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nr. 235 442 van 21 april 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2018 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 27 november 2019

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

staatlozen van 13 november 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 28 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

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

attaché J. VERSTRAETEN, 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 1 januari

1992.

De verzoekende partij verklaart België te zijn binnengekomen op 21 november 2016 en dient op 5

december 2016 een verzoek om internationale bescherming in.

Op 31 mei 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. Tegen

deze beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
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Bij arrest van 13 december 2018 met nummer X weigert de Raad zowel de erkenning van de

vluchtelingenstatus als de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partij.

Op 18 maart 2019 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.

Op 7 november 2019 wordt dit verzoek om internationale bescherming overgemaakt aan de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Op 13 november 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

U, J. A. (…), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, etnische Tadzjiek te zijn en het

soennitische geloof te belijden. Uw precieze geboortedatum kent u niet maar u verklaarde tijdens uw

eerste verzoek om internationale bescherming te zijn geboren in het jaar 1371 (=1992-1993 in de

Westerse kalender) in het dorp Karizak in het district Paghman van de provincie Kabul in Afghanistan. U

hebt twaalf schooljaren afgemaakt en na het behalen van een diploma middelbaar deed u mee aan een

staatsexamen om hogere studies te kunnen doen. U was echter niet batig gerangschikt en ging op zoek

naar werk. Nadat u enige tijd als arbeider in de bouwsector aan de slag was, wist een neef van uw

vader een job te regelen als bodyguard van de senator van Parwan, h. S. M. L. G. (…). U hoorde tot de

kern van lijfwachten die de senator overal mee naartoe begeleidden, zelfs naar het parlement. Op

zekere dag kreeg u telefoon van iemand die wilde weten hoe het ging met u en uw familie. U had geen

tijd om te praten en beëindigde het gesprek. Een week later werd u door dezelfde persoon gebeld

en kwam u te weten dat het ging om een verre verwant van u, Y. (...). Hij vroeg opnieuw naar uw familie

en naar uw werk en vertelde dat hij een gunst van u wilde vragen. Hij wilde dat u iets voor hem zou

binnensmokkelen in de senaat. U zei dat u dat niet kon maken en Y. (...) drong aan. U vroeg dat hij u

met rust zou laten. U besprak dit met de senator en hij was het ermee eens dat het allicht een

authentieke infiltratiepoging van de taliban betrof. Daarom beloofde hij dit met de veiligheidsdiensten te

bespreken. 5 dagen later al belde Y. (...) opnieuw en eiste dat u zou meewerken, zoniet zou het slecht

aflopen voor u en uw familie. U bleef weigeren. In de nacht van 23 op 24 jauza 1394 (=13-14 juni 2015)

werd een granaat in jullie tuin gegooid terwijl jullie thee dronken. Gealarmeerde buren kwamen

poolshoogte nemen en ook de politie kwam ter plaatse vaststellingen doen. De volgende dag gingen

jullie aangifte doen in het districtscentrum, waar men beloofde dat de zaak zou opgevolgd worden. Uw

ouders waren echter ongerust. Zij waren de mening toegedaan dat u beter het land zou verlaten. U bent

nogmaals met de senator gaan praten en die was het daarmee eens. U ging naar de stad Nimroz en

begon daar uw reis naar Europa. Via diverse andere landen reisde u naar België waar u toekwam op 21

november 2016. Op 5 december 2016 diende u in België een eerste verzoek om internationale

bescherming in.

U vreest bij terugkeer naar Afghanistan door de taliban te worden gedood vanwege de bedreigingen die

u hebt ontvangen en ook omdat u in Europa bent geweest en daarom als ongelovige zou worden

beschouwd.

Ter ondersteuning van uw verzoek legde u volgende documenten neer: een taskara (Afghaans

identiteitsbewijs), een badge van uw werk als bodyguard, een bevestigingsbrief van de senator, 4 foto’s

van uw werk als bodyguard, een aangifte van de granaataanval op uw huis, een brief van de

dorpsoudsten die bevestigt dat u uit Karizak afkomstig bent, en de enveloppe waarmee deze

documenten naar u zijn verstuurd.

Op 31 mei 2018 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. U ging in beroep tegen deze

beslissing. Met het arrest nr. X van 13 december 2018 bevestigde de RvV de weigering van de

vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire bescherming. U ging niet in Cassatieberoep

tegen dit arrest.

Zonder het land te verlaten diende u op 18 maart 2019 een tweede verzoek om internationale

bescherming in. U verwijst daarbij naar dezelfde vrees als tijdens uw eerste procedure en verklaart dat

de taliban nog altijd uw familieleden in Afghanistan bedreigen en mishandelen omdat ze naar u op zoek

zijn. Twee vrijgelaten talibancommandanten in het bijzonder zijn zeer actief in uw regio. U herhaalt ook
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dat u na terugkeer uit Europa zou worden beschouwd als een ongelovige, dan wel ontvoering dient te

vrezen omdat u na terugkeer uit Europa als welstellend zou worden beschouwd. Ter ondersteuning van

uw tweede verzoek hebt u een bevestigingsbrief neergelegd, alsmede de enveloppe waarmee deze

werd verstuurd.

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 vorige 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. 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.

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.

Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u geen enkel nieuw element in de zin van artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet aanbrengt, en blijft verwijzen wat u in de loop van uw vorige procedure reeds hebt

uiteengezet: dat u vreest voor de taliban omdat u als bodyguard van een senator zou hebben gewerkt

(DVZ, Verklaring volgend verzoek, vragen 15,17 en 18). Hierbij dient te worden beklemtoond dat uw

eerste asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten vanwege een fundamenteel gebrek aan

geloofwaardigheid inzake het profiel dat u zich heeft aangemeten en de problemen die daarmee

verband hielden. Dit werd bevestigd door de RVV op 13 december 2018. Uw huidige verklaringen, die

naast herhalingen ook nog enkele beweerde feiten aanhalen die eruit zouden voortvloeien, volstaan niet

om deze beoordeling in een ander daglicht te plaatsen.

Wat betreft de nieuwe documenten die u hebt neergelegd, namelijk een bevestigingsbrief en de

enveloppe waarmee deze is verzonden, dient nogmaals herhaald te worden dat wegens de hoge graad

van corruptie in uw herkomstland slechts weinig bewijswaarde kan worden toegekend aan Afghaanse

documenten. Dat de huidige brief werd opgesteld na uw vertrek uit Afghanistan en kennelijk op uw

vraag, verleent dit document een gesolliciteerd karakter dat de overtuigingskracht ervan nog verder doet

afnemen. Overigens wordt nergens in deze brief verwezen naar een externe betrouwbare bron die uw

problemen zou bevestigen en kan het CGVS op geen enkele manier de authenticiteit ervan nagaan.

Hoe dan ook vermogen documenten slechts om geloofwaardige verklaringen kracht bij te zetten, iets

waar in casu helemaal geen sprake van is. Dat u voor uw huidige verzoek dus nogmaals een

bevestigingsbrief neerlegt, kan op geen enkele wijze de beoordeling van uw eerste verzoek wijzigen. De

enveloppe bevestigt enkel dat u post hebt ontvangen uit Afghanistan.

Tot slot merkt het CGVS nog op dat tijdens uw eerste verzoek om internationale bescherming reeds

werd geoordeeld dat u geen enkel element kenbaar hebt gemaakt waaruit zou moeten blijken dat u bij

terugkeer naar Afghanistan dient te vrezen te worden gezien als een verwesterd persoon, op welke

manier u dermate verwesterd zou zijn dat u de draad van uw leven in Afghanistan niet kan oppikken, of

om andere redenen te moeten vrezen dat u zou worden geviseerd, gestigmatiseerd of vervolgd

vanwege uw verblijf in Europa. Dat u deze vrees eenvoudigweg herhaalt volstaat niet om een ander licht

te werpen op de zaak. Dat u nu zegt tevens te vrezen voor ontvoering omdat u als welstellend zou

worden gepercipieerd, is alweer een blote bewering die u op geen enkele manier staaft. Ook deze

loutere bewering volstaat niet om in uw hoofde een concrete vrees voor vervolging of het lijden van

ernstige schade aannemelijk te maken.
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Gezien bovenstaande vaststellingen besluit het Commissariaat-generaal dat u in dit verzoek

tot internationale bescherming geen enkel nieuwe element aanbrengt dat de kans aanzienlijk

groter maakt dat u de Vluchtelingenstatus moet worden toegekend, of om aan te nemen dat u bij

een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van

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

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 30

augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 (beschikbaar

op https://www.easo.europa.eu/ sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld,

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele

nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.
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Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het

conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten,

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en

wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen,

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers

om hun woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

zijn leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, §

28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate

laag is dat in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om

persoonlijk getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in

de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden

staan immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden

tracht te voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele

diensten. In het algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale

gebieden. Dat is ook de reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor

burgers die het geweld in de rurale gebieden wensen te ontvluchten.

Het gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden

van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in

een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 153-157, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 162-167,

beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), blijkt dat
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het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten

en het oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt in de Easo

Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en

er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij

terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,9 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2018 in de provincie 1866 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met

name 1686, vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul bij zelfmoord- en complexe aanslagen. Dit

maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met uitzondering van de stad Kabul) 180

burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Kabul in zijn geheel erg laag

scoort wat betreft het aantal burgerslachtoffers in verhouding met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals de hoofdstad

Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij voornamelijk de aanwezige

veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden. De impact van het hierboven

beschreven geweld is echter niet van dien aard dat het inwoners van de provincie dwingt hun

woonplaats te verlaten. Integendeel, de provincie blijkt een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het

geweld in andere regio’s ontvluchten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Kabul in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Kabul een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

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
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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. Het standpunt van de partijen

2.1.1. Het standpunt van de verzoekende partij

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, ondertekend te Genève op 28 juli 1951,

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953, van de artikelen 2, §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, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Vooreerst geeft de verzoekende partij een theoretische uiteenzetting. Vervolgens stelt de verzoekende

partij dat zij van mening is dat ze voldoende overtuigende elementen naar voren gebracht heeft waaruit

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zou kunnen besluiten om haar verzoek

om internationale bescherming ontvankelijk te verklaren. De verzoekende partij wijst erop dat ze een

bevestigingsbrief alsook de enveloppe waarmee deze werd verstuurd, neergelegd heeft. De

verzoekende partij benadrukt ook dat ze verklaard heeft dat twee vrijgelaten talibancommandanten

bijzonder actief zijn in haar regio. Ze wijst erop dat haar profiel van lijfwacht van een senator niet betwist

wordt. De verzoekende partij is ook van mening dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft

gehouden met de inhoud van de brief. De verzoekende partij meent dat het onvoldoende is om te

verwijzen naar de hoge corruptie in Afghanistan of het feit dat dit document een gesolliciteerd karakter

zou hebben. De verwerende partij diende het document te onderzoeken op authenticiteit en daaromtrent

motieven op te nemen in de bestreden beslissing. De inhoud van deze brief blijkt zeer gedetailleerd

waarbij de senator bijkomende informatie lijkt te geven over de actuele situatie en de vrees van de

verzoekende partij. De verzoekende partij stelt dat de bevestigingsbrief van de senator zeer veel waard

is en niet kan worden vergeleken met andere soorten bevestigingsbrieven. De verzoekende partij

betwist dat de verwerende partij de authenticiteit van de brief niet kan onderzoeken. Immers, de

verwerende partij had de senator in kwestie kunnen contacteren.

Vervolgens verklaart de verzoekende partij dat zij vreest voor ontvoering omdat zij als welstellend zou

worden gepercipieerd. Dit is volgens de verzoekende partij een nieuw element. De verzoekende partij

stelt dat de verwerende partij dit onvoldoende onderzocht heeft.

Tot slot stelt de verzoekende partij dat “In het rapport UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the

International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan 30 August 20185 wordt gesteld dat

Kabul geen intern vluchtalternatief biedt. De Verenigde Naties duidt de provincie Kabul als de plaats met

het grootste aantal burgerslachtoffers, voornamelijk door de willekeurige aanvallen in de stad Kabul.

Burgers die deelnemen aan het openbaar leven lopen wel degelijk dagelijks gevaar. Daarbij dient ook in

rekening te worden gebracht dat de socio-economische situatie van de stad onhoudbaar is geworden

door de enorme bevolkingsgroei van de laatste jaren. Het grootste deel van de inwoners van de stad

leeft in informele huizen of in sloppenwijken en meer dan de helft van de huishoudens heeft te kampen

met ernstige voedselonzekerheid. Daardoor besluit UNHCR dat Kabul geen intern vluchtalternatief

biedt.” Om dit betoog te onderbouwen verwijst de verzoekende partij naar EASO Country of Origin

Information Report Afghanistan Security Situation van mei 2018, naar het rapport ‘General Security

Situation in Afghanistan and Events in Kabul’, geüpdatet op 25 februari 2019 en naar twee arresten van

de Raad.

2.1.2. Het standpunt van de verwerende partij

De verwerende partij legt geen nota met opmerkingen of aanvullende nota neer.

Ter terechtzitting stelt de verwerende partij te volharden in de motieven van de bestreden beslissing.
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2.2. Beoordeling

2.2.1. 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

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;
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- 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

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.”

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

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

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan

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 zij 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. X; RvS 31 oktober 2006, nr. X; RvS 10 oktober 2006, nr. X; RvS 10 oktober 2006, nr. X; RvS

21 september 2005, nr. X; RvS 21 september 2005, nr. X). 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. X). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen.
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2.2.3. Onderzoek van de nieuwe elementen

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: “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 vorige 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. 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.” Voormelde motieven zijn pertinent en vinden steun in de stukken van het

rechtsplegingsdossier. Ze worden op generlei wijze betwist door de verzoekende partij.

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

uiteengezet tijdens haar eerste verzoek om internationale bescherming herhaalt, namelijk dat zij

problemen met en vrees ten aanzien van de taliban heeft. Deze problemen en vrees vloeien voort uit

haar voormalige beroepsactiviteiten als lijfwacht van een senator. De verzoekende partij stelt dat de

taliban haar nog steeds daarvoor zoeken. Immers worden haar familieleden in Afghanistan door de

taliban bedreigd en mishandeld omdat ze naar de verzoekende partij op zoek zijn. Twee vrijgelaten

talibancommandanten in het bijzonder zijn zeer actief in verzoekers regio. De verzoekende partij

herhaalt ook dat ze na terugkeer uit Europa zou worden beschouwd als een ongelovige, dan wel

ontvoering dient te vrezen omdat ze na een terugkeer uit Europa als welstellend zou worden

beschouwd.

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 dit nieuw verzoek brengt de verzoekende partij de volgende documenten bij: een

bevestigingsbrief opgesteld door de senator S.M.L., alsmede de enveloppe waarin de documenten werd

verstuurd.

De omslag die de verzoekende partij toevoegt geeft enkel aan dat de verzoekende partij biefwisseling

uit Afghanistan ontvangt, maar dient niet als begin van bewijs van het vluchtrelaas van de verzoekende

partij.

De bevestigingsbrief geschreven door de senator S.M.L. die de verzoekende partij bijbrengt, heeft

slechts een relatieve bewijswaarde. Uit de brief van de senator blijkt dat hij deze brief opgesteld heeft op

basis van informatie verkregen van de ouders van de verzoekende partij. De senator geeft aan dat hij

van verzoekers ouders gehoord heeft dat de taliban in de regio de verzoekende partij trachten op te

sporen. De senator geeft ook aan over welke talibanleden het gaat. Eveneens vermeldt hij dat deze

personen door de overheid werden vrijgelaten en dat zij verzoekers vader hebben bedreigd en

mishandeld. Voorts verwijst de senator ook naar de klacht die verzoekers vader heeft willen indienen bij

de overheid, maar dat ze hen niet kon helpen tegen de taliban. Al deze verklaringen van de senator

vloeien niet voort uit een eigen onderzoek of vaststellingen, maar werden opgesteld op basis van de

verklaringen van verzoekers vader. Dit ondermijnt de bewijswaarde van het stuk. Op generlei wijze

attesteert de senator dat de verzoekende partij voor haar vertrek uit Afghanistan door de taliban

gecontacteerd werd om een aanslag in het Senaatsgebouw te plegen, dat de verzoekende partij dat

tegen hem gezegd heeft en dat hij met de veiligheidsdiensten zou gepraat hebben zoals de

verzoekende partij bij haar eerste verzoek om internationale bedreiging verklaard heeft. In tegenstelling
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tot wat de verzoekende partij voorhoudt in haar verzoekschrift wordt haar profiel van lijfwacht van een

senator wel betwist zoals blijkt uit het arrest van 13 december 2018 met nummer 213 915. In dit arrest

wordt er uiteen gezet dat er genoegzaam blijkt dat de verzoekende partij niet bij machte bleek om over

haar werkzaamheden als bodyguard, zeker deze specifiek voor de senator, spontane, gedetailleerde,

duidelijke en doorleefde verklaringen af te leggen. In de bevestigingsbrief van de senator bevestigt deze

ook niet dat de verzoekende partij als lijfwacht voor hem gewerkt heeft en gedurende welke periode dit

gebeurd is.

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

documenten in samenhang met de verklaringen van de verzoekende partij in haar eerdere verzoeken

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

internationale bescherming niet voorbijgegaan worden aan de verklaringen van de verzoekende partij

tijdens haar eerste verzoek om internationale bescherming. In het arrest van 13 december 2018 met

nummer 213 915 wordt omstandig op verzoekers vluchtrelaas ingegaan. Met betrekking tot haar

verklaringen werd toen geconcludeerd dat er niet aannemelijk wordt gemaakt dat de verzoekende partij

daadwerkelijk door de taliban bedreigd werd omdat (i) verschillende handelingen van de verzoekende

partij niet in overeenstemming waren met haar vrees, (ii) de gedesinteresseerde reactie van de

Afghaanse overheid die de verzoekende partij schetst op de mededeling dat de taliban de Afghaanse

overheid zou willen infiltreren, is weinig aannemelijk, (iii) de reactie van de senator weinig plausibel; (iv)

het niet kennelijk onredelijk is om van de verzoekende partij te verwachten dat zij minstens zou hebben

gepolst of haar neef, die een bepaald aanzien genoot, haar ook bij haar problemen kon helpen; (v)

verzoekers naaste familieleden, met name zijn ouders, broers en zussen, gewoon in hetzelfde huis en

dorp bleven wonen, dit kan trouwens eveneens bezwaarlijk gerijmd worden met verzoekers

voorgehouden vrees ten aanzien van de taliban; (vi) zoals hoger reeds aangegeven wordt het profiel

van de verzoekende partij wel betwist; (vii) de verzoekende partij na haar vrijlating in Duitsland getalmd

heeft om een verzoek tot internationale bescherming in België in te dienen; en (viii) verzoekers eerdere

verzoek(en) om internationale bescherming elders in Europa reeds geweigerd werden, kan dit overigens

eveneens worden gezien als een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van zijn aangevoerde

problemen en vrees.

Ook in haar eerste verzoek om internationale bescherming heeft de verzoekende partij aangehaald dat

ze de taliban vreest omwille van haar verblijf in Europa. In dit verband wordt geargumenteerd in het

arrest van 13 december 2018 dat “Verzoeker laat de bestreden beslissing voorts volledig ongemoeid

waar gesteld wordt: “Uw slotopmerking dat u de taliban ook moet vrezen omdat u in Europa bent

geweest, is iets dat u niet eerder ter sprake hebt gebracht en dat trouwens niet geschraagd wordt door

enig element in uw dossier.

Het gaat hier om een blote bewering. Uit niets blijkt dat u bij terugkeer zou worden beschouwd al

ongelovige, en dat u daarom een gegronde vrees voor vervolging zou moeten koesteren bij een

eventuele terugkeer.”

Deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Verzoeker toont niet aan en uit

de voorliggende informatie kan evenmin worden afgeleid dat verzoekers loutere verblijf in Europa zou

(kunnen) volstaan om te besluiten tot een gegronde vrees voor vervolging. Verzoeker brengt verder

geen concrete elementen bij waaruit blijkt dat en toont niet in concreto aan dat, waar, wanneer, waarom

of in welke omstandigheden hij in zijn land van herkomst als verwesterd zal worden gepercipieerd en

geviseerd. Hij toont niet aan dat zijn verblijf in Europa van hem een dusdanig verwesterd persoon zou

hebben gemaakt dat hij zijn leven in Afghanistan niet opnieuw zou kunnen opnemen. Evenmin toont hij

aan dat hij omwille hiervan zal worden geviseerd, gestigmatiseerd of vervolgd.”

Waar de verzoekende partij heden aan toevoegt dat zij als welstellend gepercipieerd zal worden daar ze

in Europa verbleven heeft, laat ze wederom na om dit in concreto aan te duiden. Zowel uit de UNHCR

guidelines van 30 augustus 2018 als uit de EASO guidance note van juni 2019, blijkt dat een persoon

die als welstellend beschouwd wordt, nood kan hebben aan internationale bescherming. Het loutere

gegeven dat de verzoekende partij een terugkeerder is volstaat echter niet. Uit voormelde rapporten van

EASO en UNHCR blijkt dat zij een individualiseringsvereiste hanteren voor voormeld risicoprofiel. Het is

aan de verzoekende partij om met concrete aanwijzingen aan te tonen dat zij omwille van haar

risicoprofiel(en) dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar haar land en regio van

herkomst. In de beoordeling of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de verzoekende

partij wordt blootgesteld aan vervolging of ernstige schade bij terugkeer naar haar land van herkomst,

moet rekening worden gehouden met de persoonlijke en concrete omstandigheden. Het risico moet

individueel en dus in concreto aannemelijk worden gemaakt. In casu wordt in de bestreden met recht

gemotiveerd dat: “Dat u nu zegt tevens te vrezen voor ontvoering omdat u als welstellend zou worden

gepercipieerd, is alweer een blote bewering die u op geen enkele manier staaft. Ook deze loutere
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bewering volstaat niet om in uw hoofde een concrete vrees voor vervolging of het lijden van ernstige

schade aannemelijk te maken.” In haar verzoekschrift onderneemt de verzoekende partij geen ernstige

poging om dit te weerleggen.

De huidige bijgebrachte documenten doen, gelet op voorgaande vaststellingen, geen afbreuk aan de

conclusie die werd genomen in het kader van het eerste verzoek om internationale bescherming.

Bijgevolg liggen er geen nieuwe elementen voor die de kans aanzienlijk groter maken dat de

verzoekende partij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

De laatste vraag die onderzocht dient te worden is of de veiligheidssituatie in de regio van herkomst van

de verzoekende partij zo danig gewijzigd is dat aan de verzoekende partij subsidiaire bescherming dient

toegekend te worden. De Raad herinnert eraan dat opdat aan een verzoeker de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet kan worden

toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van de

verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict. Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het

arrest “Elgafaji” waar het Hof van Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §

35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker

en waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat

hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: “Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie

Kabul ruw geschat 4,9 miljoen inwoners heeft en dat er in 2018 in de provincie 1866 burgerslachtoffers

vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name 1686, vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul bij

zelfmoord- en complexe aanslagen. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met uitzondering

van de stad Kabul) 180 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Kabul

in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal burgerslachtoffers in verhouding met het aantal

burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals de hoofdstad

Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij voornamelijk de aanwezige

veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden. De impact van het hierboven

beschreven geweld is echter niet van dien aard dat het inwoners van de provincie dwingt hun

woonplaats te verlaten. Integendeel, de provincie blijkt een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het

geweld in andere regio’s ontvluchten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.”
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Uit de voormelde recente landeninformatie waarnaar de verwerende partij in de bestreden beslissing

verwijst en de link toevoegt, kan niet blijken dat de veiligheidssituatie in de provincie Kaboel inmiddels in

die zin is gewijzigd dat het niet langer opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in deze stad geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.

Deze beoordeling van verwerende partij ligt in de lijn van de bovenvermelde EASO Guidance nota,

waaruit blijkt dat EASO de provincie Kaboel indeelt bij “Looking at the indicators, it can be concluded

that indiscriminate violence is taking place in the province of Kabul and in Kabul City, however not at a

high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to show substantial

grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of serious harm within

the meaning of Article 15(c) QD.” EASO neemt aan dat in Kaboel provincie willekeurig geweld

plaatsvindt, maar niet een hoog niveau bereikt zodat meer individuele elementen zijn vereist om aan te

nemen dat een burger, wanneer hij terugkeert naar het grondgebied, een reëel risico zou lopen op een

ernstige bedreiging van zijn leven of vrijheid.

Met andere woorden, de provincie Kaboel is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon enkel kan

worden vastgesteld indien de verzoekende partij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden.

Specifiek met betrekking tot het district Paghman waarvan de verzoekende partij afkomstig is, blijkt uit

de COI Focus Afghanistan van juni 2019 dat dit district onder controle van de overheid is. Paghman

wordt door UNOCHA ingedeeld in de vierde hoogste categorie met betrekking tot de

veiligheidsincidenten die er plaats vinden. Uit de deze COI Focus blijkt dat het district Paghman veiliger

is dan de hoofdstad Kaboel, daar de hoofdstad Kaboel zich in de hoogste categorie bevindt. In voormeld

rapport wordt aangegeven dat er veiligheidsincidenten plaatsvinden waarbij ook burgerslachtoffers

vallen, doch blijkt niet dat dergelijke incidenten er dermate veelvuldig plaatsvinden dat elke burger een

reëel risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Tot slot werden gedurende de

referentieperiode geen IDP’s gerapporteerd die uit voormeld district afkomstig waren.

De verzoekende partij toont niet aan dat de veiligheidssituatie inmiddels zodanig is gewijzigd dat het niet

langer opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in de provincie Kaboel geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat. Het gegeven dat UNHCR in

haar meest recente richtlijnen van oordeel is dat Kaboel over het algemeen niet in aanmerking komt als

intern vluchtalternatief, is niet relevant. Vooreerst betreft dit oordeel de stad en niet de provincie Kaboel.

Bovendien betwist de verzoekende partij niet dat de provincie Kaboel als haar regio van herkomst in

Afghanistan dient te worden beschouwd, en niet als intern vluchtalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3

van de Vreemdelingenwet. Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat rekening werd

gehouden met het hoge aantal burgerslachtoffers in de provincie Kaboel, doch dat dit wordt

genuanceerd door het gegeven dat het gros van deze slachtoffers in de hoofdstad Kaboel vielen en dat

het aantal burgerslachtoffers in de overige delen van de provincie Kaboel erg laag is. Te dezen is de

verzoekende partij afkomstig uit het district Paghman in de provincie Kaboel, en niet uit de hoofdstad

Kaboel. Waar de verzoekende partij er nog op wijst dat uit het EASO Country of Origin Information

Report “Afghanistan. Security Situation” van mei 2018 blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie

Kaboel verergerd is, stelt de Raad aan de hand van de (meer recente) gegevens in het

rechtsplegingsdossier vast dat dit inderdaad het geval is, doch dat dit te wijten is aan een verergering

van de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel en dat er in de overige delen van de provincie in 2018

eerder een daling waar te nemen is van het aantal burgerslachtoffers ten aanzien van het jaar 2017.

Ook de informatie in het rapport “General Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul” van 25

februari 2019 is niet van aard om aan te tonen dat voormelde veiligheidsanalyse van verwerende partij,

die bovendien ook gesteund is op rapporten die van recentere datum zijn dan deze waarnaar de

verzoekende partij verwijst, niet correct of achterhaald is, doch ligt in de lijn van de hierboven

aangehaalde vaststellingen.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat het district Paghman gelegen in de provincie Kaboel

op zich geen gebied is waar de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar deze stad, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen.
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Bijgevolg bevindt de verzoekende partij zich in de tweede hypothese. Deze hypothese betreft situaties

waar er willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name

zonder dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat

elke burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof heeft geoordeeld dat in zulke situatie

rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die

in zijnen hoofde het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

Het Hof heeft de aard van de “persoonlijke omstandigheden”, die bij deze tweede hypothese in

overweging kunnen worden genomen, niet gepreciseerd. Niettemin kunnen deze omstandigheden, in

het licht van het beginsel van autonomie van begrippen, zoals bevestigd door het Hof, alsook in het licht

van de noodzaak aan een uitlegging die nuttig effect geeft aan de wet, niet van dezelfde aard zijn als de

elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, of het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2, sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

De persoonlijke omstandigheden van de verzoeker in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet zijn dus omstandigheden die tot gevolg hebben dat hij, in vergelijking met een ander

persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, en dit zelfs

wanneer het geweld hem niet meer dan een ander persoon specifiek viseert. Dit kan, bijvoorbeeld, het

geval zijn wanneer een verhoogde kwetsbaarheid, een verscherpte lokale vatbaarheid of een precaire

socio-economische situatie tot gevolg heeft dat een verzoeker een groter risico loopt dan andere

burgers op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld.

De vraag die rijst is of de verzoekende partij “het bewijs kan leveren dat zij specifiek worden geraakt om

redenen die te maken hebben met hun persoonlijke omstandigheden” door een reëel risico als gevolg

van het willekeurig geweld in de provincie Kaboel, rekening houdend met de mate van dit geweld.

Anders gezegd, kan de verzoekende partij persoonlijke omstandigheden inroepen die in haar geval de

ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Kaboel dermate

verhogen dat, – hoewel de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon –, er

niettemin moet worden aangenomen dat zulk reëel risico in hoofde van de verzoekende partij bestaat.

In casu brengt de verzoekende partij geen dergelijke elementen bij. Evenmin blijkt dit uit de stukken van

het administratief dossier. Gelet op het voormelde, toont de verzoekende partij niet aan dat er in haar

geval nieuwe elementen aanwezig zijn waaruit zwaarwegende gronden blijken om aan te nemen dat zij

bij een terugkeer naar het district Paghman, gelegen in de provincie Kaboel, een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

De verzoekende partij brengt gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofd nieuwe elementen zijn

waaruit zwaarwegende gronden blijken om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en

regio van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat dit

beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij op de Dienst Vreemdelingenzaken de kans kreeg om haar

verklaringen met betrekking tot de nieuwe elementen in het kader van haar huidig volgend verzoek toe

te lichten en nieuwe documenten voor te leggen. De verzoekende partij werd in deze procedure

eveneens bijgestaan door een tolk Dari. Voorts werden de procedurele noden van de verzoekende partij

onderzocht. De beslissing om de verzoekende partij die een volgend verzoek indient al dan niet

persoonlijk te horen, behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal

luidens artikel 57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoekende partij en op alle dienstige stukken. Dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin

kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt de verzoekende partij geen nieuwe elementen aan die de

kans aanzienlijk groter maken dat zij voor de 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 de Vreemdelingenwet

in aanmerking komt.

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.

Uit wat voorafgaat is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen om de

specifieke redenen, zoals voorzien in artikel 39/2 § 1, tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

De schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet wordt niet dienstig aangevoerd

aangezien de beoordeling beperkt is tot de nieuwe elementen, zoals bedoeld in artikel 57/6/2, §1, eerste

lid van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend twintig door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


