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nr. 85 857 van 14 augustus 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2012

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

staatlozen van 10 mei 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 juli 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 20 juli 2012.

Gelet op de beschikking van 30 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 augustus 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. STRUBBE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoekers’ vorige asielaanvraag werd geweigerd bij ’s Raad arrest nr. 71 889 van 15 december

2011 omdat verzoeker zijn profiel als journalist niet aantoont en de vervolgingsfeiten die daarvan het

gevolg zouden zijn niet geloofwaardig zijn, en omdat er in verzoekers hun regio van herkomst, Kabul,

geen reëel risico op ernstige schade heerst wegens willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2, c)

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

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

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

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

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

De bevoegdheid van de Raad is beperkt tot de beoordeling van de in de huidige asielaanvraag

aangehaalde nieuwe elementen en de mogelijke gevolgen hiervan bij een eventuele terugkeer naar het

land van herkomst.

3.1. Te dezen brengen verzoekers ter staving van verzoekers profiel van journalist een origineel attest

neer van Tolo TV. De bestreden beslissingen stellen vast dat verzoekers dit attest ook al in de

beroepsprocedure in het kader van hun eerste asielaanvraag hebben neergelegd en het bijgevolg in het

kader van hun huidige asielaanvraag niet opnieuw wordt geëvalueerd. Verzoekers gaan hier in hun

verzoekschrift niet verder op in. Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekers

geen nieuwe elementen aanbrengen die de beoordeling van hun asielmotieven in het kader van hun

eerste asielaanvraag zouden kunnen wijzigen. De ongeloofwaardigheid van de vervolgingsfeiten als

gevolg van verzoekers beweerd profiel als journalist blijft derhalve vaststaan.

3.2. Wel voeren verzoekers in het kader van hun tweede en huidige asielaanvraag een vrees voor

vervolging aan ten gevolge van een wraakactie van de familieleden van A.H. omwille van het huwelijk

van verzoekers - tot voor kort vermiste - broer met de weduwe van A.H.

Ter ondersteuning hiervan leggen ze fotokopieën van de taskara’s neer van verzoekers broer en van de

kinderen van diens vrouw uit het huwelijk met A.H., de huwelijksakte van zijn broer met A.K.,

documenten over trainingen die A.K. volgde, twee werkbadges, een foto van A.H. en van verzoekers

broer, een verklaring die A.H. zou hebben afgelegd op een conferentie over de drugsproblematiek en de

wapenvergunning van A.H.

De bestreden beslissingen stellen vast dat deze elementen niet van die aard zijn dat het de door

verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten kan ondersteunen. Dit wegens (i) ongeloofwaardige en vage

verklaringen aangaande de levensloop van zijn vermeende broer en de situatie waarin hij zich bevindt,

(ii) verzoekers gebrek aan kennis over hoe de verbintenis tussen zijn broer en diens huidige vrouw tot

stand kwam (de verklaring dat zijn broer en schoonzus een verbintenis aangingen omdat ze jong zijn en

een relatie wilden hebben kan in de Afghaanse context niet overtuigen), (iii) het niet kan overtuigen dat

verzoekster in tegenstelling tot verzoeker niet op de hoogte is van de bedreigingen naar aanleiding van

het huwelijk van verzoekers broer en schoonzus, en (iv) de documenten die verzoekers neerleggen in

het kader van hun huidige asielaanvraag op geen enkele wijze hun asielaanvraag kunnen ondersteunen

gezien een groot aantal documenten betrekking heeft op de identiteit en levensloop van personen

waarover verzoeker nauwelijks iets weet. De documenten aangaande A.H. kunnen evenmin hun

asielrelaas ondersteunen gezien er geen geloof werd gehecht aan de nieuwe elementen in hun

asielrelaas en de daaruit volgende problemen die ze zouden ondervinden bij een terugkeer naar

Afghanistan. Ook wordt vastgesteld dat de elementen die verzoeker in het kader van zijn tweede

asielaanvraag heeft aangevoerd, hem reeds bekend waren ten tijde van zijn eerste asielprocedure.

Verzoekers brengen in hun verzoekschrift geen elementen bij dat de desbetreffende vaststellingen

afdoende weerleggen.

Waar verzoeker weliswaar beweert dat hij nog niet alles met zijn broer had kunnen bespreken, wijst

verweerder in zijn nota er terecht op dat verzoeker wel al eerder contact had met zijn schoonzus (zie

gehoorverslag van 27 april 2012, 9) en dat hiermee nog steeds niet wordt verklaard hoe zijn broer, die

volgens verzoeker mentaal gehandicapt is, zonder enige hulp van familie of een netwerk de

talibanperiode kon doorkomen. De verklaring post factum dat zijn broer door een kennis van de familie

naar Rusland werd meegenomen verklaart nog niet waarom verzoeker geen enkel contact meer zou

hebben gehad met zijn broer, die volgens diens eigen verklaringen van 2002 tot 2010 in Groot-Brittanië

verbleef, alwaar hij een asielaanvraag indiende met negatief gevolg en een repatriëring naar

Afghanistan tot gevolg (cf. bijlage bij de nota van verweerder).

Daargelaten de vraag of verzoeker en A.W.S. wel degelijk broers zijn, stelt de Raad vast dat verzoekers

verklaringen dermate vaag en ongeloofwaardig zijn dat hij niet aannemelijk maakt werkelijk in

Afghanistan in de negatieve belangstelling te staan omwille van het huwelijk van zijn broer. De

documenten die als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd (de bijlage 26 van A.W.S. en K.A, de

vragenlijst van A.W.K. d.d. 24 april 2012, de oproeping voor gehoor voor het Commissariaat-generaal
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voor de vluchtelingen en de staatlozen van K.A., foto’s en een video, en een attest betreffende de

medische opname van A.W.S.) doen aan bovenstaande vaststellingen geen afbreuk.

4. Uit de objectieve en actuele informatie van de commissaris-generaal toegevoegd aan het

administratief dossier (CEDOCA, SRB Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul, 17

augustus 2010, last updated 24 augustus 2011) blijkt dat er in verzoekers hun regio van herkomst,

Kabul, geen reëel risico op ernstige schade heerst wegens willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. De chronologische historiek van de veiligheidssituatie in Kabul

waarnaar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen, bevat geen andersluidende informatie die deze

vaststelling weerlegt.

5. Bijgevolg vermogen deze nieuwe elementen noch een vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin noch een reëel risico op ernstige schade aan te tonen die zich na het vellen

van ’s Raads arrest nr. 71 889 van 15 december 2011 zou hebben voorgedaan.

6. Verzoekers, die met toepassing van artikel 39/73, §4 van de vreemdelingenwet gevraagd hebben om

gehoord te worden, vragen te worden gehoord in aanwezigheid van verzoekers beweerde broer A.W.S.

Op dit verzoek wordt niet ingegaan omdat het horen van diens broer gelet op het voorgaande niet nodig

is om tot een uitspraak in onderhavig beroep te komen.

Voor het overige beperken verzoekers er zich ter terechtzitting toe de in hun verzoekschrift aangevoerde

argumentatie te herhalen.

7. Gelet op het voorgaande tonen verzoekers niet aan dat ze redenen hebben om te vrezen te worden

vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat ze een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van

terugkeer naar hun land van herkomst.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus tweeduizend en twaalf

door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. C. DECAESTECKER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. DECAESTECKER F. HOFFER


