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nr. 230 762 van 20 december 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 juli 2019 heeft

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

16 juli 2019.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van

attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op (…) 1992.

De verzoekende partij is volgens haar verklaringen het Rijk een eerste keer binnengekomen op 28

oktober 2015.

Op 30 oktober 2015 dient de verzoekende partij een eerste verzoek tot internationale bescherming in.

Op 13 april 2018 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
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vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partij. Tegen deze

beslissing wordt beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).

Bij arrest van 10 december 2018 met nummer 213 688 werd het beroep onontvankelijk verklaard

wegens laattijdigheid.

Op 22 januari 2019 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.

Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van de verzoekende partij op 1

april 2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen overgemaakt.

Op 16 juli 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot

niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger van Tadzjiekse etnie, afkomstig uit het dorp

Qalai Faiz in het district Baraki Barak in de provincie Logar .

U verliet Afghanistan op 29 of 30 Asad 1394 (20 of 21 augustus 2015) en kwam op 28 oktober 2015 in

België aan. U deed op 30 oktober 2015 een eerste verzoek om internationale bescherming (VIB). U

haalde aan dat u in Afghanistan vervolging vreesde omwille van het werk van uw vader bij de

Afghaanse Lokale Politie (ALP) in Baraki Barak.

Op 13 april 2018 werd door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

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

beschermingsstatus genomen. De redenen hiervoor waren dat er geen geloof werd gehecht aan uw

herkomst uit het district Baraki Barak en dat er aanwijzingen waren dat u eigenlijk uit Kaboel afkomstig

bent of daar tenminste hebt gewoond. Er werd bijgevolg ook geen geloof gehecht aan de door u

aangehaalde problemen, die zich in Baraki Barak afspeelden.

U diende beroep in tegen deze beslissing. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) verklaarde

uw beroep op 10 december 2018 onontvankelijk omdat uw verzoekschrift laattijdig werd ingediend.

U verliet België niet en diende op 22 januari 2019 een eerste volgend verzoek om internationale

bescherming (VVIB) in. U verklaart dat uw vader, die gevlucht was naar Iran, naar Afghanistan was

teruggekeerd en een tijdje in Kaboel had gewoond. U verklaart ook dat de veiligheid in Afghanistan,

inclusief in Kaboel, slecht is. U haalt bovendien aan dat u psychische problemen hebt.

U legt vier documenten neer om uw herkomst en asielrelaas te staven: uw rijbewijs (origineel), een

bevestiging van uw problemen door de dorpsoudsten van Qalai Faiz (origineel), een pasfoto van uw

vader (origineel) en de envelop van verzending (origineel).

U vreest bij terugkeer naar Afghanistan te worden gedood door de taliban.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

U verklaart wel dat u psychische problemen hebt. U legt evenwel geen enkel medisch document neer

dat de omvang of aard van uw psychische problemen duidt. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat deze

psychische problemen u zouden beletten om coherente en consistente verklaringen af te leggen, of dat

u niet in staat zou zijn om op volwaardige wijze deel te nemen aan de procedure. Dat blijkt ook uit de



RvV X - Pagina 3

vragenlijst ‘Bijzondere procedurele noden’, waarin u bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf geen

noden te hebben.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige

procedure redelijkerwijze 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.

Overeenkomstig artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 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 om internationale bescherming worden voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat hij 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. Bij gebrek aan dergelijke elementen kan

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidig verzoek grotendeels steunt op de

motieven die u naar aanleiding van uw eerste verzoek hebt uiteengezet.

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 herkomst uit het district Baraki Barak in de provincie Logar. 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.

Met betrekking tot de nieuwe documenten die u aanbrengt ter ondersteuning van de motieven die u naar

aanleiding van uw vorig verzoek hebt uiteengezet, met name uw rijbewijs en het document van de

dorpsoudsten, moet worden vastgesteld dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een

bijlage in uw administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er in uw land van herkomst een hoge graad van

corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden. Bijgevolg is de

bewijswaarde van Afghaanse documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om

afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Wat betreft uw rijbewijs wordt de bewijswaarde ervan verder ondermijnd door de vaststelling dat u uw

vorig VIB geen enkele melding maakte van dit document, hoewel het dateert van 24 Jawza 1392 (14

juni 2013). U verklaart dat u niet meer weet wanneer u het rijbewijs ontving, maar dit was “samen met

uw oude documenten in de post” (VVIB, punt 17), wat dus erop wijst dat u dit rijbewijs reeds in uw bezit

had bij uw vorig VIB. U beweert nu dat u het toen niet neerlegde omdat u dacht dat uw taskara

voldoende was om uw herkomst te bewijzen (VVIB, punt 17). Deze bewering is niet geloofwaardig. Ten

eerste werd in de oproeping voor uw gehoor op 19 februari 2018 duidelijk vermeld dat u alle

documenten waarover u beschikt i.v.m. uw nationaliteit en plaatsen van eerder verblijf moest

meebrengen. Het is dus vreemd dat u dit rijbewijs niet zou meebrengen. Ten tweede werd uw rijbewijs

niet toegevoegd als bijlage aan het verzoekschrift ter aanvechting van uw eerste beslissing. Nochtans

was uw VIB toen al geweigerd omwille van uw ongeloofwaardige herkomst, en wist u op dat moment

dus al dat uw taskara onvoldoende is om uw herkomst te bewijzen. Sterker nog, uw werd reeds tijdens

uw gehoor in verband met uw eerste VIB geconfronteerd met uw ongeloofwaardige herkomst (NPO 19

februari 2018, p. 26-27). U haalde toen helemaal niet aan dat u nog documenten in uw bezit had die uw

herkomst zouden kunnen staven.

De brief van de dorpsoudsten verklaart dat Qalai Faz wel degelijk bestaat en dat u daar een inwoner

van bent. Het CGVS merkt in verband hiermee op dat het niet terugvinden van het dorp Qalai Faz

slechts één van de vele argumenten was om ten tijde van uw eerste VIB te besluiten dat u niet uit het

district Baraki Barak afkomstig bent. Vele andere elementen, zoals uw zeer gebrekkige kennis van de

geografie en gebeurtenissen in de regio en de aanwijzingen dat u in Kaboel verbleef, tonen aan dat u
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niet afkomstig bent uit Baraki Barak. Hieruit wordt geconcludeerd dat zelfs indien Qalai Faz zou kunnen

worden teruggevonden op een kaart, dit geenszins aantoont dat u daar werkelijk verbleven hebt.

Betreffende uw dorp dient er trouwens bijkomend op gewezen te worden dat noch u, noch uw advocaat

in het verzoekschrift betreffende uw eerste VIB, een kaart neerleggen waarop Qalai Faz wordt

aangeduid. Aanvullend wordt erop gewezen dat u geen enkele informatie kan geven over wanneer u het

document van de dorpsoudsten zou hebben ontvangen (VVIB, punt 17).

De pasfoto van uw vader kan noch uw herkomst, noch uw asielrelaas staven. Het betreft een pasfoto

van een man met een militair uniform en een munitiegordel. Uit deze foto blijkt niet of deze persoon

werkelijk uw vader is, noch of hij bij de ALP tewerkgesteld was en of hij de problemen kende die u

aanhaalt. Evenmin kan deze foto enigszins een indicatie vormen van uw herkomst.

De envelop van verzending geeft als adres van verzending –naast Baraki Barak- Kaboel aan, wat de

vermoedens betreffende uw herkomst of verblijf in Kaboel bevestigt. Op zijn minst hebt u daar een

netwerk, daar u verklaart dat uw neef Parwez de documenten uit Kaboel opstuurde. U verklaart

bovendien niet meer te weten wanneer u deze envelop hebt ontvangen omdat u analfabeet bent. Dat u

werkelijk analfabeet bent, is twijfelachtig, aangezien ten tijde van uw vorige VIB bleek dat u actief bent

op facebook (printscreens van uw facebookprofiel bevinden zich in het administratief dossier van uw

eerste VIB).

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig

verzoek hebt uiteengezet, met name de vlucht van uw vader naar Iran en zijn terugkeer naar

Afghanistan, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig

verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op

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

om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

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 schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e 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 nonrefoulementbeginsel 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 voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1 van het Internationaal

verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet
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van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen

48/3, 48/4, 51/8, 57/6/2 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), van het motiveringsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en het

redelijkheidsbeginsel.

2.1.1. Vooreerst geeft de verzoekende partij een theoretische uiteenzetting omtrent de door

aangehaalde middelen. Vervolgens betoogt de verzoekende partij dat:

“Bij zijn huidig verzoek om internationale bescherming heeft verzoeker vier documenten neergelegd om

zijn herkomst en asielrelaas aan te tonen. Hij legde de volgende documenten neer: zijn rijbewijs

(origineel), een bevestiging van zijn problemen door de dorpsoudsten van Qalai Faiz (origineel), een

pasfoto van zijn vader (origineel) en de envelop van verzending (origineel).

Verzoeker verklaarde dat hij psychische problemen heeft, maar legde inderdaad geen medisch

document neer dat de omvang of aard van zijn psychische problemen duidt. Verzoeker is sedert enige

tijd uit de asielprocedure en dit heeft gevolgen voor zijn mentale toestand, alsook voor het gegeven dat

hi) geen begeleiding heeft en dan ook moeilijk om medische hulp kan vragen.

De verwerende partij stelt dat op grond van het geheel van de gegevens die actueel in het administratief

dossier voorhanden zijn, kan worden vastgesteld dat er zich geen bijkomende elementen aandienen

noch door u worden aangereikt die hier een ander licht op werpen. Zij benadrukt dat er inzake

verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming werd afgesloten met een

weigeringsbeslissing omdat er geen geloof kon worden gehecht aan verzoekers beweerde herkomst uit

het district Baraki Barak in de provincie Logar, aangezien verzoeker niet de waarheid vertelde over zijn

werkelijke verblijfplaats(en) voor zijn vertrek naar België, verkeerde de commissaris-generaal in het

ongewisse met betrekking tot de plaats waar en de omstandigheden waarin verzoeker daadwerkelijk

voor zijn aankomst naar België leefde, alsook de werkelijke redenen die hem ertoe hebben aangezet om

deze plaats te verlaten.

Met betrekking tot de nieuwe documenten die verzoeker neerlegde verwijst de verwerende partij

vooreerst naar de informatie waarover zij beschikt en waaruit blijkt dat er in het land van herkomst een

hoge graad van corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden.

De verwerende partij komt dan ook tot de conclusie dat de bewijswaarde van Afghaanse documenten

bijzonder relatief is en dat deze op zich niet van dien aard zijn om afbreuk te doen aan de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Het is duidelijk dat de verwerende partij alle

documenten afzonderlijk moet onderzoeken en dat een standardformulering inzake de corruptie in het

land van herkomst op zich niet voldoende is.

Wat betreft verzoekers rijbewijs lijkt de verwerende partij de inhoud van de documenten niet te hebben

onderzocht, hoewel dit belangrijk kan zijn voor de beoordeling van verzoekers verblijfplaats(en) voor zijn

aankomst naar België. De verwerende partij haalt slechts aan dat verzoeker bij zijn vorig verzoek om

internationale bescherming hierover geen enkele melding maakte van dit document hoewel dit

document dateert van 24 jawza 1392 (14 juni 2013). Het feit dat verzoeker eerder hiervan geen melding

maakte impliceert niet dat dit geen nieuw element is in de zin van art. 57 vreemdelingenwet. Het feit dat

verzoeker eerder zijn rijbewijs met neerlegde is ook geen vrijbrief om dit document met. te onderzoeken.

Ten onrechte neemt de verwerende partij verzoeker kwalijk waarom hij eerder dit document met

neerlegde, wat een bijkomende voorwaarde toevoegt aan artikel 57 vreemdelingenwet.

Met betrekking tot de brief van de dorpsoudsten waarin wordt verklaard dat Qalai Faiz wei degelijk

bestaat en dat verzoeker daar een inwoner van zou zijn, merkt de verwerende partij dat het met

terugvinden van het dorp Qalai Faz slechts één van de vele argumenten was om ten tijde van zijn eerste

verzoek om internationale bescherming te besluiten dat hij met uit het district Baraki Barak afkomstig is.

Vele andere elementen, zoals zijn zeer gebrekkige kennis van de geografie en gebeurtenissen in de

regio en de aanwijzingen dat hij in Kaboel verbleef, tonen volgens de verwerende partij aan dat hij met

afkomstig is uit Baraki Barak.

Verzoeker blijft volhouden dat hij afkomstig is van het district Baraki Barak en dat hij zal proberen -

hoewel dit voor hem blijkbaar zeer moeilijk is - om bijkomende stukken voor te leggen tijdens de

procedure bij uw Raad.

De pasfoto van verzoekers vader betreft een pasfoto van een man met een militair uniform en een

munitiegordel. Ten onrechte stelt de verwerende partij dat uit deze foto niet blijkt of deze persoon

werkelijk verzoekers vader is, noch of hij bij de ALP tewerkgesteld was en of hij de problemen kende die

verzoeker aanhaalde. Deze pasfoto kan wel degelijk een indicatie zijn van hetgeen verzoeker verklaarde
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met betrekking tot zijn vader, en kan wel degelijk een begin van bewijs vormen inzake de verwantschap

van verzoeker met zijn vader.

De enveloppe van verzending geeft als adres van verzending zowel Baraki Barak als Kabul aan. Ten

onrechte leidt de verwerende partij hieruit af dat dit verzoekers herkomst of verblijf in Kabul bevestigt.

Verzoeker verklaarde dat zijn neef Parwez de documenten uit Kabul opstuurde. De vermoedens van de

verwerende partij snijden geen hout, te meer omdat de verwerende partij niet aantoont dat er een

postkantoor zou actief zijn in de regio van verzoeker.

Tot slot stelt de verwerende partij dat de verklaringen die verzoeker aflegde, met name de vlucht van

verzoekers vader naar Iran en zijn terugkeer naar Afghanistan, voortvloeien uit zijn asielrelaas dat

verzoeker in het kader van zijn eerste verzoek heeft uiteengezet en dat zijn vorig verzoek door het

CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. De verwerende partij

gaat ten onrechte voorbij aan de bijkomende verklaringen van verzoeker, hoewel die in het verlengde

liggen van vorig verzoek om internationale bescherming. Het zou zorgvuldiger zijn geweest indien

verzoeker zou zijn uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS teneinde deze nieuwe

verklaringen tezamen met de stukken die verzoeker voorlegde te betrekking in de analyse van

geloofwaardigheid.

Verzoeker verblijft sedert 2015 in België. Het staat dan ook buiten kijf dat zijn verblijf in België

verregaande gevolgen heeft voor de terugkeer naar Afghanistan.

Het rapport 'Afghanistan: situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul’ van augustus 2017

stelt het volgende:

“A further concern is that those returned after spending years in Europe, in particular formative teenage

years would stand out. Though those returned may still speak Dan or Pashtu, their accents and

comportment are different, and they do not have the local knowledge and experience necessary to

assess and deal with risks. If they do not have family or friends m Kabul, they will not have the

necessary guidance and advice on where to go and how to behave. This is as true in Kabul as in the

provinces, since most of those displaced to Kabul have reproduced their village and social structures

when resettling in

Kabulf...]’

Dat verzoeker problemen zal ondervinden blijkt uit het volgende:

"The migrants and refugees who return to Afghanistan have varied reintegration needs, often depending

on the conditions of their return. Research has shown that many mdividuals who are forcibly returned to

Afghanistan face additional challenges and that many feel abandoned, stigmatized, and margmalized.48

This section examines a few of the specific barriers migrants face to rebudding a life in Afghanistan after

return, as well as difficulties reintegration programs have encountered in seeking to meet these needs.

1. No Home to Return to: "1 Am Afghan, but I Am Not Actually from Afghanistan ”

Return policies usually seek to return migrants to their country of nationality. Yet for Afghans, decades of

migration and displacement have complicated, and sometimes eroded, ties to their "home” country. In

many cases, there is a clear distinction between one’s homeland and one's home. Afghans who migrate

to Europe may be travelling not from Afghanistan, but from

another country of long-term residence.49 In interviews with Afghan migrants in France,50 for example,

many had travelled to Europe after years of living as refugees or migrants m Iran.

Those who are returned from Europe to Afghanistan may thus have few connections or networks in the

country. Unaccompanied minors who grew up in Iran or elsewhere but are returned to Afghanistan are

particularly at risk as they may never have lived in their “home” country. Without the proper support

system, the return of these minors and young adults to Afghanistan is unsustainable. '

Voorts verwijst verzoeker naar een rapport van Amnesty International van oktober 2017 over

terugkeerders, waaruit duidelijk blijkt dat een terugkeer naar Afghanistan zeer zorgwekkend en

gevaarlijk kan zijn:

“The message is clear, deportations will increase, irrespective of the dangers to which people are

exposed upon return. To effect these returns, European countries have arbitrarily called some areas of

Afghanistan “safe, "relying on the idea of an “Internal flight Alternative" (IFA).

In other words, the authorities recognise that the person’s province of origin is dangerous, but expect

them to live elsewhere m the countty. For example, several European countries consider Kabul to be a

safe place. Flowever, UN AM A reports that the province continues to be the site of the highest number

of civilian casualties, mainly m Kabul city, accounting for 19% of all civilian casualties in the entire

country. The concept ofIF A is both legally questionable and — in the case of Afghanistan — factually

unsound. The UN Refugee Agency, UNHCR, as expressed serious reservations about the concept

ofIFA, which has no basis in the Convention Relating to the Status of Refugees. Furthermore, UN and

other expert reports make clear that civilian casualties and serious security incidents are occurring

across Afghanistan, from North to South and East to West. The security situation is volatile and the
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multiple armed groups operating in the country are seeking to hold, capture or recapture territory. There

is no credible possibility of durable IF A option. European countries’ determination to return people to

Afghanistan regardless of widespread insecurity, is clear m their efforts to deport vulnerable young

people. This includes unaccompanied children, as well as young adults who originally reached Europe

as unaccompanied children. Children face the same dangers as everyone in Afghanistan, but also face

additional risks, of which the European authorities are aware. The EUfundcd, IOM-run “European

Reintegration Network Programme for Afghanistan" has acknowledged the particular vulnerability of

unaccompanied children returned from Europe, noting the complete absence of national legislation

governing their care, or ot local or international NGOs that could provide them with support. ”

Uit het zeer recente ambtsbericht ‘Algemeen Ambtsbericht Afghanistan’ van het Nederlandse

Ministerie van Binnenlandse zaken van maart 2019 blijkt dat er in 2018 10.993 burgerslachtoffers vielen,

waarvan 3.804 doden. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2017. Ook worden de

mensenrechten van vrouwen en meisjes, homoseksuelen en afvalligen ernstig geschonden. De periode

waar het ambtsbericht verslag van doet werd gekenmerkt door een felle strijd tussen de Afghaanse

overheid en de Taliban.

“De onderhavige periode werd gekenmerkt door een felle strijd tussen regering en met name de Taliban.

Opvallend was een door beide zijden gerespecteerd staakt het-naren tussen de regering en de Taliban

na afloop van de ramadanpenode. De Taliban sloeg een nieuw aanbod voor een staakt-het-vuren af (zie

hoofdstuk I) en voerde haar offensieve operaties op. 128 Ook pleegde de Taliban meerdere aanslagen.

Anders dan de ISKP stelde de Taliban in verschillende verklaringen dat zij geen burgerslachtoffers wilde

maken. Zij richtte zich vooral op het Afghaanse leger en politie, en op buitenlandse/NA VO-troepen. Er

vielen m de verslagperiode evenwel ook vele burgerslachtoffers die toegeschreven werden aan de

Taliban als gevolg van de gevechten en aanslagen waarbij ook doelbewust burgers geraakt werden (zie

paragraaf 2.2.). 129 Tijdens een aanslag in Kandahar kwamen op 18 oktober 2018 de politiechef

generaal Abdul Raziq en het lokale hoofd van de veiligheidsdienst om het leven en raakten enkele

andere aanwezigen, onder wie een VS-generaal, gewond. Deze aanslag vond plaats op een zwaar

beveiligde locatie (de hoogste bevelhebber van de NA VO, generaal Miller, was hier aanwezig) en betrof

een insider attack vanuit het Afghaanse veiligheidsapparaat. 130 De aanslag werd opgeëist door de

Taliban. Abdul Raziq was de feitelijke, charismatische machthebber in de zuidelijke provincie Kandahar.

Hij was er met harde hand tn geslaagd om de Taliban te verdrijven. 131 President Ghani stelde op 22

oktober 2018, na lobbyen door lokale ouderen, Raziq 's jongere broer Tadin aan ai: hoofd van de politie

van de provincie Kandahar. 132 De ISKP bleef in staar om zware aanslagen te plegen, waarbij veel

slachtoffers vielen. Veel aanvallen waren gericht op burgerobjecten, zoals scholen of moskeeën(zie ook

paragraaf 2.2.). 133

Een succes in de strijd tegen ISKP was de overgave aan de Afghaanse strijdkrachten begin augustus

2018 van ongeveer 250 1SKP strijders en hun familieleden m de provincie Jawzjan; hiermee zou

volgens de commandant van de VS-strijdkrachten in Afghanistan één van de drie ISKP-haarden in

Afghanistan zijn geëlimineerd. Op 25 augustus 2018 slaagden de VS er door een luchtaanval m om Abu

Saad Orakzai, de leider van de ISKP in de provincie Nangarhar, te doden. 134 In de maanden

voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van 20 oktober 2018 vonden meerdere aanslagen plaats

op kandidaten, kiezers en overheidsfunctionarissen die zich met de verkiezingen bezighielden (zie

hoofdstuk 3). Op de eerste verkiezingsdag vonden in het hele land zo 'n 190 gewelddadige incidenten

plaats waarbij rond de zeventig doden vielen. De

Taliban pleegde aanvallen en plaatste geïmproviseerde bommen om het verkiezingsproces te

ontregelen. In Kunduz-stad werden de meeste geweldsincidenten geregistreerd (25), gevolgd door

Kaboel-stad waar veertien bomaanslagen plaatshadden, alsook een zelfmoordaanslag geclaimd door

de ISKP.I35 Het geweldsniveau op de verkiezingsdag was lager dan bij vorige parlementsverkiezingen

m 2010 en tijdens de presidentsverkiezingen m 2014.136 Op 10 augustus 2018 vond de tweede grote

aanval m 2018 door de Taliban plaats op een provinciehoofdstad, namelijk Ghazni in de gelijknamige

provincie. Na vijf dagen strijd slaagden de Afghaanse strijdkrachten er met hulp van de Amerikaanse

luchtmacht in om de Taliban uit de stad Ghazni m de gelijknamige provincie te verdrijven (zie ook

paragraaf 2.3.5.). Medio mei 2018 slaagde de Taliban er m de provinciehoofdstad Farah korte tijd te

bezetten. 137 Eveneens slaagde de Taliban er m om m het derde kwartaal van 2018 verschillende

kleinere Afghaanse militaire bases door middel van verrassingsaanvallen m te nemen m de provincies

Faryab, Baghlan en elders. 138 Naast het onverminderd hoge aantal burgerslachtoffers (zie

paragraaf2.2.), viel een toenemend aantal slachtoffers onder de soldaten en de politie. Gemiddeld

werden er de maanden voor september 2018, volgens Afghaanse bronnen m een artikel in de New York

Times van 22 september 2018, dagelijks tussen de dertig en veertig Afghaanse soldaten en

politieagenten gedood, vergeleken met gemiddeld 22 per dag m 2016. De regering stelde dat zij in

augustus 2018 gemiddeld 42 Taliban strijders per dag gedood had. I3C>',;
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Vluchtelingen Werk Nederland riep op 14 maart 2019 de staatssecretaris op om te stoppen met

uitzettingen naar Afghanistan en Afghaanse vluchtelingen de bescherming te geven die ze hard nodig

hebben:

“Dit bevestigt opnieuw het beeld waar Vluchtelingen Werk de Nederlandse overheid al lang op wijst:

Afghanistan is te onveilig om asielzoekers naar terug te sturen. Toch zet Nederland nog steeds

asielzoekers uit naar Afghanistan. Op basis van dit nieuwe ambtsbericht zal staatssecretaris Harbers

zijn huidige beleid moeten heroverwegen, stelt Vluchtelingen Werk. De vluchtelingenorganisatie roept

de staatssecretaris op nu eindelijk te stoppen met uitzettingen naar Afghanistan en Afghaanse

vluchtelingen de bescherming te geven die ze hard nodig hebben. ”l(l

Van verzoeker kan dan ook niet worden verwacht dat hij terug kan keren naar Afghanistan.

Verzoeker heeft getracht alle relevante elementen/stukken waarover hij beschikt aan de asielinstanties

voor te leggen. Hij heeft de nodige inspanning geleverd om zijn vrees aan te tonen.

Ter zake kan dan ook worden geconcludeerd dat verzoekende parti) weldegelijk nieuwe elementen in

de zin van art. 57/6/2 Vw. heeft aangebracht en dat deze elementen ten gronde dienen te worden

onderzocht.

Het enig middel is gegrond.”

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

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan 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 de

verzoekende partij 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 (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr.

1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering haar 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 de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel

kan in zoverre niet worden aangenomen.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader

De bestreden beslissing werd op grond van artikel 57/6/2, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet

genomen. Dit artikel luidt als volgt:

“§ 1.

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.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2
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bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen.”

Voormeld artikel geeft aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bevoegdheid om een volgend verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren

indien door de verzoeker om internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten 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. 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.

(oud) Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet vormt een gedeeltelijke omzetting van de bepalingen

vervat in de Europese Richtlijn 2005/85/ EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus, en meer bepaald van artikel 32, § 4. De parlementaire voorbereiding (Parl.St.

Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 21-24) die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 van de

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

eerste lid, verduidelijkt dat de commissaris-generaal in zijn beoordeling van de nieuwe elementen alle

elementen en bevindingen die door de verzoeker om internationale bescherming worden aangereikt,

evenals elk relevant gegeven waarover hij beschikt ook al wordt dit niet door de asielzoeker zelf

voorgelegd. De parlementaire voorbereiding geeft vervolgens aan dat de kans op internationale

bescherming bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot wordt:

- wanneer de veiligheids- of mensenrechtensituatie in het land van herkomst van de asielzoeker

dermate gewijzigd is dat er zich in voorliggend geval een nood aan internationale bescherming

opdringt; wanneer de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie

van een eerdere weigeringsbeslissing; of

- wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en tezelfdertijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden

aangebracht.

De kans op internationale bescherming wordt daarentegen niet aanzienlijk groter

- wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen

omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn;

- wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen;

- wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een

situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd;

- wanneer ze slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken;

- wanneer ze een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten

ongeloofwaardig bevonden werd;

- wanneer ze 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.

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).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met

de door verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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.”

2.4. Onderzoek van de nieuwe elementen

Vooreerst stelt de Raad vast dat de volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing niet

betwist of weerlegt worden: “U verklaart wel dat u psychische problemen hebt. U legt evenwel geen

enkel medisch document neer dat de omvang of aard van uw psychische problemen duidt. Nergens uit

uw verklaringen blijkt dat deze psychische problemen u zouden beletten om coherente en consistente

verklaringen af te leggen, of dat u niet in staat zou zijn om op volwaardige wijze deel te nemen aan de

procedure. Dat blijkt ook uit de vragenlijst ‘Bijzondere procedurele noden’, waarin u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken aangaf geen noden te hebben.”

Na lezing van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij haar vluchtrelaas zoals

uiteengezet tijdens haar eerste verzoek om internationale bescherming herhaalt, met name dat ze

afkomstig is uit het dorp Qalai Faiz gelegen in het district Baraki Bark in de provincie Logar. De

verzoekende partij zou aldaar heel haar leven hebben gewoond.

Uit de beslissing van 13 april 2018 blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen geen geloof hechtte aan het beweerde verblijf van de verzoekende partij in het district Baraki

Barak gelegen in de provincie Logar te Afghanistan omdat de kennis van de verzoekende partij over de

geografie van haar voorgehouden regio, de belangrijke personaliteiten en de recente incidenten zeer

gebrekkig is. Bij arrest van 10 december 2018 met nummer 213 688 werd het beroep tegen voormelde

beslissing verworpen.

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.

Ter staving van haar nieuw verzoek om internationale bescherming legt de verzoekende partij de

volgende documenten neer: rijbewijs (origineel), een bevestiging van verzoekers problemen door de

dorpsoudsten van Qalai Faiz (origineel), een pasfoto van haar vader (origineel) en de envelop van

verzending (origineel).

De envelop van verzending geeft enkel aan dat de verzoekende partij briefwisseling vanuit Afghanistan

ontvangen heeft. Deze omslag toont op zich de herkomst van de verzoekende partij niet aan.
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Wat de brief van de dorpsoudsten en het rijbewijs van de verzoekende partij betreft, blijkt uit de

objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier dat in Afghanistan een erg niveau van

corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor

documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of instituten

dan de staat. Voorts geeft het rijbewijs aan dat de verzoekende partij in 1392 19 jaar oud was. Op de

taskara die zich in het administratief dossier bevindt wordt daarentegen aangegeven dat de

verzoekende partij 20 jaar oud was in 1390. Deze documenten zijn bijgevolg tegenstrijdig. Dit ondermijnt

de bewijswaarde van verzoekers rijbewijs. Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht

gesteld dat: “Wat betreft uw rijbewijs wordt de bewijswaarde ervan verder ondermijnd door de

vaststelling dat u uw vorig VIB geen enkele melding maakte van dit document, hoewel het dateert van

24 Jawza 1392 (14 juni 2013). U verklaart dat u niet meer weet wanneer u het rijbewijs ontving, maar dit

was “samen met uw oude documenten in de post” (VVIB, punt 17), wat dus erop wijst dat u dit rijbewijs

reeds in uw bezit had bij uw vorig VIB. U beweert nu dat u het toen niet neerlegde omdat u dacht dat uw

taskara voldoende was om uw herkomst te bewijzen (VVIB, punt 17). Deze bewering is niet

geloofwaardig. Ten eerste werd in de oproeping voor uw gehoor op 19 februari 2018 duidelijk vermeld

dat u alle documenten waarover u beschikt i.v.m. uw nationaliteit en plaatsen van eerder verblijf moest

meebrengen. Het is dus vreemd dat u dit rijbewijs niet zou meebrengen. Ten tweede werd uw rijbewijs

niet toegevoegd als bijlage aan het verzoekschrift ter aanvechting van uw eerste beslissing. Nochtans

was uw VIB toen al geweigerd omwille van uw ongeloofwaardige herkomst, en wist u op dat moment

dus al dat uw taskara onvoldoende is om uw herkomst te bewijzen. Sterker nog, uw werd reeds tijdens

uw gehoor in verband met uw eerste VIB geconfronteerd met uw ongeloofwaardige herkomst (NPO 19

februari 2018, p. 26-27). U haalde toen helemaal niet aan dat u nog documenten in uw bezit had die uw

herkomst zouden kunnen staven.”

Wat de brief van de dorpsoudsten betreft ter staving van verzoekers herkomst uit het dorp Qalai Faiz

wijst de Raad op wat volgt. In de bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat: “De brief van de

dorpsoudsten verklaart dat Qalai Faz wel degelijk bestaat en dat u daar een inwoner van bent. Het

CGVS merkt in verband hiermee op dat het niet terugvinden van het dorp Qalai Faz slechts één van de

vele argumenten was om ten tijde van uw eerste VIB te besluiten dat u niet uit het district Baraki Barak

afkomstig bent. Vele andere elementen, zoals uw zeer gebrekkige kennis van de geografie en

gebeurtenissen in de regio en de aanwijzingen dat u in Kaboel verbleef, tonen aan dat u niet afkomstig

bent uit Baraki Barak. Hieruit wordt geconcludeerd dat zelfs indien Qalai Faz zou kunnen worden

teruggevonden op een kaart, dit geenszins aantoont dat u daar werkelijk verbleven hebt. Betreffende uw

dorp dient er trouwens bijkomend op gewezen te worden dat noch u, noch uw advocaat in het

verzoekschrift betreffende uw eerste VIB, een kaart neerleggen waarop Qalai Faz wordt aangeduid.

Aanvullend wordt erop gewezen dat u geen enkele informatie kan geven over wanneer u het document

van de dorpsoudsten zou hebben ontvangen (VVIB, punt 17).” Daarenboven bevat deze brief,

behoudens de verklaringen van de dorpsoudsten, geen andere elementen om de herkomst van de

verzoekende partij te staven.

In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dat de pasfoto wel een indicatie kan zijn van

hetgeen de verzoekende partij over haar vader verklaard heeft en een begin van bewijs van hun

verwantschapsband kan zijn. Hiermee gaat de verzoekende partij voorbij aan de kern van de huidige

problematiek, met name dat er geen geloof wordt gehecht aan haar herkomst uit het dorp Qalai Faiz.

Deze pasfoto vormt geen begin van bewijs van de voorgehouden herkomst van de verzoekende partij.

Het toont enkel een beeld van een man met een militair uniform en een munitiegordel, doch is het geen

begin van bewijs van de herkomst van de verzoekende partij.

Gelet op de relatieve bewijswaarde van de voorgelegde documenten, moeten de voorgelegde

documenten in samenhang met verzoekers verklaringen in zijn eerdere verzoeken om internationale

bescherming bekeken worden. Er kan in het kader van zijn huidig verzoek om internationale

bescherming niet voorbijgegaan worden aan zijn verklaringen tijdens zijn eerste verzoek om

internationale bescherming. Met betrekking tot zijn verklaringen werd toen geconcludeerd dat er geen

geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden herkomst uit het dorp Qalai Faiz gelegen in het

district Baraki Bark in de provincie Logar omdat (i) de verzoekende partij de geografie van de

onmiddellijke omgeving van haar dorp niet kent, (ii) de kennis van de verzoekende partij over de

veiligheidssituatie in haar district in de jaren voor haar vertrek is ook verre van toereikend, (iii) de

verzoekende partij meende dat de Amerikanen ook nog steeds aanwezig waren in de basis vlakbij het

districtshuis toen ze Afghanistan verliet nochtans blijkt uit objectieve landeninformatie dat de operatie
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van de NAVO in Afghanistan, de International Security Assistance Force (ISAF), in december 2014 tot

een einde kwam, (iv) de verzoekende partij kent een aantal belangrijke personaliteiten uit haar regio van

herkomst, maar de verzoekende partij is niet op de hoogte dat Mohammad Qasim Hazara ooit werd

gearresteerd. Deze persoon werd in februari 2015 opgepakt omdat hij beschuldigd werd van banden

met militanten. De verzoekende partij kent belangrijke talibs zoals Mawlawi Habib Rahman en Qari

Obaidullah niet “(hoewel u met betrekking tot deze laatste wel probeerde te doen uitschijnen dat u wist

over wie het ging).”, (v) “U weet wel dat er een aantal jaren geleden een nieuw districtshuis werd

gebouwd in Baraki Barak (NPO, p. 13), dat de Amerikanen dit deden (NPO, p. 18), en dat de

buitenlandse troepen PRT worden genoemd. U weet wel niet wat de PRT deed in uw regio (NPO, p. 18).

U vermeldt dat er Pashtoe wonen in Baraki Barak en waar ze leven, en u weet dat er vroeger Hindu

leefden (NPO, p. 4-5). U bent er ook van op de hoogte dat er ooit een landconflict was tussen Kuchi’s en

lokale bewoners (NPO, p. 5-6). U bent ook op de hoogte van het feit dat er tijdens de verkiezingen door

de taliban een school werd aangevallen (NPO, p. 16). Deze specifieke kennis weegt echter niet op

tegen de algemene basiskennis over uw district die het u ontbreekt.” Het beroep dat tegen deze

beslissing ingediend werd, werd verworpen bij ’s Raads arrest van 10 december 2018 met nummer 213

688.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat de verzoekende partij het niet eens is met de

motieven van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komt dan het

herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken en bekritiseren van de bevindingen

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarmee zij echter deze

bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.

De Raad herhaalt dat zowel de commissaris-generaal als de Raad nog steeds in het ongewisse

verkeren over waar de verzoekende partij voor haar aankomst in België in Afghanistan of elders leefde,

onder welke omstandigheden, en om welke redenen zij haar werkelijke streek van herkomst verlaten

heeft. Het belang van de juiste toedracht over deze periode kan niet genoeg benadrukt worden. De

verzoekende partij maakt niet aannemelijk daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Qalai Faiz

gelegen in het district Baraki Bark in de provincie Logar (Afghanistan). Dienvolgens kan evenmin geloof

worden gehecht aan de door haar voorgehouden vervolgingsfeiten, met name dat ze daar vreest

vervolgd te worden omdat ze gedurende een bepaalde tijd in Europa verbleven heeft. Daarenboven

volstaat de loutere verwijzing naar de algemene toestand in haar land van herkomst niet om aan te

tonen dat de verzoekende partij in Afghanistan werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat omdat ze in Europa gedurende een bepaalde tijd verbleven heeft. Deze vrees voor

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

partij blijft op dit punt manifest in gebreke.

De verzoekende partij maakt echter niet aannemelijk dat zij afkomstig is uit het dorp Qalai Faiz gelegen

in het district Baraki Bark in de provincie Logar (Afghanistan) noch dat zij in een gebied in Afghanistan

verbleven heeft 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. De verwijzing naar het reisadvies van buitenlandse zaken vermag hieraan

geen afbreuk te doen. 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. De

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

ernstige schade zou lopen.

Het geheel aan documenten, landeninformatie en verzoekers verklaringen in acht genomen en bezien in

hun onderlinge samenhang, besluit de Raad dat de verzoekende partij geen elementen bijbrengt die de

kans aanzienlijk groter maken dat zij 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.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411;

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat

de verwerende partij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. De toelichting van de verzoekende partij laat niet toe vast

te stellen dat de verwerende partij haar beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid



RvV X - Pagina 13

of niet op basis van een correcte feitenvinding tot haar besluit is gekomen. Een schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden vastgesteld. 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.

Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep heeft kunnen onderzoeken zodat er geen reden

is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid,

2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële

onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van

het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook

evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


