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nr. 224 785 van 9 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. GREENLAND

Puntstraat 12

2250 OLEN

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 5 augustus 2019

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

staatlozen van 30 juli 2019.

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 7 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. GREENLAND en van attaché

L. VANDERVOORT, 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

Op 9 december 2015 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische

autoriteiten.

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Raqul in de regio

Sanglakh, district Jalrez, provincie Maidan Wardak. Op 13-jarige leeftijd verhuisde u naar Iran, waar u

zich vestigde in Teheran. U stelde tevens tot de Sadat-etnie te behoren.



RvV X - Pagina 2

Uw vader was een herder in Afghanistan. Op een dag kreeg hij een conflict met Kuchi's, die schapen

van hem wilden stelen. Uw vader werd door hen gedood. Na de moord op uw vader bedreigden de

Kuchi's ook u en uw familie. Ze sneden vier vingers af van uw jongere broer. Als reactie hierop vluchtten

jullie naar Iran. U was op dit moment 12 à 13 jaar. In Iran kreeg u te maken met discriminatie en

problemen met de politie. U vreesde dat ze u zouden terugsturen naar Afghanistan.

Hierdoor verliet u samen met uw familie Iran. Onderweg raakte u uw moeder en twee broers kwijt. U

verliet Iran vermoedelijk in oktober 2014 en kwam aan in België op 1 november 2015. U legde geen

bewijsstukken neer ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming.

Op 28 september 2017 betekende het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) u een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Hoewel uw Afghaanse herkomst niet betwist werd kon geen geloof worden

gehecht aan uw verblijf in de regio Sanglakh, district Jalrez, provincie Maidan Wardak, en evenmin aan

uw verblijf in Iran als Afghaans vluchteling.

Daar geen geloof gehecht werd aan uw verblijf in Afghanistan kon evenmin geloof worden gehecht aan

de vervolgingsfeiten die zich daar zouden hebben afgespeeld in de door u gestelde periode. Daar u

geen zicht bood op uw werkelijke verblijfplaatsen voor uw vertrek naar België maakte u het voor het

CGVS onmogelijk om het eventuele risico gekoppeld aan een terugkeer naar uw werkelijke verblijfplaats

te beoordelen en maakte u het bestaan van zulk een risico niet aannemelijk.

U ging in beroep tegen de beslissing van het CGVS bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

In het kader van uw beroepsprocedure legde u een brief voor van uw broer M.(…) S.(…) die wel een

status heeft gekregen in België. Op 20 maart 2019 bevestigde de RvV bij arrest 218 528 de analyse en

de beslissing van het CGVS en besliste eveneens tot de weigering van de vluchtelingenstatus en de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad merkte ook op dat de brief van uw broer niet

kan aanvaard worden als bewijsstuk van jullie familieband. Op 19 april 2019 werd u door de politie

aangehouden na een identiteitscontrole in het kader van de vaststelling van feiten inzake bedreigingen

met een mes. Daar u zich illegaal op het Belgisch grondgebied bevond werd u overgebracht naar een

gesloten centrum teneinde u op 7 juni 2019 te repatriëren naar Afghanistan.

Op 5 juni 2019 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in en daardoor werd uw

repatriëring geannuleerd.

U stelde dat u als Afghaanse jongen in Iran werd geboren, Afghanistan nooit gezien heeft, er niemand

kent, en er geen plaats heeft om te logeren. Het Afghaanse luik van uw eerste verzoek zou volledig

onwaar zijn, u zou dat verhaal gekocht hebben bij een smokkelaar die u had aangeraden dat te

vertellen. U was minderjarig en andere Afghanen vertelden u ook dat u een negatieve beslissing zou

krijgen als u zou vertellen dat u steeds in Iran gewoond had. U zou Iran verlaten hebben uit angst te

worden gerekruteerd om in Syrië te gaan vechten. U zou in Iran meermaals met een mes bedreigd zijn

en bestolen zijn. U haalde tot slot de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan aan en stelde dat u er

zal gedood worden. U legde geen bewijsstukken neer ter ondersteuning van uw verzoek.

Dit verzoek werd op 21 juni 2019 niet-ontvankelijk verklaard. U ging niet in beroep tegen deze

beslissing.

Op 18 juli 2019 diende u een derde verzoek om internationale bescherming in waardoor ook de

volgende repatriëring geannuleerd werd. U verwees opnieuw naar de problemen in Afghanistan die u

aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek en waarvan u in het kader van uw vorig verzoek stelde

dat deze volledig onwaar zijn. U gaf ook aan de de taliban sjiieten viseert. Tot slot herhaalde u dat u

onderweg in Turkije uw moeder en broers bent kwijtgeraakt. Ter staving van dit verzoek legt u uw

geboorteakte en deze van uw broer M.(…) S.(…) neer, alsook een kopie van de Belgische

identiteitskaart van uw broer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
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procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker 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, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat het CGVS uw eerste verzoek om

internationale bescherming heeft afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er geen geloof kon worden gehecht aan

uw beweerde verblijfsplaatsen in Afghanistan en eveneens omdat er geen geloof kon worden gehecht

aan uw verblijf als Afghaans vluchteling in Iran. Daar u niet de waarheid vertelde over uw werkelijke

verblijfplaats(en) vóór uw vertrek naar België, verkeerde de commissaris-generaal in het ongewisse met

betrekking tot de plaats waar en de omstandigheden waarin u daadwerkelijk vóór uw aankomst naar

België leefde, alsook de werkelijke redenen die u ertoe hebben aangezet deze plaats te verlaten. Door

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw verzoek vormt, te verzwijgen maakt u door uw

eigen toedoen het onderzoek onmogelijk naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees voor

vervolging of van een reëel risico op ernstige schade. Deze beslissing en beoordeling werd door de RvV

bevestigd. U diende geen cassatieberoep in. Uw tweede verzoek, waarin u stelt dat het Afghaanse luik

van uw eerste verzoek volledig onwaar is en dat u in Iran bent geboren, werd door het CGVS niet

ontvankelijk verklaard. U diende geen beroep in tegen deze beslissing. Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige verzoeken om internationale bescherming en

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

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

aanzienlijk groter maakt dat u in aanmerking komt voor internationale bescherming. Echter, in

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

U bracht in het kader van uw huidig verzoek geen elementen aan die de voorgaande beoordelingen in

een ander daglicht kunnen stellen. Integendeel, u bracht geen nieuwe elementen aan en u verwees

uitsluitend naar de problemen in Afghanistan die u aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek

(Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag, vraag 5 t/m 7). Het gegeven dat u naar aanleiding van

uw huidig verzoek louter en alleen vasthoudt aan uw eerder aangehaalde motieven is niet van dien aard

om de voorgaande beoordelingen in een ander daglicht te plaatsen. Bovendien verklaarde u tijdens uw

tweede verzoek dat het volledige Afghaanse luik van uw eerste verzoek onwaar was en dat u uw

verhaal had gekocht bij een smokkelaar.

Wat betreft uw verwijzing naar de vervolging van sjiieten in Afghanistan (Schriftelijke Verklaring

Meervoudige Aanvraag, vraag 5) dient opgemerkt dat u naast uw verwijzing naar de algemene situatie

geen redenen aanhaalt waarom u bij terugkeer naar Afghanistan persoonlijk geviseerd zou worden door

taliban. Aan uw persoonlijke problemen met de taliban wordt immers, zoals eerder vermeld, geen enkel

geloof gehecht. In het Easo rapport “Individuals targeted by armed actors in the conflict” van december

2017 wordt gesteld dat de taliban geen etnische of sektarische agenda hebben, maar alle Afghanen

trachten te verenigen in hun strijd tegen de buitenlandse aanwezigheid en de huidige overheid. In dit

rapport wordt er melding gemaakt van twee voornaamste soorten aanslagen waarbij Hazara’s het

slachtoffer werden: aanslagen in grote steden tegen plaatsen waar sjiieten samen komen en voorvallen

waarbij Hazara’s onderweg tegengehouden en vervolgens veelal ontvoerd worden. Het rapport

verduidelijk evenwel dat het viseren van reizende Hazara’s niet alleen afgenomen is, maar vooral dat bij

de meeste van deze incidenten de Hazara’s niet geviseerd werden omwille van het behoren tot hun

etnische of religieuze groep. Door uw loutere vage verwijzing naar de houding van de taliban ten

opzichte van de Hazara’s en het onderstrepen van de incidenten met reizende Hazara’s slaagt u er
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allerminst in aan te tonen dat er voor u persoonlijk een gegronde vrees op vervolging of een reëel risico

op ernstige schade is enkel omdat u het sjiitisch geloof aanhangt of tot de groep der Hazara’s behoort.

De door u voorgelegde geboorteaktes van uw en uw broer, die werden afgeleverd op 12 juli 2019 door

de Afghaanse ambassade in Brussel, kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Vooreerst

blijkt uit de informatie van het CGVS dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten zeer laag is,

gezien wijdverspreide corruptie. Documenten kunnen bij Afghaanse overheden ook verkregen worden

op basis van een vervalste taskara, gezien dit document geen veiligheidskenmerken bevat. Bovendien

staat in uw geboorteakte vermeld dat u geboren zou zijn in Afghanistan terwijl u in uw vorige verzoek net

verklaarde dat dit deel van uw verklaringen gelogen was en dat u geboren zou zijn in Iran. U biedt in uw

vragenlijst verdere geen uitleg over deze geboorteakte. Het neerleggen van deze geboorteakte kan

louter op zich, in het licht van de beslissingen in uw voorgaande verzoeken, uw verblijf in Maidan

Wardak of Iran niet aantonen.

Wat betreft uw band met M.(…) S.(…) oordeelde de RVV in het kader van uw eerste verzoek reeds dat

diens beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus geenszins een bevestiging

inhield van uw verblijf in Maidan Wardak of in Iran. Het neerleggen van een geboorteakte om uw band

aan te tonen met M.(…) S.(…) verandert louter op zich niets aan deze conclusie. Bovendien dateert de

beslissing van uw broer reeds van zeven jaar geleden en dient elk verzoek om internationale

bescherming op zijn eigen merites te worden beoordeeld. Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe

elementen of feiten 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.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere

de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en de redelijkheidsplicht, een manifeste

appreciatiefout, artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 en de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet, voert verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte weigerde om hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te

kennen, waarna hij een poging onderneemt om de motieven van de bestreden beslissing te verklaren of

te weerleggen. Hij formuleert zijn verweer als volgt:

“Verzoeker is uit Afghanistan samen met zijn gezin gevlucht. Het gezin werd in Iran gevestigd.
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Verzoeker is naar Europa gevlucht.

Het CGVS heeft de moeilijkheden die verzoeker wel degelijk heeft gekend, fout ingeschat.

In zijn eerste verzoek om internationale bescherming heeft verzoeker de waarheid verteld. Hij heeft

verteld van welke gebeid dat hij afkomstig was en dat hij vreest voor zijn veiligheid bij een terugkeer

naar Afghanistan. Dit is het relaas dat hij verteld heeft bij zijn aankomst in België.

Toen verzoeker vernomen had dat een repatriëering imminent was, aangezien hji aan wachten was op

bewijsstukken van zijn broer, had hij iets nieuws moeten vertellen om de repatriëring tegen te houden!

Hij moest immers terugkeren naar Afghanistan waar het voor hem gevaarlijk is!

Zodra hij de stukken van zijn broer bekwam heeft hij een nieuwe verzoek gedaan.

Verzoeker is van de provincie Waldat. Door de veiligheidssituatie in de herkomstregio van verzoeker,

het district Jalrez, in de provincie Maidan Wardak, dient het statuut van subsidiaire bescherming aan

hem te worden toegekend.

In zijn eerste verzoek internationale bescherming heeft verzoeker volharden in het gegeven dat hij van

dit district is.

Hij heeft verwezen naar het feit dat zijn broer ook van dit district is.

Zijn broer heeft de subsidiaire bescherming in België gekregen.

Toen verzoeker in beroep ging tegen de eerste beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatuut en

de subsidiaire bescherming, heeft Uw Raad gesteld dat verzoeker geen bewijs had bijgebracht van zijn

band met zijn broer.

Aangezien de broer van verzoeker nu net verlof heeft, was hij in de mogelijkheid om zich te wenden

naar de ambassade van Afghanistan in België en daar heeft hij zijn geboorteakte en die van zijn broer,

verzoeker, mogen bekomen.

Uit deze stukken blijkt duidelijk dat verzoeker de broer van M.(…) S.(…) is.

Uit deze stukken blijkt ook duidelijk dat beide broers in Sanglakht, provincie Wardak geboren zijn, reden

waarom M.(…) S.(…) subsidiaire bescherming heeft gekregen. (RvV nr. nr. 217.609 van 27 februari

2019 )

Het gebied van waar verzoeker afkomstig is, is nog steeds zeer gevaarlijk. (stuk 3)

Het was niet eerlijk van verzoeker om te liegen maar dat was uit vrees voor zijn leven. Hij heeft dit maar

éné keer gedaan. Zijn geloofwaardigeheid is niet volledig ondermijnd.

Gelet op de bewijsstukken (die werden in het geval van de broer van verzoeker door CGVS aanvaard)

dient er ten minste bijkomende onderzoeken plaats te vinden om een schending van artikel 3 te

voorkomen.

Deze zijn stukken die de kans aangezienlijk groter maken dat verzoeker in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus komt.

Men aanvaard immers dat verzoeker van Afghanistan afkomstig is.

Men heeft niet bekeken of er alternatieve vestigingsplaatsen mogelijk zijn voor hem.

Verzoeker dient de subsidiaire beschermingsstatus ook te krijgen.

In meest ondergeschikte orde dient de zaak teruggestuurd te worden naar het CGVS.”

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het artikel “Taliban

Kills three Passengers in Jalrez District of Maidan Wardak” van 2 juni 2019.

2.3. Ter zitting legt verzoeker volgende documenten neer: zijn geboorteakte uitgegeven door de

Afghaanse ambassade te Brussel, de geboorteakte van zijn broer uitgegeven door de Afghaanse

ambassade te Brussel, de vertaling van zijn geboorteakte.

Beoordeling

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

57/6/2, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen de bevoegdheid geeft om een volgend verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk te verklaren indien door de verzoeker om internationale bescherming 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 aangevoerde schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève en artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet mist dan ook juridische grondslag.

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan
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worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De

Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek), op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook

onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

3.3. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;



RvV X - Pagina 7

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

3.4. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek 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 of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker 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 of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming 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 van 8 mei 2013 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, die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 dat

thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, verduidelijkt dat

deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming

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 verzoeker om internationale bescherming 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).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de Commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

3.5.1. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn derde en

huidige verzoek om internationale bescherming opnieuw steunt op de motieven die hij aanhaalde in het

kader van zijn eerste verzoek, waarvan hij in het kader van zijn tweede verzoek stelde dat deze volledig

onwaar zijn. Hij geeft ook aan dat de taliban sjiieten viseert en herhaalt dat hij onderweg in Turkije zijn

moeder en broers is kwijt geraakt. Ter staving van huidig verzoek legt verzoeker zijn geboorteakte en

deze van zijn broer M.S. neer, alsook een kopie van de Belgische identiteitskaart van zijn broer.

Verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming werd op 27 september 2017 door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geweigerd omdat geen geloof kan worden
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gehecht aan zijn herkomst uit het dorp Raqul in de regio Sanglakh, district Jalrez, provincie Maidan

Wardak, noch aan zijn verblijf in Iran als Afghaans vluchteling. Daar geen geloof gehecht werd aan

verzoekers verblijf in Afghanistan, kon evenmin geloof worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die zich

daar zouden hebben afgespeeld in de door hem gestelde periode. Aangezien hij geen zicht bood op zijn

werkelijke verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België maakte hij het voor het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen onmogelijk om het eventuele risico gekoppeld aan een terugkeer

naar zijn werkelijke verblijfplaats te beoordelen en maakte hij het bestaan van zulk een risico niet

aannemelijk. Deze beslissing en beoordeling werden bevestigd bij ’s Raads arrest nr. 218 528 van 20

maart 2019.

Verzoekers tweede verzoek om internationale bescherming werd op 21 juni 2019 door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet ontvankelijk verklaard. Verzoeker

beweerde naar aanleiding van zijn tweede verzoek dat het Afghaanse luik van zijn eerste verzoek

volledig onwaar was, dat hij in Iran werd geboren, Afghanistan nooit gezien heeft en er geen netwerk

heeft. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde dienaangaande: “(…)

In uw eerste verzoek haalde u immers al aan dat u sinds de leeftijd van 13 jaar in Iran woonde. Toen

beslisten het CGVS en de RvV dat op basis van uw gebrekkige verklaringen betreffende uw leven in

Iran moest worden besloten dat het niet geloofwaardig was dat u als Afghaans vluchteling jarenlang in

Iran woonde. Uw huidige bewering dat u sinds uw geboorte als Afghaans vluchteling in Iran woonde

maakt de geloofwaardigheidsanalyse van uw eerste verzoek nog pertinenter. Immers, indien u werkelijk

nog langer in Iran woonde had men nog meer doorleefde en uitgebreidere verklaringen van u mogen

verwachten betreffende uw leven in Iran. Uw nieuwe verklaringen betreffende uw verblijf in Iran doen

dus absoluut geen afbreuk aan de eerdere conclusies daarover.

Gelet op het voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3, of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke

elementen.” Verzoeker diende geen beroep in tegen deze beslissing.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming, de beslissingen met betrekking tot vorige verzoeken om internationale

bescherming 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

verzoeken om internationale bescherming 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. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling

van een volgend verzoek om internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

vorig verzoek om internationale bescherming zijn afgelegd.

3.5.2. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat verzoekers verklaringen en de door

hem in het kader van huidig verzoek om internationale bescherming neergelegde documenten niet

vermogen te tornen aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van zijn vorige verzoeken om

internationale bescherming op grond waarvan werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door

hem uiteengezette asielmotieven.

3.5.3. Immers, in zoverre verzoeker in het kader van huidig derde verzoek om internationale

bescherming opnieuw verwijst naar de problemen die hij in Afghanistan zou hebben gekend en hij aldus

volhardt in het vluchtrelaas en de asielmotieven zoals hij in het kader van zijn eerste verzoek om

internationale bescherming heeft uiteengezet, dient te worden benadrukt dat niet kan worden ingezien

om welke reden een loutere herhaling van dezelfde ongeloofwaardige asielmotieven zonder objectieve

bewijzen, zoals blijkt uit wat volgt, in een volgend verzoek om internationale bescherming erop zou

wijzen dat deze motieven wel degelijk geloofwaardig zouden zijn.

De Raad merkt vooreerst op dat in het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale

bescherming reeds genoegzaam werd vastgesteld dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn leven

als Afghaans vluchteling in Iran, noch aan zijn beweerde herkomst uit Sanglakh, in het district Jalrez van

de provincie Maidan Wardak en dienvolgens evenmin aan de voorgehouden vervolgingsfeiten die zich

daar zouden hebben voorgedaan. In ’s Raads arrest nr. 218 528 van 20 maart 2019 werd
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dienaangaande het volgende overwogen: “(…) Met betrekking tot verzoekers verblijf in Iran als

Afghaans vluchteling kon in de bestreden beslissing op grond van volgende pertinente motieven, die

steun vinden in het administratief dossier, terecht worden besloten dat de verzoekende partij

desbetreffend geen geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd:

“Zo blijkt u geen beeld te kunnen geven van uw leven als Afghaans vluchteling in Iran, de mensen die u

daar kende en uw activiteiten. Zo verklaart u dat u in de 3,5 à 4 jaar dat u in Iran woonde niets anders

deed dan werken. De rest van de tijd bleef u thuis en ging u nergens naartoe (CGVS gehoorverslag, p.

12). Gevraagd waar u naar toe ging, wat u deed en wie u ontmoette, antwoordt u opnieuw dat u ofwel

op uw werk was ofwel thuis bij uw moeder (CGVS, p. 12). Wanneer u er op wordt gewezen dat het

ongeloof waardig is dat u vier jaar lang nergens naartoe ging antwoordt u dat u toen jong was en vrees

had voor problemen (CGVS, p. 13). U wordt u gezegd dat u gewoon wordt gevraagd om te vertellen

over u leven in Iran, waar u naartoe ging en met wie u omging. U herhaalt echter dat u nergens naar toe

ging toen u in Iran woonde (CGVS, p. 13). Later wordt u nogmaals gevraagd of u ergens anders in

Teheran ging dan buiten werk. U antwoordt ontkennend (CGVS, p. 13).

Ook zegt u in Iran geen contact te hebben gehad met andere Afghanen. Enkel op uw werk zag u andere

Afghanen. U verklaart dit door te zeggen dat u in een woestijngebied woonde waar nauwelijks Afghanen

woonden (CGVS, p. 14). Nochtans hebt u tijdens het gehoor verklaard dat u woonde in Bare Awshar,

een onderdeel van de wijk Shah Abdullahzim en dat in Shah Abdullahzim wel veel Afghanen woonden

(CGVS, p. 5, 14). Hoewel het dus mogelijk is dat er in uw buurt Bare Awshar weinig Afghanen woonden

woonde u dichtbij buurten waar wel Afghanen woonden. Opnieuw kan het CGVS moeilijk geloof hechten

aan uw bewering nooit in contact te komen met mensen van de grote Afghaanse gemeenschap in

Teheran. U was immers het oudste mannelijke lid van uw gezin en bovendien werkte u in Teheran

samen met andere Afghanen. Daarenboven wordt, zoals hierboven gezegd, geen geloof gehecht aan

uw bewering dat u nooit buiten uw huis kwam. Er wordt u gevraagd waar uw Afghaanse collega’s

oorspronkelijk vandaan kwamen in Afghanistan. U zegt dat u dit niet vroeg en dat er op het werk niet

werd gepraat over Afghanistan hetgeen niet overtuigt (CGVS, p. 14, 16). U blijkt van geen enkele

Afghaan die u kende in Teheran te kunnen zeggen waar hij of zij oorspronkelijk vandaan kwam in

Afghanistan (CGVS, p. 14). Ook moet u het antwoord schuldig blijven wanneer gevraagd wordt of u

weet waarom bepaalde mensen die u kende Afghanistan ontvlucht waren (CGVS, p. 16). Later in het

gehoor wordt u nogmaals gevraagd met wie u allemaal contact had in Iran. U antwoordt echter opnieuw

dat u enkel contact had met uw broers en moeder (CGVS, p. 17).

Het is niet geloofwaardig dat u gedurende uw verblijf in Iran op geen enkele wijze contact had met

mensen binnen de Afghaanse gemeenschap. U was immers het oudste mannelijk gezinslid, u werkte in

de stad met andere Afghanen. U kunt bovendien niet duiden waarom uw gezin zich op een plaats

vestigde waar nauwelijks Afghanen woonden. Hiernaar gevraagd antwoordt u enkel: ‘we hadden geen

geld’ (CGVS, p. 14). Meer informatie geeft u hier niet over. Als reden voor het feit dat u steeds thuis

bleef en weinig contact had met anderen haalt u aan dat u jong was en vrees had voor problemen

(CGVS, p. 13). Nochtans kunt u, zoals in de verder in de beslissing zal blijken, niet verklaren wat u nu

precies vreesde.

U zegt dat u geen legale verblijfsstatus had in Iran (CGVS, p. 7). Op de vraag of uw gezin nooit

probeerde een status te verkrijgen antwoordt u: ‘nee, na Afghanistan verlaten te hebben wilden we op

een kalme plaats ons terugtrekken. We hadden mentale problemen’ (CGVS, p. 8). Dit verklaart echter

niet waarom uw gezin verkoos om illegaal te blijven leven in plaats van te proberen een legale status te

bekomen, zeker gezien u zegt dat u vreesde terug naar Afghanistan gestuurd te worden (CGVS, p. 27).

U zegt wel dat er Afghaanse vluchtelingen waren die een legale status hadden. U weet echter niet hoe

ze die hebben verkregen. Gevraagd hiernaar zegt u dat u hen dit niet vroeg (CGVS, p. 8). U weet ook

niet of het mogelijk was voor Afghanen om een status te bekomen (CGVS, p. 8). Er kan echter verwacht

worden dat u hiervan op de hoogte zou zijn. Gevraagd of niemand ooit sprak over de manieren waarop

je legaal in Iran kon blijven antwoordt u: ‘Het was niet cruciaal voor me, ik vroeg niemand ernaar’

(CGVS, p. 8). Nochtans blijkt duidelijk uit uw verklaringen dat dit voor u wel een cruciaal gegeven was,

aangezien uw illegale status er voor zorgde dat u niet naar buiten kon en u vreesde naar Afghanistan

terug gestuurd te worden (CGVS, p. 9, 27). Het is bijgevolg onlogisch dat iemand in uw positie nooit

informatie zou proberen in te winnen over een mogelijke verblijfsstatus.

Over de mensen die wel een verblijfsstatus hadden weet u ook te zeggen dat zijn hun kaart ieder jaar

moesten laten vernieuwen (CGVS, p. 8). U weet echter niet hoe deze kaart heet (CGVS, p. 8). Wanneer
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u later met de juiste term, namelijk amayesh, wordt geconfronteerd, blijkt u dit niet te kennen. (CGVS, p.

14).

Hoewel u kunt vertellen over de restricties die er bestonden voor Afghanen in Iran, kunt u nauwelijks

vertellen over dingen die u zelf hebt meegemaakt. U vertelt over controles door de politie maar wanneer

u gevraagd wordt of u zelf zo’n controles meegemaakt hebt kunt u enkslechts vertellen over één incident

waarbij u werd gearresteerd. Over dat incident kunt u niet meer details geven dan dat u werd

gearresteerd, meegenomen werd naar het politiekantoor en de volgende dag vrijgekocht werd door uw

werkgever (CGVS, p. 10).

Gevraagd hoe u zelf behandeld werd in Iran en hoe het was om daar als illegale vluchteling te leven

antwoordt u dat het niet goed was (CGVS, p. 11). Wanneer u wordt aangespoord om hier dieper op in te

gaan antwoordt u: ‘Er zijn mensen die ons niet goed behandelen, ze hadden Afghanen niet graag. Ik

moest van ’s morgens tot ’s avonds werken. We leefden in een afgelegen gebied, ons huis lag in een

woestijn’ (CGVS, p. 11). U wordt gevraagd om specifieke voorbeelden te geven van contacten met

Iraniërs die u slecht behandelden. U antwoordt dat er in elke gemeenschap goede en slechte mensen

zijn en dat u veel geluk had dat uw werkgever een goede man was (CGVS, p. 11). De vraag moet u nog

twee maal worden gesteld zonder dat u er op antwoordt voor dat u zegt dat u zelf eigenlijk nooit slecht

werd behandeld maar dat u het had over andere Afghanen (CGVS, p. 12). Los van het feit dat u opeens

uw verklaringen aanpast wanneer u wordt gevraagd naar specifieke voorbeelden spreken uw

verklaringen dat u nooit problemen had uw verklaringen tegen dat u altijd binnenshuis bleef uit vrees

voor problemen.

U vertelt dat er veel politiecontroles waren, zowel op de werkplaatsen als aan de taxistandplaatsen waar

werknemers de taxi namen van en naar huis (CGVS, p. 10). Er wordt u gevraagd hoe u er voor zorgde

dat u de politie ontweek toen u zich in de stad bewoog. U antwoordt: ‘ik kon niets doen, ik vroeg aan god

om me te helpen. Ik leefde daar toevallig’ (CGVS, p. 12). Wanneer u wordt aangespoord hier meer over

te vertellen kunt u opnieuw niet op de vraag antwoorden en zegt u dat u geluk moest hebben (CGVS, p.

12). U zou echter in staat moeten zijn om wat te vertellen over welke maatregelen u nam om de politie

te ontwijken wanneer u in de stad was.”

De verzoekende partij voert aan dat zij veel verklaringen heeft afgelegd over haar leven in Iran. Zij stelt

dat zij tijdens haar gehoor duidelijk heeft gemaakt dat zij uit vrees voor problemen binnenshuis bleef

indien zij niet ging werken. Zij benadrukt de grote angst die zij in Iran zou hebben gehad voor de politie.

De Raad merkt op dat de door de verzoekende partij voorgehouden vrees voor problemen in schril

contrast staat met de vaststelling dat zij nauwelijks doorleefde verklaringen heeft afgelegd betreffende

haar persoonlijk wedervaren met de Iraanse autoriteiten of de Iraanse bevolking. Het klopt dat de

verzoekende partij enige toelichting kon geven bij de beperkingen waarmee Afghaanse vluchtelingen in

Iran worden geconfronteerd (stuk 6, gehoorverslag, p. 9). Echter kon de verzoekende partij niet op een

gedetailleerde en doorleefde manier vertellen over haar persoonlijke ervaring met deze beperkingen.

Gevraagd naar de dingen die Afghaanse vluchtelingen niet mochten doen in Iran, verwees de

verzoekende partij op algemene wijze naar politiecontroles op werkplaatsen en op straat. De

verzoekende partij gaf aan dat er op de plaats waar zij woonde veel controles waren en, haar gevraagd

daar wat meer over te vertellen, verwees zij op nieuw in het algemeen naar controles op werkplekken en

in taxistations. Pas wanneer gevraagd werd of zij zelf ooit zo’n controle meemaakte, gaf de verzoekende

partij aan door de politie te zijn meegenomen vanop haar werkplaats. Aangespoord om deze

gebeurtenis in detail te beschrijven, kwam de verzoekende partij in essentie niet verder dan dat zij

gearresteerd werd, meegenomen werd naar het politiekantoor en de volgende dag vrijgekocht werd

door haar werkgever (stuk 6, gehoorverslag, p. 10). De verzoekende partij bleef eveneens zeer vaag

toen haar gevraagd werd naar specifieke voorbeelden van vermeende slechte contacten met Iraniërs,

alvorens toe te geven dat zij zelf nooit slecht behandeld werd, maar weet heeft van andere Afghanen die

geslagen werden (stuk 6, gehoorverslag, p. 11, 12). Het verweer dat de verzoekende partij nog jong was

toen zij naar Iran verhuisde en daar uit vrees voor problemen een geïsoleerd bestaan leidde, kan haar

vage en weinig doorleefde verklaringen niet verschonen of verklaren, temeer daar zij als oudste

mannelijke gezinslid verantwoordelijk was voor het onderhoud van haar gezin. Om die reden is het ook

niet geloofwaardig dat de verzoekende partij buiten de werkcontext geen contact zou hebben gehad met

andere Afghanen in Iran. Waar de verzoekende partij aanvankelijk in haar gehoor verklaarde dat zij door

de smokkelaar werd meegenomen naar een wijk in Teheran waar veel Afghanen zouden wonen, Shah

Abdul Azim genaamd, blijkt uit haar latere verklaringen dat zij zich weliswaar in die buurt vestigde, maar

in een afgelegen gebied – de verzoekende partij spreekt van een woestijn – waar geen andere

Afghanen woonden. De verzoekende partij zou niet voldoende geld hebben gehad om onder de andere
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Afghanen te wonen (stuk 6, gehoorverslag, p. 14, 28). Nog daargelaten dat het niet kan overtuigen dat

de verzoekende partij binnen een deel van Teheran waar veel Afghanen wonen terecht zou zijn

gekomen in een ‘afgelegen gebied’ waar geen enkele Afghaan woont, toont zij niet aan dat een gebrek

aan financiële middelen haar ervan weerhield met andere Afghanen samen te leven. De verzoekende

partij geeft in haar verzoekschrift overigens zelf aan dat de meeste Afghanen in Iran samenwonen met

vier à vijf personen in een gehuurde woning. Dit duidt er toch op dat het door het bundelen van krachten

en middelen mogelijk is om betaalbare huisvesting te vinden in de regio waar andere Afghanen wonen.

Waar de verzoekende partij erop wijst dat zij erg jong was ten tijde van haar verhuis naar Iran, verklaart

noch verschoont zij waarom zij in de daaropvolgende jaren geen informatie heeft trachten te bekomen

over een mogelijke verblijfsstatus. Dat zij op vandaag weet dat zij niet in aanmerking zou zijn gekomen

voor een verblijfsvergunning, is in dezen niet relevant. De verzoekende partij staaft verder op geen

enkele wijze haar bewering als zou de term ‘amayesh’, die blijkens de informatie aanwezig in het

administratief dossier betrekking heeft op de registratie van Afghaanse vluchtelingen in Iran, nauwelijks

door Afghanen worden gebruikt. Dat Afghanen hun Iraanse vluchtelingenkaarten steevast ‘Afghaanse

kaart’ noemen is derhalve een loutere bewering die geen afbreuk doet aan de verwachting dat de

verzoekende partij vertrouwd is met de term ‘amayesh’.

Waar de verzoekende partij benadrukt dat tijdens het gehoor duidelijk was dat de tolk haar niet goed

begreep en bijgevolg niet alles goed kon vertalen, beperkt zij zich tot een loutere bewering die geen

steun vindt in het gehoorverslag, noch in enig ander stuk van het administratief dossier.

Gelet op volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in het

administratief dossier, maakt de verzoekende partij evenmin aannemelijk dat zij vanaf haar geboorte tot

twaalfde of dertiende levensjaar in het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak heeft gewoond:

“Gevraagd om te vertellen over uw dorp, waar u tot uw dertiende gewoond hebt, vertelt u dat u woonde

in een tent op een berg. Aan de voet van de berg waren wat huizen en een rivier. Achter de huizen

waren landbouwvelden. De rivier liep in het midden van de huizen (CGVS, p. 17). Wat specifieker

gevraagd naar hoe de omgeving van uw dorp eruit ziet antwoordt u vaagweg: 'twee bergen aan twee

kanten, een rivier, huizen van de mensen, hun landbouwvelden en hun vee' (CGVS, p. 17). U kunt

echter geen specifieke dingen opnoemen. Er wordt u de volgende vraag gesteld: 'Sanglakh is een vallei,

hier hebben we geen zo’n valleien. Dus hoe moet ik me dat voorstellen? Kun je me een beetje een

specifiekere beschrijving geven?' (CGVS, p. 17). U antwoordt hierop echter: ‘Ik weet niet wat je wilt

weten, vraag me alsjeblieft specifieke vragen’ (CGVS, p. 17). Het is opmerkelijk dat, gevraagd naar uw

regio, u niet gedetailleerder kunt vertellen en enkel vaag spreekt over een berg, velden en een rivier.

Verder gevraagd naar uw dorp zelf, vertelt u over een hospitaal in Sanglakh, een schrijn, een school en

drinkbaar water dat van de bergen kwam. Meer dingen waren er volgens u niet. Wanneer u wordt

gevraagd of er in de ganse vallei niets meer was dan een hospitaal, een schrijn en een school,

antwoordt u: ‘wat nog meer wil je weten?’ (CGVS, p. 18). Er wordt u gevraagd wat u allemaal ziet

wanneer u uit uw huis komt. U vertelt weer in algemene termen dat u velden, de rivier, huizen, dieren en

bergen ziet. Gevraagd naar meer specifiekere voorbeelden, bijvoorbeeld wiens huizen of wiens velden u

zag antwoordt u dat u maar één iemand kent, een oude man genaamd Sayed H(…). Voor het overige

kunt u geen enkele persoon opnoemen die u kent in uw dorp. U zegt ook dat u niemand kende. (CGVS,

p. 18, 24).

Gevraagd wat u zich nog herinnert van uw leven in het subdorp Raqul, antwoordt u dat u zich uw

familie, uw tent en de berg waarop werd gespeeld herinnert (CGVS, p. 19). Wanneer u wordt

aangespoord hier dieper op in te gaan vertelt u nog dat uw twee jongere broers en u altijd op de berg

gingen spelen. U zegt dat er niets meer te vertellen is (CGVS, p. 19). Wanneer u nogmaals wordt

aangespoord om hier verder op in te gaan zegt u dat u ook soms klaver ging verzamelen op de berg

(CGVS, p. 20). U zegt ook dat u buiten uw dorp enkel naar het schrijn ging en nooit ergens anders bent

geweest (CGVS, p. 21). (…) Alhoewel u hier en daar wel dingen kunt vertellen over uw leven in Maidan

Wardak zijn uw verklaringen niet wat kan verwacht worden van iemand die tot zijn dertiende in dat dorp

heeft gewoond.

Bovendien komt de kennis die u wel bezit over uw regio ingestudeerd over. Zo zegt u nooit naar de

bazaar te zijn geweest maar kunt u wel alle dorpen in volgorde opsommen van uw dorp naar de bazaar.

Bovendien bent u al 6 jaar niet meer in uw dorp geweest. Gevraagd hoe het komt dat u dit weet

antwoordt u: ‘Als je in een plaats woont moet je je omgeving kennen’ (CGVS, p. 21). U kunt vertellen
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waar de weg die door Sanglakh loopt begint en eindigt, hoewel u nooit op die plaatsen bent geweest

(CGVS, p. 21). Als verklaring hiervoor zegt u dat iedereen in uw regio dit wist (CGVS, p. 22).

Toen u in Iran woonde zei u moeder over Sanglakh dat het twee bergen heeft, een groene plaats en een

rivier. Verder heeft ze u nooit iets verteld over Sanglakh. Over Afghanistan vertelde ze u al helemaal

niets (CGVS, p. 23, 24). U zegt dat jullie niet over Afghanistan praatten na wat jullie daar hadden

meegemaakt (CGVS, p. 23). Ook met andere Afghanen, zoals uw collega’s op het werk, praatte u nooit

over Afghanistan (CGVS, p. 16). (…) Het is ongeloofwaardig dat uw moeder u nooit iets zou verteld

hebben over Afghanistan of de regio waar jullie vandaan komen nadat jullie zich in iran vestigden.

Later in het gehoor wordt u nogmaals gevraagd om te vertellen over uw leven in Sanglakh, mensen die

u kende, vriendjes waar u mee speelde, dingen die u zich herinnert. U antwoordt dat u zich niets

herinnert (CGVS, p. 27).”

Waar de verzoekende partij wijst op haar gebrek aan scholing en jonge leeftijd bij haar vertrek uit

Afghanistan alsook haar komst naar België, is de Raad er zich terdege van bewust dat van een

verzoeker om internationale bescherming die als minderjarige naar België komt na reeds enkele jaren

zijn land van herkomst te hebben verlaten geen uitermate gedetailleerde verklaringen verwacht kunnen

worden betreffende alle aspecten van zijn leefomgeving in zijn land van herkomst. Echter, gezien

verzoekers verklaring tot de leeftijd van twaalf à dertien jaar in Jalrez te hebben verbleven, mogen van

hem doorleefde en enigszins gedetailleerde verklaringen worden verwacht betreffende zijn beweerde

regio van herkomst, quod non. In casu is het niet aannemelijk dat de verzoekende partij omwille van

haar gebrek aan scholing geen doorleefde en uitgebreide verklaringen kan afleggen met betrekking tot

haar onmiddellijke leefwereld in Afghanistan. Er kan zelfs van een jeugdig persoon die geen of weinig

scholing heeft genoten worden verwacht dat hij kan antwoorden op een aantal elementaire

kennisvragen in verband met zijn beweerde regio van herkomst. Het gegeven dat de verzoekende partij

geen scholing genoten heeft, kan haar gebrekkige kennis betreffende haar directe en persoonlijke

leefwereld niet toedekken. Om de gestelde vragen correct te kunnen beantwoorden dient men in casu

geen toegang te hebben tot bijzondere hulpbronnen en is geen schoolse kennis vereist. Ze gaan

immers over de dagdagelijkse realiteit van elke inwoner uit die streek. Bovendien toont de verzoekende

partij niet aan dat haar intellectuele capaciteiten beperkt zouden zijn. Uit het administratief dossier blijkt

dat de verzoekende partij ruim de mogelijkheid werd geboden haar herkomst toe te lichten.

De blote bewering dat de vraagstelling van de verwerende partij niet geheel duidelijk was, vindt geen

steun in het gehoorverslag. Blijkens het gehoorverslag werd de verzoekende partij aan het einde van

het gehoor gevraagd of zij de tolk en alle vragen begrepen had, wat de verzoekende partij bevestigde

(stuk 6, gehoorverslag, p. 29). De verzoekende partij laat na in haar verzoekschrift toe te lichten welke

passages van het gehoor of welke vragen onduidelijk waren.

De Raad kan, in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, geen

geloof hechten aan verzoekers beweerde herkomst uit het district Jalrez van de provincie Maidan

Wardak. Samen met de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde

regio van herkomst, leidt deze vaststelling ertoe dat evenmin geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vluchtrelaas en beweerde vervolgingsfeiten, daar deze onlosmakelijk met zijn verblijfplaats

zijn verbonden.

De algemene informatie waaruit blijkt dat de Kuchi’s nog steeds voor problemen zorgen in Afghanistan

(stukken 8-10 gevoegd bij het verzoekschrift) volstaat niet om aan te tonen dat de verzoekende partij in

haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico

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

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en de

verzoekende partij blijft hierover in gebreke.

Waar de verzoekende partij wijst op haar profiel van ‘young man of fighting age’ en stelt dat zij een groot

risico loopt om door de taliban dan wel regeringsgezinde milities gedwongen te worden gerekruteerd,

stelt de Raad vast dat de verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt waaruit kan blijken dat

zij bij terugkeer naar Afghanistan dergelijk risico loopt. De loutere verwijzing naar een profiel kan in

dezen niet volstaan. Deze vrees dient in concreto te worden aangetoond en de verzoekende partij blijft

hierover in gebreke.



RvV X - Pagina 13

In een aanvullende nota die wordt neergelegd op 2 januari 2019 laat de verzoekende partij weten dat zij

recentelijk herenigd is met haar oudste broer M. S. in België. De verzoekende partij beweert dat zij niet

op de hoogte was van het feit dat haar broer in België verbleef, maar dat zij elkaar binnen de Afghaanse

gemeenschap in België terugvonden. De verzoekende partij meent dat uit de verslagen van hun

respectievelijke persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen blijkt waarom zij de verzoekende partij en haar broer elkaar uit het oog verloren. Naar

aanleiding van de voorgehouden problemen met de Kuchi’s zou verzoekers broer M. S. namelijk eerst

uit Afghanistan vertrokken zijn en zou de verzoekende partij vervolgens met haar moeder en twee

jongere broers naar Iran zijn verhuisd. Daardoor zou het voor beide broers niet langer mogelijk zijn

geweest contact te hebben met elkaar. De verzoekende partij stelt geen documenten te hebben die de

verwantschapsband met haar broer kunnen staven. Deze blijkt volgens haar genoegzaam uit de vele

overeenstemmingen tussen de verklaringen die zij tijdens hun gehoor op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen hebben afgelegd. De verzoekende partij wijst achtereenvolgens

op gelijklopende verklaringen over hun familiale situatie, hun woonplaats in Afghanistan, het werk van

hun vader, een zekere S. H. en hun vluchtrelaas. De verzoekende partij wijst er vervolgens op dat de

verwerende partij op 8 juni 2012 een beslissing heeft genomen in hoofde van M. S. waarbij hem de

subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend. Zij voegt een kopie van deze beslissing en benadrukt

dat daarin geloof wordt gehecht aan de herkomst van M. S. uit het district Jalrez van de provincie

Maiden Wardak. De verzoekende partij stelt dat, nu zij aantoont dat zij de broer van M. S. is en samen

met hem is opgegroeid, tot geen andere conclusie kan worden gekomen dan dat zij afkomstig is uit het

district Jalrez van de provincie Maiden Wardak.

De Raad merkt op dat de verzoekende partij haar voorgehouden bloedverwantschap met M. S. niet

staaft aan de hand van enig objectief bewijsstuk. Waar op basis van voormelde overeenstemmende

verklaringen afgelegd in het kader van hun respectievelijke gehoren op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen zou worden aangenomen dat de verzoekende partij en M. S.

daadwerkelijk broers zijn, kan deze bevinding geen ander licht werpen op hetgeen hoger is uiteengezet.

Uit de beslissing van 8 juni 2012 in hoofde van M. S. blijkt inderdaad dat de verwerende partij diens

afkomst uit het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak op zich niet betwist. Er wordt evenwel

gemotiveerd waarom M. S. niet aannemelijk maakt dat hij tot voor zijn komst naar België in 2011 in deze

regio heeft gewoond, zoals hij verklaarde. Er is in voormelde beslissing sprake van een vermoeden dat

M. S. zijn dorp eerder heeft verlaten. Nu zowel de verzoekende partij als M. S. verklaren hun regio van

herkomst naar aanleiding van dezelfde feiten te hebben verlaten – feiten die naar aanleiding van het

verzoek om internationale bescherming van M. S. door de verwerende partij ongeloofwaardig werden

bevonden –, kan de beslissing die genomen werd in hoofde van M. S. niet dienen ter ondersteuning van

verzoekers bewering tot twaalf- of dertienjarige leeftijd in deze regio te hebben gewoond. De Raad stelt

daarnaast vast dat uit de beslissing genomen in hoofde van M. S. niet blijkt dat er een grondig

onderzoek werd gevoerd naar diens herkomst uit het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak.

Ter terechtzitting van 23 januari 2019 merkt de attaché die de verwerende partij vertegenwoordigt op dat

deze beslissing dateert van een periode waarin het beleid van de verwerende partij dusdanig was dat

inzake dossiers van Afghaanse verzoekers geen toepassing werd gemaakt van de mogelijkheid van het

intern vestigingsalternatief. Ingevolge een wetswijziging van mei 2013 zou de verwerende partij haar

beleid hebben aangepast en haar standpunt in die zin hebben gewijzigd dat voortaan wel de

mogelijkheid van een intern vestigingsalternatief wordt onderzocht. Daarenboven dient elk verzoek op

internationale bescherming op de eigen merites onderzocht te worden.

Ter terechtzitting van 23 januari 2019 legt de verzoekende partij een brief neer waarin M. S. schrijft de

oudste broer van de verzoekende partij te zijn en haar na vele jaren in België te hebben teruggevonden

in Brugge. Dit document bevat geen enkele objectieven aanwijzing met betrekking tot de voorgehouden

verwantschapsband met de verzoekende partij, noch haar voorgehouden herkomst uit het district Jalrez

van de provincie Maidan Wardak.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.
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2.3.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

(…)

Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet,

kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij op deze gronden geen subsidiaire

bescherming vraagt.

In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat de

verzoekende partij deze motieven niet aannemelijk maakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. De verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke

problemen die zij in Afghanistan zou hebben gekend.

Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij haar voorgehouden herkomst uit het district Jalrez van

de provincie Maidan Wardak niet aannemelijk maakt, noch dat zij afkomstig is uit een gebied in

Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of

waar, al naar het individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet. Het is de taak van de verzoekende partij om haar verzoek om internationale

bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.

Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van de verzoekende partij

voor haar komst naar België of over de vraag of de verzoekende partij afkomstig is uit een regio in de

zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is.

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat de verzoekende partij zelf meent dat er in haar

werkelijke regio van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij

een terugkeer naar deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet.

De Raad besluit dat de verzoekende partij geen elementen aanbrengt waarom zij een reëel risico op

ernstige schade zou lopen. (…)”

Verzoeker tracht aan de hand van zijn afgeleverde geboorteakte, deze van zijn broer M.S. en diens

Belgische identiteitskaart aan te tonen dat hij wel degelijk afkomstig is uit Sanglakh, in het district Jalrez

van de provincie Maidan Wardak.

Het voorleggen van deze geboorteaktes, afgeleverd door de Afghaanse ambassade in België, vermag

echter geen afbreuk te doen aan de vaststelling dat er geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers

beweerde afkomst uit Jalrez, Maidan Wardak.

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker doorheen zijn opeenvolgende verzoeken geen enkel

document heeft voorgelegd ter staving van zijn identiteit, nationaliteit en herkomst. Hij verklaarde in de

beroepsprocedure in het kader van zijn eerste verzoek ook uitdrukkelijk dat het voor hem volstrekt

onmogelijk is om documenten neer te leggen omdat hij zijn familieleden onderweg is kwijtgeraakt. Het is

de Raad dan ook volstrekt onduidelijk en verzoeker licht evenmin toe op basis waarvan zijn

geboorteakte werd afgeleverd. Verzoeker stelt in het verzoekschrift: “Aangezien de broer van verzoeker

nu net verlof heeft, was hij in de mogelijkheid om zich te wenden naar de ambassade van Afghanistan in

België en daar heeft hij zijn geboorteakte en die van zijn broer, verzoeker, mogen bekomen.”, waaruit

moet worden afgeleid dat beide geboorteaktes op dezelfde datum (te situeren tussen verzoekers

tweede verzoek op 5 juni 2019 en zijn derde verzoek op 18 juli 2019) werden afgeleverd. Het mag dan

ook verbazen dat verzoekers geboorteakte werd afgeleverd op 12 juli 2019, terwijl de geboorteakte van

zijn broer gedateerd is op 30 juli 2018. Beide geboorteaktes vermelden ook een andere naam van de

consul en hebben een verschillende hoofding. Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoekers

geboorteakte vreemd genoeg “Sanglakht” vermeldt als geboorteplaats, terwijl in de geboorteakte van

verzoekers broer correct Sanglakh genoteerd staat. De Raad is van oordeel dat redelijkerwijs kan

verwacht worden dat een Afghaanse consul geen dergelijke typefouten zou maken in officiële

documenten die door hem worden afgeleverd. Voorts stelt de Raad vast dat de geboorteaktes voor

verzoekers broer en vader de familienaam “Sajjadi” vermelden terwijl verzoekers naam als “Sajadi” staat
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genoteerd. Ook hier mag men verwachten dat een ambassade in door haar afgeleverde officiële

documenten correcte identiteitsgegevens vermeldt; minstens dat verzoeker er de ambassade op wijst

en zich een correct document laat afleveren.

Zoals reeds terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, vermeldt verzoekers geboorteakte

bovendien dat hij zou geboren zijn in Afghanistan, terwijl hij in zijn tweede verzoek net verklaarde dat dit

deel van zijn verklaringen gelogen was en dat hij geboren is in Iran.

In voorliggend verzoekschrift stelt verzoeker dan weer dat de verklaringen die hij heeft afgelegd naar

aanleiding van zijn tweede verzoek niet waar zijn en dat hij ‘iets nieuws’ moest vertellen om een

nakende repatriëring tegen te houden en om tijd te winnen tot zijn broer naar de Afghaanse ambassade

kon gaan om bewijsstukken te bekomen die hun familieband kunnen aantonen.

Het hoeft geen betoog dat verzoekers steeds wisselende verklaringen zijn geloofwaardigheid volledig

onderuit halen en dat hij er met de uitleg in het verzoekschrift dan ook allerminst in slaagt de Raad te

overtuigen.

In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat aan de voorgelegde

geboorteaktes geen objectieve bewijswaarde kan worden verleend en deze stukken dan ook niet van

dien aard zijn om verzoekers geloofwaardigheid te herstellen.

De Raad merkt hierbij volledigheidshalve nog op dat verzoekers geboorteakte hoe dan ook geen enkele

indicatie biedt over zijn werkelijke verblijfplaats(en) en de hieraan verbonden levenssituatie in de jaren

voor zijn komst naar België en dienvolgens zijn voorgehouden verblijf in Maidan Wardak of Iran niet kan

aantonen.

In zoverre verzoeker nog meent aan de hand van de geboorteaktes zijn familieband met M.S. te kunnen

aantonen en betoogt dat hem dus net zoals M.S. de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden

toegekend, herhaalt de Raad dat in voormeld arrest nr. 218 528 van 20 maart 2019 reeds werd

geoordeeld dat de beslissing genomen in hoofde van M.S. niet kan dienen ter ondersteuning van

verzoekers bewering tot twaalf- of dertienjarige leeftijd in Maidan Wardak te hebben gewoond: “Uit de

beslissing van 8 juni 2012 in hoofde van M. S. blijkt inderdaad dat de verwerende partij diens afkomst uit

het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak op zich niet betwist. Er wordt evenwel gemotiveerd

waarom M. S. niet aannemelijk maakt dat hij tot voor zijn komst naar België in 2011 in deze regio heeft

gewoond, zoals hij verklaarde. Er is in voormelde beslissing sprake van een vermoeden dat M. S. zijn

dorp eerder heeft verlaten. Nu zowel de verzoekende partij als M. S. verklaren hun regio van herkomst

naar aanleiding van dezelfde feiten te hebben verlaten – feiten die naar aanleiding van het verzoek om

internationale bescherming van M. S. door de verwerende partij ongeloofwaardig werden bevonden –,

kan de beslissing die genomen werd in hoofde van M. S. niet dienen ter ondersteuning van verzoekers

bewering tot twaalf- of dertienjarige leeftijd in deze regio te hebben gewoond. De Raad stelt daarnaast

vast dat uit de beslissing genomen in hoofde van M. S. niet blijkt dat er een grondig onderzoek werd

gevoerd naar diens herkomst uit het district Jalrez van de provincie Maidan Wardak. Ter terechtzitting

van 23 januari 2019 merkt de attaché die de verwerende partij vertegenwoordigt op dat deze beslissing

dateert van een periode waarin het beleid van de verwerende partij dusdanig was dat inzake dossiers

van Afghaanse verzoekers geen toepassing werd gemaakt van de mogelijkheid van het intern

vestigingsalternatief. Ingevolge een wetswijziging van mei 2013 zou de verwerende partij haar beleid

hebben aangepast en haar standpunt in die zin hebben gewijzigd dat voortaan wel de mogelijkheid van

een intern vestigingsalternatief wordt onderzocht. Daarenboven dient elk verzoek op internationale

bescherming op de eigen merites onderzocht te worden.” Het louter neerleggen van een geboorteakte

op naam van verzoeker, een geboorteakte op naam van M.S. en een kopie van diens Belgische

identiteitskaart kan, het voorgaande indachtig, geen ander licht werpen op deze eerder gedane

vaststellingen en overwegingen.

Aangezien zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de Raad nog

steeds in het ongewisse verkeren over waar verzoeker voor zijn aankomst in België in Afghanistan of

elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen hij zijn werkelijke streek van

herkomst verliet, is de argumentatie in het verzoekschrift omtrent de veiligheidssituatie in het district

Jalrez in de provincie Maidan Wardak en het neerleggen van een persartikel in dit verband in casu niet

dienstig.

3.5.4. In zoverre verzoeker naar aanleiding van huidig, derde verzoek om internationale bescherming

nog aangeeft dat de taliban sjiieten viseert, kan de Raad slechts vaststellen dat hij er met deze

algemene stelling niet in slaagt om in zijn hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade omwille van zijn religie/etnie te concretiseren.
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Nergens uit verzoekers eerdere verklaringen kan blijken dat hij of zijn familie ooit persoonlijk door de

taliban geviseerd zou zijn geweest. Verzoeker verklaarde in het kader van zijn eerste verzoek om

internationale bescherming louter dat zijn familie in Afghanistan problemen zou hebben gekend met

Kuchi-nomaden die hun schapen wilden stelen.

Dat verzoeker in het kader van huidig verzoek plots dezelfde vervolgingsfeiten toeschrijft aan de taliban,

maakt zijn relaas enkel des te ongeloofwaardiger. Hoewel uit het EASO Country of Origin Information

Report “Afghanistan. Individuals targeted by armed actors in the conflict” van december 2017 blijkt dat

Hazara’s en andere sjiitische minderheden een risico kunnen lopen om slachtoffer te worden van

sektarische aanvallen, in het bijzonder aanslagen in grote steden tegen plaatsen waar sjiieten samen

komen (in moskeeën, tijdens religieuze herdenkingen of tijdens politieke demonstraties) en voorvallen

waarbij Hazara’s onderweg tegengehouden en vervolgens veelal ontvoerd worden, dient erop gewezen

dat uit deze informatie niet kan worden afgeleid dat het loutere gegeven sjiiet te zijn in Afghanistan

aanleiding geeft tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade. Integendeel, het rapport verduidelijkt dat het viseren van reizende Hazara’s is

afgenomen en dat de Hazara’s bij de meeste incidenten niet geviseerd werden omwille van het behoren

tot hun etnische of religieuze groep maar wel om andere redenen zoals niet-politieke conflicten binnen

de gemeenschap of het feit dat zij deel uitmaken van de ANSF (Afghan National Security Forces). Uit

het rapport blijkt voorts dat aanvallen tegen sjiitische minderheden vooral worden uitgevoerd door

Islamic State Khorasan Province (ISKP), dat de taliban geen etnische of sektarische agenda hebben

maar alle Afghanen, ook sjiieten, trachten te verenigen in hun beweging en dat sommige Hazara-

gemeenschappen en de taliban elkaar in recente jaren hielpen in de strijd tegen de Islamitische Staat (p.

54-58). Verzoeker brengt in het verzoekschrift geen concrete elementen bij die een ander licht kunnen

werpen op het voorgaande of die kunnen aantonen dat hij ten aanzien van Afghanistan een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet kan doen gelden, louter omdat hij

van het sjiitisch geloof aanhangt.

3.6. 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 derde verzoek om internationale bescherming 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. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Dat de commissaris-generaal niet

zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het

redelijkheidsbeginsel worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke

wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

3.7. Gelet op het geheel van wat voorafgaat besluit de Raad dat er geen nieuwe elementen of feiten aan

de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, 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.

3.8. In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing wordt gesteld als volgt: “Ik breng de minister en

zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande vaststellingen en rekening

houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om internationale bescherming van

betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element bestaat waaruit kan blijken dat

een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van nationaliteit of van gewoonlijk verblijf

het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet.”
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3.9. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De

Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1,

tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt

uit het voorgaande.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen augustus tweeduizend negentien

door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY W. MULS


