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nr. 233 886 van 11 maart 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BROECK

Haachtsesteenweg 55

1210 BRUSSEL

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 11 februari 2019

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

staatlozen van 28 januari 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 2 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK en van

attaché I. SNEYERS, 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.

De verzoekende partij dient op 7 december 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

Op 8 mei 2017 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen gehoord.

Op 27 juni 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Op 9 oktober 2017 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.
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Op 31 oktober 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot niet- inoverwegingname van een volgend verzoek.

Na België te hebben verlaten, dient de verzoekende partij op 18 mei 2018 een derde verzoek in om

internationale bescherming.

Op 27 april 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek).

Op 8 augustus 2018 dient de verzoekende partij een vierde verzoek in om internationale bescherming.

Op 28 januari 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 als volgt

luidt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en bent u Pasjtoen van etnische origine. Op

7 december 2015 diende u een eerste maal een verzoek om internationale bescherming in bij Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna DVZ). U verklaarde toen afkomstig te zijn uit het dorp Atishtoma in het

district Momandara van de provincie Nangarhar. Volgens uw verklaringen werkte uw vader vele jaren

voor de taliban. Leden van de taliban vroegen verscheidene malen aan uw vader om u te kunnen

rekruteren, hetgeen door uw vader steeds geweigerd werd. De taliban hebben uw vader om deze reden

vermoord. Een maand na de dood van uw vader bezochten de taliban uw woning maar u was niet thuis.

U besloot te vluchten en verliet uw land ongeveer anderhalve maand nadien. Op 27 juni 2017 nam het

Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Er werd geen geloof gehecht aan uw beweerde verblijf in Afghanistan.

U tekende geen beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder

RvV).

U keerde niet terug naar Afghanistan en diende op 9 oktober 2017 een eerste volgend verzoek om

internationale bescherming in. U verklaarde vanaf zesjarige leeftijd tot een jaar voor uw vlucht naar

Europa in de stad Peshawar te Pakistan gewoond te hebben. U keerde vervolgens terug naar

Afghanistan en werd daar, terwijl u op zoek was naar werk, tegengehouden door twee talibanstrijders,

die u vervolgens vroegen om voor hen te werken. U vertelde deze gebeurtenis aan uw vader en besloot

te vluchten. Twintig dagen voor uw eerste volgend verzoek om internationale bescherming stuurden de

taliban een brief naar uw familie, geadresseerd op uw naam. U legde geen documenten neer ter staving

van dit verzoek. Op 31 oktober 2017 ging het Commissariaat-generaal over tot een weigering van

inoverwegingname van uw eerste volgend verzoek. U tekende geen beroep aan tegen deze beslissing.

U verliet België en reisde naar Frankrijk om daar een verzoek om internationale bescherming in te

dienen. U verbleef er bij vrienden in de stad Parijs. Vervolgens keerde u spontaan terug naar België. Op

18 mei 2018 diende u een tweede volgend verzoek in. U verklaarde niet te weten om welke reden u

opnieuw een negatieve beslissing ontving. U beweerde vervolgens dat u loog bij uw verzoek om

internationale bescherming van 7 december 2015 maar bij uw eerste volgend verzoek de volledige

waarheid vertelde. U stelde dat uw broer [M.] twee maanden geleden gedood werd door onbekenden en

dat dit geen verband hield met uw problemen. Tot slot stelde u bij terugkeer naar uw land van herkomst

te vrezen voor de problemen die uw broer ondervond. Ter staving van uw tweede volgend verzoek

legde u een lidkaart van uw vader van de partij Hezb-e-Islami en een studentenkaart neer. Op 27 april

2018 werd uw tweede volgend verzoek niet-ontvankelijk verklaard door het Commissariaatgeneraal. U

tekende geen beroep aan bij de RvV.

U verliet België niet en diende op 8 augustus 2018 een derde volgend verzoek om internationale

bescherming in. U herhaalt dat uw broer werd gedood en verwijst naar de algemene veiligheidssituatie

in Afghanistan. Gevraagd naar uw vrees bij terugkeer naar uw land van herkomst stelt u uw problemen

al te hebben verteld, verklaart u al bijna anderhalf jaar geen slaapplaats meer te hebben en bij vrienden

te verblijven. U haalt aan een positieve beslissing te wensen en verklaart niet langer bij andere mensen

te kunnen blijven logeren. U vraagt een werkvergunning zodat u kan gaan werken of een plaats om te

overnachten.
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Ter staving van uw huidige volgend verzoek legt u de taskara van uw broer, een bevestigingsbrief

opgemaakt door het districtshuis inzake de dood van uw broer, een krantenartikel over deze gebeurtenis

en een enveloppe neer.

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

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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 verzoek om internationale

bescherming van 7 december 2015 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 Momandara van de provincie Nangarhar

omdat u incorrecte informatie verstrekte over de periode van overstromingen in uw gebied, u geen

spontante verklaringen wist af te leggen over incidenten die zich, al dan niet vlak voor uw beweerde

vertrek, voordeden in uw regio, u foutief te kennen gaf dat Newruz gevierd werd op 14 augustus en u

geen doorleefde verklaringen kon afleggen over uw dagelijkse leven in uw regio. Daar u niet de

waarheid vertelde over uw werkelijke verblijfplaatsen vóór uw vertrek naar België, verkeerde de

Commissarisgeneraal 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 maakte 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.

U diende geen beroepsaanvraag in bij de RvV.

In het kader van uw eerste volgend verzoek verklaarde u gelogen te hebben over uw verblijfplaatsen en

stelde u langdurig in Pakistan verbleven te hebben alvorens een jaar in uw geboortedorp te hebben

gewoond. Uw betreffende verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard gezien u geen enkel bewijs

neerlegde om deze nieuwe beweringen inzake uw verblijf in Pakistan te staven. Bovendien deden uw

nieuwe verklaringen over uw verblijfplaatsen geen afbreuk aan de eerder gemaakte vaststellingen

betreffende uw erg beperkte kennis van uw regio van herkomst en de gebeurtenissen aldaar tijdens de

periode dat u er beweert verbleven te hebben. Bijgevolg kon ook geen geloof gehecht worden aan de

problemen die u er beweerde gekend te hebben. U ging niet in beroep tegen deze beslissing.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming van 18 mei 2018 bleef u vasthouden aan

uw langdurig verblijf in Pakistan alvorens het jaar voor uw vertrek naar Europa in uw geboortedorp in het

district Momandara van de provincie Nangarhar te hebben verbleven. Voorts verklaarde u dat uw broer

[M.] twee maanden voor dit verzoek gedood werd door onbekenden. U haalde aan dat zijn dood niet

verbonden was met uw problemen doch stelde bij een terugkeer naar Afghanistan te vrezen voor de

problemen die uw broer er ondervond. Uw tweede volgend verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard

omdat u uw langdurig verblijf in Pakistan op geen enkele wijze met objectieve stavingsstukken

aantoonde en uw nieuwe verklaringen over uw verblijfplaatsen geen afbreuk deden aan de eerder

gemaakte vaststellingen betreffende uw erg beperkte kennis van uw regio van herkomst en de

gebeurtenissen aldaar tijdens de periode dat u er beweert verbleven te hebben. Bijgevolg kon ook geen

geloof gehecht worden aan de problemen die u er beweerde gekend te hebben. Betreffende de dood
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van uw broer [M.] werd vastgesteld dat deze geen verband hield met uw beweerde problemen en u wat

dit betreft niet verder kwam dan de blote bewering dat u hetzelfde lot zou ondergaan bij een terugkeer

naar uw land van herkomst. U diende geen beroepsaanvraag in tegen deze beslissing. Bijgevolg resten

er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorig verzoek 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 blijft in het kader van uw huidig verzoek vasthouden aan uw langdurig verblijf in Pakistan waarbij u

vervolgens een jaar voor uw vertrek naar Europa naar uw geboortedorp in het district Momandara van

de provincie Nangarhar verhuisd zou zijn (volgend verzoek, (…), punt 5 en punt 10). Er dient echter

wederom te worden vastgesteld dat u in het kader van uw huidig verzoek geen documenten neerlegt die

de geloofwaardigheid van uw beweringen met betrekking tot uw verblijfplaatsen voor uw aankomst in

België zouden herstellen. De door u neergelegde documenten, een taskara van uw beweerde broer, de

bevestigingsbrief van het districtshuis inzake de dood van [M.] en een vriend noch het krantenartikel

tonen uw langdurig verblijf in Pakistan of uw verblijf in Momandara gedurende het jaar voor uw vertrek

naar Europa aan. Bovendien dient wat deze documenten betreft te worden vastgesteld dat uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse

documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel

valse Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben daarom maar slechts een

zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de identiteit van de Afghaanse verzoeker of bij het

ondersteunen van zijn vluchtrelaas. Evenmin brengt u een aannemelijk verklaring aan voor de in het

kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming gedane vaststellingen met betrekking tot

uw beperkte kennis van uw regio van herkomst. Bijgevolg maakt u ook in het kader van uw huidige

volgend verzoek niet aannemelijk langdurig in Pakistan te hebben verbleven of afkomstig te zijn van het

district Momandara gelegen in de Afghaanse provincie Nangarhar en kan er bijgevolg evenmin geloof

worden gehecht aan uw beweringen inzake de gebeurtenissen die aan de basis van uw vlucht uit

Afghanistan zouden hebben gelegen en welke zich in deze regio zouden hebben voorgedaan.

Wat betreft de dood van uw broer [M.] dient te worden opgemerkt dat u in uw verzoek om internationale

bescherming van 18 mei 2018 reeds aanhaalde dat zijn dood geen verband hield met uw beweerde

problemen (volgend verzoek, 1528889Y, punt 12 en punt 15). Bovendien moet worden vastgesteld dat u

deze gebeurtenis situeert in een regio waarvan naar aanleiding van uw voorgaande verzoeken om

internationale bescherming werd gesteld dat u er niet in slaagde aan te tonen dat u er voor uw

aankomst in België zou hebben verbleven. U legt voorts geen bijkomende verklaringen af over de

problemen van uw broer (volgend verzoek, (…), punt 15 en punt 18). Aangaande de door u neergelegde

documenten inzake uw broers dood –een bevestigingsbrief van het districtshuis en een krantenartikel

over zijn dood- dient te worden opgemerkt dat u hier geen bijkomende informatie over weet te

verstrekken (volgend verzoek, (...), punt 17). Door de DVZ gevraagd naar deze vrees bij terugkeer naar

uw land van herkomst verklaart u dat deze vraag voorheen ook reeds gesteld werd en u niet begrijpt

waarom dit steeds aan u gevraagd wordt. U vervolgt dat u niet zomaar naar België kwam en dat uw

leven in gevaar is in Afghanistan (volgend verzoek, (...), punt 18). Wanneer u uitdrukkelijk op het belang

wordt gewezen concreet te antwoorden op deze vraag komt u niet verder dan de bewering dat u uw

problemen reeds vertelde en verwijst u vervolgens, volledig naast de kwestie, naar uw huidige

levensomstandigheden in België (volgend verzoek, (...), punt 18). U slaagt er geenszins in een

gegronde vrees ten opzichte van uw land van herkomst of een reëel risico op ernstige schade

aannemelijk te maken.

Aangaande uw verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan (volgend verzoek, (...),

punt 15) dient te worden opgemerkt dat het verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit niet volstaat om

een vrees ten opzichte van uw land van herkomst aan te tonen.

Tot slot dient te worden aangehaald dat de door u aangehaalde problemen in België (volgend verzoek,

(...), punt 18 en punt 22) geen enkel verband houden met uw vrees ten opzichte van Afghanistan.



RvV X - Pagina 5

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen 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 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 de artikelen 48/3, 48/4 en

57/6/2 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

vertrouwensbeginsel, van de materiële motiveringsplicht, van het non-refoulementbeginsel, van artikel 3

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955

(hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht. De

verzoekende partij meent ook dat de verwerende partij een manifeste appreciatiefout begaan heeft.

2.1.1. Het standpunt van de verzoekende partij

Na een theoretische uiteenzetting, zet de verzoekende partij haar middel verder als volgt uiteen:

“De bestreden beslissing verwijt aan verzoeker dat zijn verklaringen betrekking hebben op

gebeurtenissen die voortvloeien uit het relaas die hij uiteengezet had bij zijn eerste verzoek tot

internationale bescherming. Gezien het CGVS het relaas toen ongeloofwaardig had gevonden zou dan

ook geen geloof gehecht kunnen worden aan verzoekers huidige verklaringen.

Verzoeker legde de taskara van zijn broer neer en een krantenartikel waaruit blijkt dat deze broer werd

gedood en in welke omstandigheden.

Verzoeker heeft verklaard dat zijn broer niet werd gedood omwille van hem. Echter vreest verzoeker ook

vermoord te worden zoals zijn broer.

Verzoeker toont hiermee weldegelijk aan dat hij afkomstig is uit Nangarhar.

Hij vertelde immers al tijdens de eerste asielaanvraag, in tempore non suspecto, over deze broer.

Nu, drie jaar later, brengt hij zijn taskara en het bewijs dat hij werd vermoord.

De familie van verzoeker verblijft weldegelijk in de provincie Nangarhar. Dit blijkt ook uit de brief van het

districtshuis.

De bestreden beslissing moet bijgevolg vernietigd worden.

2. Tweede onderdeel: wat betreft de nood aan internationale bescherminq

De bestreden beslissing kent aan verzoeker geen subsidiaire bescherming toe daar ze geen geloof

hecht aan verzoekers afkomst uit Afghanistan.

Echter toont verzoeker aan weldegelijk uit Nangarhar te komen, uit een regio waar het zeer onveilig is.

Verzoeker vreest dat hij in zijn dorp gedood zou worden.
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Dit is geloofwaardig gelet op de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar.

In het EASO Country Guidance Afghanistan van juni 2018 wordt het volgende geconcludeerd over de

provincie Nangarhar:

"Looking at the indicators, it can be concluded that the indiscriminate violence taking place in the

province of Nangarhar reaches such a hiqh level that minimal individual elements are required to show

substantial qrounds for believina that a civilian. retumed to the province, would face a real risk of serious

harm in the meanina of Article 15(c) QD."

Daarnaast is er ook het feit dat verzoeker een jonge man is, die de leeftijd heeft om te vechten. In de

UNHCR Guidelines leest men:

"People fleeing Afghanistan may be at risk of persécution for reasons that are related to the ongoing

armed conflict in Afghanistan, or on the bas/s of serious human rights violations that are not directly

related to the conflict, or a combination of the two. UNHCR considers that individuals falling into one or

more of the following risk profiles may be in need of international refugee protection, depending on the

individual circumstances of the case:

(1) Individuals associated with, or perceived as supportive of, the Government and the international

community, including the international military forces;

(2) Journalists and other média professionals;

(3) Men of fighting age, and children in the context of underage and forced recruitment (p. 5)

"Incidents of forced recruitment of children are said to be subject to widespread underreporting.

However, the recruitment and use of children by ail parties to the conflict, both in support and combat

roles, is reported to be observed throughout the country" (p. 52)

Er moet bijgevolg geconcludeerd worden dat verzoeker vervolgingen riskeert in geval van terugkeer

naar Afghanistan, of minstens ernstige schade.”

2.2. Beoordeling

2.2.1. 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.

2.2.2. Juridisch kader voor de beoordeling van de nieuwe elementen

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
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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

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).
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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

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.”

2.2.3. Onderzoek van de nieuwe elementen

Na lezing van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in haar vierde verzoek om

internationale bescherming vasthoudt aan haar eerdere verklaringen. De verzoekende partij herhaalt dat

zij de problemen die haar broer heeft ervaren vreest en dat zij vreest gedood te worden bij een

terugkeer naar Afghanistan. De verzoekende partij verklaart opnieuw dat zij afkomstig is uit het district

Momandara gelegen in de provincie Nangarhar (Afghanistan) en van daaruit naar Europa gevlucht is,

maar dat zij haar kindertijd in Pakistan doorgebracht heeft en aldaar verbleven heeft tot een jaar voor

haar vlucht.

In haar eerste verzoek heeft verzoekende partij verklaard dat zij afkomstig is van het dorp Atishtoma in

het district Momandara van de provincie Nangarhar. Zij stelde dat haar vader vele jaren voor de taliban

heeft gewerkt en dat de taliban zijn zoon, de verzoekende partij, wou rekruteren. De vader van de

verzoekende partij weigerde dit echter steeds, waarna hij werd vermoord. De verzoekende partij besloot

om deze reden Afghanistan te ontvluchten. In de beslissing van 27 juni 2017 weigerde de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen echter de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

weigeringsstatus daar er geen geloof werd gehecht aan het beweerde verblijf in Afghanistan. De

verzoekende partij tekende geen beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).

In een tweede verzoek om internationale bescherming verklaarde de verzoekende partij dat zij van

zesjarige leeftijd tot een jaar voor haar vlucht in Pakistan heeft gewoond. Bij haar terugkeer naar

Afghanistan werd zij tegengehouden door twee talibanstrijders die de verzoekende partij wilden

rekruteren. Na overleg met haar vader, besloot de verzoekende partij Afghanistan te ontvluchten. Daar

de verzoekende partij geen documenten neerlegde ter staving van haar tweede verzoek, nam de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 31 oktober 2017 de beslissing tot een

weigering van inoverwegingname van het volgend verzoek.

In een derde verzoek om internationale bescherming houdt de verzoekende partij vast aan de

verklaringen van het tweede verzoek om internationale bescherming, maar stelt zij tevens dat haar broer

gedood werd door onbekenden. De verzoekende partij verklaart te vrezen voor dezelfde problemen als

haar broer. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dit verzoek niet

ontvankelijk gelet op het gebrek aan nieuwe elementen.
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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: taskara van haar broer, een brief van het districthuis, een krantenartikel

over de dood van de broer van de verzoekende partij en de enveloppe. Bij een aanvullende nota legt de

verzoekende partij nog de kopieën neer van: een schoolrapport uit Pakistan, een ziekenhuisattest en

een ‘resident certificate’. De originelen van deze documenten worden ter terechtzitting neergelegd door

de verzoekende partij.

In de bestreden beslissing wordt terecht gemotiveerd:

“U blijft in het kader van uw huidig verzoek vasthouden aan uw langdurig verblijf in Pakistan waarbij u

vervolgens een jaar voor uw vertrek naar Europa naar uw geboortedorp in het district Momandara van

de provincie Nangarhar verhuisd zou zijn (volgend verzoek, (…), punt 5 en punt 10). Er dient echter

wederom te worden vastgesteld dat u in het kader van uw huidig verzoek geen documenten neerlegt die

de geloofwaardigheid van uw beweringen met betrekking tot uw verblijfplaatsen voor uw aankomst in

België zouden herstellen. De door u neergelegde documenten, een taskara van uw beweerde broer, de

bevestigingsbrief van het districtshuis inzake de dood van [M.] en een vriend noch het krantenartikel

tonen uw langdurig verblijf in Pakistan of uw verblijf in Momandara gedurende het jaar voor uw vertrek

naar Europa aan. Bovendien dient wat deze documenten betreft te worden vastgesteld dat uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse

documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel

valse Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben daarom maar slechts een

zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de identiteit van de Afghaanse verzoeker of bij het

ondersteunen van zijn vluchtrelaas. Evenmin brengt u een aannemelijk verklaring aan voor de in het

kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming gedane vaststellingen met betrekking tot

uw beperkte kennis van uw regio van herkomst. Bijgevolg maakt u ook in het kader van uw huidige

volgend verzoek niet aannemelijk langdurig in Pakistan te hebben verbleven of afkomstig te zijn van het

district Momandara gelegen in de Afghaanse provincie Nangarhar en kan er bijgevolg evenmin geloof

worden gehecht aan uw beweringen inzake de gebeurtenissen die aan de basis van uw vlucht uit

Afghanistan zouden hebben gelegen en welke zich in deze regio zouden hebben voorgedaan.”

In het verzoekschrift onderneemt de verzoekende partij geen ernstige poging om voormelde pertinente

en draagkrachtige motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. De verzoekende partij beperkt

zich tot het herhalen van haar vluchtrelaas en te wijzen op de documenten die ze neergelegd heeft. De

Raad wijst erop dat het louter herhalen van het vluchtrelaas niet van aard is om de motieven van de

bestreden beslissing te ontkrachten en het wijzen op de stukken die reeds neergelegd werden.

Integendeel, het komt aan de verzoekende partij toe om deze motieven met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar verzoekende partij op voormelde wijze in gebreke blijft. Daarenboven kan

de commissaris-generaal bij de beoordeling van verzoekers vierde verzoek om internationale

bescherming rekening houden met alle feitelijke elementen, ook met deze welke resulteren uit

verklaringen afgelegd bij vroegere verzoeken om internationale bescherming. Geen enkele

wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een volgend verzoek om internationale

bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere verzoeken

om internationale bescherming bekend waren.

Het ziekenhuisattest opgesteld door een ziekenhuis in Peshawar (Pakistan) handelt over een

zestigjarige patiënt met hartfalen. Er blijkt geenszins welke band deze persoon met de verzoekende
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partij zou hebben. In zoverre er dient aangenomen te worden dat het om verzoekers vader zou gaan,

blijkt dat de verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaard heeft dat

haar vader drie of vier maanden voor haar vertrek overleden is (gehoorverslag 8 mei 2017, p.6). In

voormeld attest wordt echter aangegeven dat de patiënt van 30 december 2015 tot 3 januari 2016 in

voormeld ziekenhuis heeft verbleven en aan hartfalen is overleden. Dit is in strijd met verzoekers

eerdere verklaringen, want hieruit blijkt dat verzoekers vader nog leefde toen de verzoekende partij haar

verzoek om internationale bescherming in België ingediend heeft op 7 december 2015. Dit stuk toont op

generlei wijze aan dat de verzoekende partij ooit in Pakistan verbleven heeft, laat staan dat zij

gedurende meerdere jaren daar verbleven heeft. Wat betreft het ‘resident certificate’ wijst de Raad erop

dat dit stuk ongedateerd is. Voorts geeft het document niet aan van wanneer tot wanneer de

verzoekende partij in Pakistan verbleven zou hebben en op basis van welke gegevens dit document

opgesteld werd. Bovendien kan het gesolliciteerd karakter van dit document niet uitgesloten worden, nu

uit de bewoordingen blijkt dat het is opgemaakt na haar vlucht.

Uit de neergelegde enveloppe kan enkel afgeleid worden dat de verzoekende partij post heeft

ontvangen uit Afghanistan. Dit heeft echter geen betrekking op het eigenlijke asielrelaas van de

verzoekende partij.

Wat betreft het schoolrapport dat bij de aanvullende nota werd neergelegd, alsook bij de terechtzitting,

dient te worden vastgesteld dat dit stuk niet is voorzien van een voor eensluidend verklaarde vertaling

conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waardoor het dan ook niet in overweging wordt genomen.

Gelet op de relatieve bewijswaarde van de neergelegde documenten en verzoekers eerdere

verklaringen, vormen deze documenten geenszins een begin van bewijs dat de verzoekende partij

gedurende een zekere periode in Pakistan heeft verbleven, noch dat de verzoekende partij net voor

haar vertrek uit Afghanistan in het district Momandara van de provincie Nangarhar verbleven heeft. De

verzoekende partij verduidelijkt verder op geen enkele wijze welke problemen haar broer had en

waarom zij concreet vreest dat zij ook deze problemen zal hebben bij een terugkeer naar Afghanistan.

Zij kan zelfs niet aangeven wat de daadwerkelijke inhoud van de neergelegde documenten is (stuk 9,

verklaring volgend verzoek, vraag 17). Bovendien dient erop gewezen te worden dat er al sedert het

eerste verzoek om internationale bescherming geen geloof gehecht wordt aan de beweerde afkomst uit

het district Momandara in de provincie Nangarhar, waar volgens de neergelegde stukken de problemen

van de broer van de verzoekende partij zich voordeden. Aangezien de verzoekende partij niet

aannemelijk maakt dat zij afkomstig is van de regio waar haar broer problemen ondervond, kan niet

zonder meer gesteld worden dat de verzoekende partij dezelfde problemen zal ervaren als haar broer bij

een terugkeer naar Afghanistan.

Ook een loutere verwijzing naar het risicoprofiel “men of fighting age”, zonder een concreet verband met

haar individuele en persoonlijke situatie aan te tonen, volstaat niet om aan te tonen dat zij in Afghanistan

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient, in concreto aangetoond te

worden en beoordeeld te worden ten aanzien van de regio van herkomst van de verzoekende partij.

Er dient immers op gewezen te worden 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 Atwestema, gelegen in het district Momandara in de provincie Nangarhar (Afghanistan).

Dienvolgens kan evenmin geloof worden gehecht aan de door haar voorgehouden vervolgingsfeiten,

met name dat ze daar vreest gerekruteerd te worden door de taliban of dezelfde problemen zal ervaren

als haar broer. 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.

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij afkomstig is uit het district Momandara, gelegen in

de provincie Nangarhar, 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 loutere

verwijzing naar de Afghaanse nationaliteit is onvoldoende. Het is de taak van de verzoekende partij om
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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, concludeert de Raad dat de verzoekende partij geen elementen aanbrengt

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. Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de

bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn

(volgend) verzoek om internationale bescherming

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. X; RvS 14

februari 2006, nr. X). 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 of niet op basis

van een correcte feitenvinding tot haar besluit is gekomen. Een schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden vastgesteld.

In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 van het EVRM en non-refoulementbeginsel

worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de verwerende partij in deze

is beperkt tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 elf maart tweeduizend twintig door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


