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nr. 51 739 van 26 november 2010

in de zaken RvV X en RvV X/ IV

In zake: X – X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 juli 2010

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

staatlozen van 28 juni 2010.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. WILLEMS, die loco advocaat E. TRIAU verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk

binnengekomen op 6 september 2009 en hebben zich op 8 september 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers op 6

oktober 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 3 mei 2010.

1.3. Op 28 juni 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 29 juni 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing ten aanzien van X (hierna: verzoeker) luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van dorp Masjed Sabz, district

Sangcharak, provincie Sar-e Pul afkomstig te zijn. U bent Hazara en sjiiet. Na uw huwelijk met X (OV n°

6.484.990) op 17/01/1379 (omzetting Westerse kalender 6 april 2000) bent u in Mazar-e-Sharif

gaan wonen. U werkte in de winkel van uw schoonbroer X (OV n° 6.531.240) als kleermaker. In 1379

(2000) werd uw schoonvader gedood door de taliban, waarna uw echtgenote en haar broers zijn

gronden overerfden. In de maand mizan 1387(september-oktober 2008) zijn jullie problemen begonnen.

De gouverneur van Balkh, Ustad Atta, stuurde enkele van zijn mannen naar jullie om jullie gronden, 50

jerib, te kopen. Jullie weigerden om die gronden te verkopen, onder meer omdat de geboden prijs te

laag was. Op 05/10/1387 (25 december 2008) werd uw schoonbroer Mehdi ontvoerd en vermoord door

de mannen van Ustad Atta. Op 20/11/1387 (9 februari 2009) poogden ze ook uw dochter te ontvoeren.

Op 20/02/1388 (10 mei 2009) kwamen de mannen van Ustad Atta nog eens bij jullie langs en

bedreigden jullie. Jullie vroegen één maand bedenktijd en regelden intussen jullie vertrek uit

Afghanistan. Op 10/03/1388 (31 mei 2009) hebben jullie Afghanistan verlaten. Jullie reisden met

het vliegtuig naar Herat, vandaar reisden jullie verder naar Iran. Via Iran en Turkije kwamen jullie

in Griekenland aan. In Griekenland namen jullie het vliegtuig naar België waar jullie op 6 september

2009 aankwamen. Op 8 september 2009 vroeg u samen met uw vrouw asiel aan. Diezelfde dag dienden

ook uw schoonbroer X en diens echtgenote X (OV n° 6.484.981) die zich op dezelfde asielmotieven

baseerden, een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw taskara voor.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

De problemen die jullie naar voren brengen houden rechtstreeks verband met het bezit van 50

“jerib” grond door uw schoonfamilie in het plaatsje Hawlai (CGVS, p. 8 – 11). Dit werd na de dood van

uw schoonvader op 14 assad 1379 (5 augustus 2000) tussen de drie broers en uw echtgenote verdeeld.

De gouverneur van Balkh wou echter deze gronden in handen krijgen om er volgens uw

verklaringen nieuwe huizen op te bouwen (CGVS, p. 9). Volgens uw schoonbroer X zouden deze

gronden nodig zijn om de stad groter te maken (CGVS X, p. 8). U verklaarde echter dat u niet veel over

de regeling van die gronden wist, omdat alles door uw schoonbroer X werd geregeld (CGVS, p. 8). Het

is vooreerst al opmerkelijk dat u, als echtgenoot van de zus die een deel van de gronden erfde, stelt niet

veel te weten van deze gronden terwijl dit verband houdt met de rechtstreekse aanleiding voor jullie

vertrek uit Afghanistan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat uw schoonbroer er niet in slaagde om

coherente verklaringen af te leggen over het bezit en gebruik van deze gronden. Wanneer hem

bijvoorbeeld werd gevraagd naar de reisroute om naar deze gronden te gaan ging hij volledig de mist in

(CGVS X, p. 7). Zo blijkt het district waar de gronden gelegen zouden zijn verkeerd te zijn gesitueerd, en

weet zijn echtgenote bijvoorbeeld niet of die gronden nog in Balkh liggen of niet. Er bestaan dus al

ernstige twijfels over de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Daarenboven leggen jullie tegenstrijdige verklaringen af over het gebruik van deze gronden.

U verklaarde dat uw schoonbroer mensen had aangesteld om op deze gronden te werken en de

opbrengst werd verdeeld 5 tegen 1 (CGVS, p. 8). U weet niet wie uw schoonbroer daarvoor aanstelde.

Opmerkelijk is echter dat uw schoonbroer spontaan geen gewag maakt van deze verdeling en eerst

verklaarde dat de gronden al zeven of acht jaar braak liggen en daarna beweerde dat hij niet weet of de

gronden nog worden gebruikt (CGVS X, p.6-7). Daarenboven verklaarde uw echtgenote,

eveneens erfgename van deze gronden, dat de gronden niet worden gebruikt en dat ze niet weet

waarom dat zo is (CGVS X, p. 5). Het is opmerkelijk dat jullie over deze gronden, die volgens

jullie verklaringen 10.000 dollar per jerib waard zijn, wat gezien de oppervlakte van 50 jerib (10 hectare),

de totale waarde op 500.000 dollar brengt beslaat, geen coherente verklaringen kunnen afleggen.

Hieruit kan worden afgeleid dat ze blijkbaar niet zo’n belangrijke rol in jullie dagelijkse leven spelen, wat

niet overeenstemt met jullie verklaringen dat jullie problemen kenden met de gouverneur omdat hij

die gronden wou inpalmen. Uw schoonbroer en uzelf verklaarden dat de gronden op anderhalf uurtje

rijden van Mazar-e Sharif verwijderd lagen (CGVS, p. 11; X p. 6). Bovendien verklaarde uw schoonbroer

dat er weinig water aanwezig was en dat de gronden moeilijk bereikbaar waren aangezien een stuk met

de ezel moet worden afgelegd (CGVS X, p. 6).

Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden geplaatst bij jullie verklaring dat deze gronden die op

anderhalf uur rijden van Mazar-e Sharif liggen interessant zouden zijn voor Ustad Atta voor de

uitbreiding van de stad. Er kunnen ook vragen worden gesteld bij het feit dat jullie niet hebben

overwogen om die gronden, tegen een weliswaar lagere prijs, te verkopen. Het bezit van die gronden is
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de aanleiding voor de dood van uw schoonbroer Mehdi en de reden van jullie vlucht. Waarom jullie niet

hebben overwogen om die te verkopen, gezien toch ernstige feiten als de moord op Mehdi en een

poging tot ontvoering van uw dochter, terwijl een verkoop misschien het einde zou kunnen betekenen

van jullie problemen, blijft een vraagteken.

Tijdens uw asielaanvraag legde u uw taskara voor. Dit dient enkel als bewijs van uw

Afghaanse nationaliteit en voegt verder niets toe aan uw asielrelaas. Bovendien kunnen jullie geen

enkel begin van bewijs van het grondbezit voorleggen (CGVS p. 16). Er dient dan ook te worden

besloten dat u nergens aannemelijk maakte omwille van dit grondconflict met de gouverneur van Balkh

Afghanistan te zijn moeten ontvluchten.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis

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

achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke

Afghaan toegekend.

Hoewel de veiligheidssituatie anno 2009 globaal is verslechterd, blijft de specifieke

veiligheidssituatie toch regionaal sterk verschillend. Dit regionale onderscheid en de eraan gekoppelde

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen uit onveilige gebieden was voorheen

gebaseerd op uitgebreide CEDOCA research en op het UNHCR-advies (“Afghanistan Security Update

Relating to Complementary Forms of Protection”) van 6 oktober 2008.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “ Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009

in rekening genomen. Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij

te geven waarbij specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook

melding van een uitbreiding van de gebieden die getroffen worden door het gewapend conflict, maar

nergens wordt een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd

op basis van de algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door

Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

die werden aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van

de plaats van herkomst.

Een analyse van de beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur wijst nog steeds op

duidelijke regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Het CGVS is zich bewust van het feit dat het conflict zich heeft

uitgebreid, maar stelt vast dat verscheidene gezaghebbende bronnen het zwaartepunt van het conflict in

het zuiden, het zuidoosten en bepaalde gebieden in het oosten blijven leggen. In deze gebieden vinden

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en

internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook burgerslachtoffers vallen.

In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse asielzoekers die uit deze

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

Het UNHCR vermeldde op 6 oktober 2008 de provincies Sar-e Pul, Balkh, Samangan en

Badakhshan niet als onveilige provincies. Ook uit de meer recente informatie die bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat geen enkele bron erop wijst dat Mazar-i Sharif onveilig zou zijn. Er is in

de bronnen wel sprake van toenemende activiteiten van AGE’s, bijvoorbeeld via de verdeling van night

letters (dreigbrieven die ’s nachts worden verspreid) en occasionele IED’s (bermbommen) en

hinderlagen, doch deze vinden vooral in andere gebieden plaats. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die op een voor burgers onveilige situatie wijzen.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen; is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd.

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 Mazar-i Sharif 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
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het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Mazar-i Sharif aldus geen reëel risico

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

C. Conclusie

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

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

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

De bestreden beslissing ten aanzien van X (hierna: verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van stad Mazar-i Sharif, provincie Balkh

afkomstig te zijn. U bent Hazara en sjiiet. U bent op 17/01/1379 (omzetting naar Westerse kalender 6

april 2000) met HUSSEINI, Abbas getrouwd (OV n° 6.484.990). U kreeg op 28/01/1384 (17 april 2005)

een dochter, Nilofar. In 1379 (2000) werd uw vader gedood door de taliban, waarna u en uw drie broers

een groot stuk grond erfden. In de maand mizan 1387 (september-oktober 2008) zijn jullie problemen

begonnen. De gouverneur van Balkh, Ustad Atta, stuurde enkele van zijn mannen naar jullie om jullie

gronden, 50 jerib, te kopen. Jullie weigerden om die gronden te verkopen. Op 05/10/1387 (25 december

2008) werd uw broer Mehdi ontvoerd en vermoord door de mannen van Ustad Atta. Op 20/11/1387 (9

februari 2009) poogden ze ook uw dochter te ontvoeren. Op 20/02/1388 (10 mei 2009) kwamen de

mannen van Ustad Atta nog eens bij jullie langs en bedreigden jullie. Jullie vroegen één maand

bedenktijd. Intussentijd verkochten jullie het huis en regelden jullie het vertrek uit Afghanistan. Op

10/03/1388 (31 mei 2009) hebben jullie Afghanistan verlaten. Jullie reisden met het vliegtuig naar Herat,

vandaar reisden jullie verder naar Iran. Via Iran en Turkije kwamen jullie in Griekenland aan. In

Griekenland namen jullie het vliegtuig naar België waar jullie op 6 september 2009 aankwamen. Op 8

september 2009 vroeg u samen met uw man asiel aan. Op diezelfde dag dienden ook uw broer Khawari

Rajab Ali (OV n° 6.531.240) en schoonzus Nawrozi Fatima (OV n° 6.484.981) een asielaanvraag in op

basis van dezelfde asielmotieven. U legt behalve de taskara van uw echtgenoot geen documenten voor

ter staving van uw asielrelaas.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt. Er dient te worden opgemerkt dat uw asielrelaas gebaseerd is op dezelfde vluchtmotieven als

die van uw man. Er werd echter in hoofde van hem een beslissing genomen tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus omdat

er geen geloof wordt gehecht aan die problemen die jullie met gouverneur Ustad Atta zouden

hebben gekend. Jullie verklaringen en die van uw broer en diens echtgenote bleken immers vaag

en tegenstrijdig te zijn. Bijgevolg kan ook aan u geen vluchtelingenstatus worden toegekend.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis

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

achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke

Afghaan toegekend.

Hoewel de veiligheidssituatie anno 2009 globaal is verslechterd, blijft de specifieke

veiligheidssituatie toch regionaal sterk verschillend. Dit regionale onderscheid en de eraan gekoppelde

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen uit onveilige gebieden was voorheen

gebaseerd op uitgebreide CEDOCA research en op het UNHCR-advies (“Afghanistan Security Update

Relating to Complementary Forms of Protection”) van 6 oktober 2008.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “ Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009

in rekening genomen. Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij

te geven waarbij specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook

melding van een uitbreiding van de gebieden die getroffen worden door het gewapend conflict, maar

nergens wordt een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd

op basis van de algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door
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Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

die werden aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van

de plaats van herkomst.

Een analyse van de beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur wijst nog steeds op

duidelijke regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Het CGVS is zich bewust van het feit dat het conflict zich heeft

uitgebreid, maar stelt vast dat verscheidene gezaghebbende bronnen het zwaartepunt van het conflict in

het zuiden, het zuidoosten en bepaalde gebieden in het oosten blijven leggen. In deze gebieden vinden

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en

internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook burgerslachtoffers vallen.

In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse asielzoekers die uit deze

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

Het UNHCR vermeldde op 6 oktober 2008 de provincies Sar-e Pul, Balkh, Samangan en

Badakhshan niet als onveilige provincies. Ook uit de meer recente informatie die bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat geen enkele bron erop wijst dat Mazar-i Sharif onveilig zou zijn. Er is in

de bronnen wel sprake van toenemende activiteiten van AGE’s, bijvoorbeeld via de verdeling van night

letters (dreigbrieven die ’s nachts worden verspreid) en occasionele IED’s (bermbommen) en

hinderlagen, doch deze vinden vooral in andere gebieden plaats. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die op een voor burgers onveilige situatie wijzen.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen; is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd.

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 Mazar-i Sharif 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 Mazar-i Sharif aldus geen reëel risico

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

2.1. Gezien beide bestreden beslissingen op dezelfde motieven steunen waartegen verzoekers dezelfde

middelen hebben aangevoerd en gezien verweerder zijn nota met opmerkingen tegen beide beroepen

samen heeft gericht, is het aangewezen om beide beroepen wegens verknochtheid samen te

behandelen en te berechten teneinde een goede rechtsbedeling te verzekeren.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Blijkens hun verklaringen, zoals weergegeven in de gehoorverslagen, zouden verzoekers

Afghanistan verlaten hebben omdat ze door de gouverneur van Balkh, U.A., bedreigd werden.

Verzoekster erfde, samen met haar broer K.R.A. (RvV nr. 57 395) en twee andere broers, na het

overlijden van hun vader in 2000, gronden met een oppervlakte van vijftig jerib (ongeveer tien hectare)

en gelegen in Hawlai een dorp in het district Chahar Kint. In 2008 wilde de gouverneur de gronden

kopen voor de uitbreiding van de stad, hetgeen door verzoekster en haar broers geweigerd werd omdat

de verkoopsprijs te laag was. De mannen van U.A. vermoordden verzoeksters broer, M., en poogden

hun dochtertje te ontvoeren om hen onder druk te zetten. Zij vroegen een maand bedenktijd en besloten

het land te ontvluchten.

3.2. Artikel 39/76 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) bepaalt dat de

geadieerde kamervoorzitter of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken slechts de nieuwe
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gegevens onderzoekt als aan de twee volgende voorwaarden is voldaan: deze nieuwe gegevens zijn

opgenomen in het oorspronkelijk verzoekschrift, en de verzoekende partij moet aantonen dat zij deze

gegevens niet vroeger heeft kunnen inroepen in de administratieve procedure. In afwijking van het

tweede lid van artikel 39/76 van voornoemde wet, en desgevallend van artikel 39/60, tweede lid, kan de

Raad met het oog op een goede rechtsbedeling, beslissen om elk nieuw gegeven in aanmerking te

nemen dat hem ter kennis wordt gebracht door de partijen, met inbegrip van hun verklaringen ter

terechtzitting, onder de cumulatieve voorwaarden dat deze gegevens steun vinden in het

rechtsplegingsdossier, ze van dien aard zijn dat ze op een zekere wijze het gegrond of ongegrond

karakter van het beroep kunnen aantonen, en dat de partij aannemelijk maakt dat zij deze nieuwe

gegevens niet eerder in de procedure kon meedelen.

Krachtens artikel 39/2, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet kan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen “de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de bestreden

beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij

omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen”.

3.3. Niettegenstaande verzoekers en hun (schoon)familie onderling tegenstrijdige verklaringen afleggen

met betrekking tot essentiële elementen van hun asielrelaas, met name over de gronden die zij na de

erfenis in gemeenschap zouden hebben, stelt de Raad vast dat verzoekster haar broer K.R.A. en

schoonzus N.F. ter terechtzitting van 8 oktober 2010 verklaarden dat zij intussen in het bezit zijn van

documenten die enerzijds hun identiteit en afkomst bewijzen en anderzijds aantonen dat zij eigenaar zijn

van gronden gelegen in Hawlai, district Chahar Kint, en deze documenten ter terechtzitting ook tonen.

De Raad is van oordeel dat hij niet tot een bevestiging of hervorming kan komen van de bestreden

beslissingen zonder aanvullende onderzoeksdaden te moeten bevelen met betrekking tot het belang en

de authenticiteit van de documenten die de familie thans in bezit heeft.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissingen genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 28

juni 2010 worden vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig november tweeduizend en tien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


