelegd en benadrukt dat aan de hand van eerdere beslissingen onderzocht kan worden of de nieuwe

elementen de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. De Raad

wijst er op dat de ambtenaar bij het Commissariaat-generaal zich bij het nemen van zijn beslissing heeft

laten leiden door verzoekers eigen verklaringen en de door hem bijgebrachte documenten. Het feit dat

deze in verzoekers nadeel spelen, is geen aanwijzing van enige bevooroordeeldheid. Verzoeker brengt

geen concrete gegevens bij waaruit blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit

de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig

gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien hebben de ambtenaren van het Commissariaat-

generaal geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de

kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift voor het overige niet verder komt dan het

louter volharden in zijn verklaringen omtrent zijn verblijf in Pakistan, het uiten van blote beweringen en

het bekritiseren van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, hetgeen evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee

verzoeker nog steeds geen zicht biedt op zijn reële situatie, waardoor noch het Commissariaat-

generaal, noch de Raad in staat zijn om zich een correct beeld te vormen van zijn juiste regio van

herkomst, zijn verblijfplaatsen en leefsituatie de laatste jaren, zijn eventueel verblijf in derde landen of

eventuele verblijfsalternatieven waarover hij zou kunnen beschikken.

2.7.5. 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.

2.8. In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat dit artikel 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
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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 en de loutere verwijzing naar algemene informatie over de

situatie in het land van herkomst, zonder deze te betrekken op de individuele en persoonlijke situatie,

volstaan niet om een inbreuk uit te maken op voornoemd artikel.

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “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. 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 voor wat de elementen betreft die u aangehaald hebt in het kader

van andere verblijfsprocedures waarvoor DVZ wel verantwoordelijk is, kan gesteld worden dat deze

verblijfsprocedures allen werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 EVRM werd

aangetoond. Er is geen probleem van non-refoulement, de betrokkene heeft in geen enkele procedure

een probleem van 3 EVRM aangehaald. 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.”

2.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De Raad stelt vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, met inbegrip van verzoekers

verklaringen, en op alle dienstige stukken. Op basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat

verzoeker in het kader van zijn vierde asielaanvraag 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. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

2.10. Waar verzoeker in fine vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen en terug te

sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek,

verwijst de Raad naar 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 artikel 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,
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tweede lid, 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY W. MULS


