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 nr. 237 163 van 18 juni 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. LOOS 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 november 2019 

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

staatlozen van 31 oktober 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 3 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2020. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2020 houdende de annulatie van de terechtzittingen vanaf 18 

maart 2020 als preventieve maatregel ter vermijding van de verspreiding van COVID 19.  

 

Gelet op de beschikking van 18 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. DAEM loco advocaat  

B. LOOS en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België 

binnengekomen op 26 juni 2017 en heeft zich een eerste maal vluchteling verklaard op 28 juni 2017.  

 

Op 27 september 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Verzoeker ging in beroep tegen deze beslissing.  



  

 

 

RvV X - Pagina 2 

Bij arrest nr. X van 26 februari 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot de 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Zonder terug te keren naar Afghanistan, diende verzoeker op 21 maart 2019 een volgend verzoek 

om internationale bescherming in.  

 

Op 31 oktober 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

houdend ‘niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)’. Deze beslissing werd op dezelfde dag 

aangetekend naar verzoeker verzonden.  

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit het dorp Kajandoe, district 

Nurgal,-provincie Kunar. U ben een Pasjtoen van etnische origine en een soennitische moslim. 

 

U ging niet naar school en u hielp uw familie van jongs af aan met het werk op het land. Uw vader sloot 

zich in-2012 omwille van financiële redenen aan bij het Afghaanse leger.  

 

Een jaar later, in 2013, werd uw vader 3 maal gearresteerd en bedreigd door de taliban omwille van zijn 

werk-voor het Afghaanse leger. Ze eisten van uw vader dat hij zijn werk voor het Afghaanse leger zou 

stopzetten en hij-zich zou aansluiten bij de taliban. Nadat uw vader voor de derde keer gearresteerd 

werd door de taliban, besloot-hij om zich aan te sluiten bij de taliban. U en uw familie waren aanvankelijk 

niet op de hoogte van het feit dat-uw vader lid geworden was van de taliban. 

 

Enkele maanden later, vertelde uw vader tegen u en uw moeder dat hij u mee zou nemen naar de 

madrassa om de koran te leren. Uw vader nam u echter niet mee naar de madrassa, maar naar de 

basis van de taliban in Ghaziabad. U verbleef vervolgens drie maanden bij de taliban en u leerde er met 

wapens en explosieven werken. U zou er net zoals uw vader moeten helpen in de jihad tegen de 

Amerikanen en de overheid. 

 

In juni 2014 bracht uw vader u terug naar huis. Hij zei tegen u dat u niets aan uw moeder mocht 

vertellen over-uw verblijf bij de taliban. Ondanks de waarschuwing van uw vader, vertelde u uw moeder 

alles over wat u bij de taliban had meegemaakt. Toen uw vader de volgende dag thuiskwam, ontstond 

er ruzie. Nadat uw vader de-woning had verlaten, ging u gedurende twee dagen naar de vriend van uw 

oom en na twee dagen kwam uw oom-samen met uw moeder bij u langs in Sinzo. Uw familie besloot op 

dat moment dat het te gevaarlijk was voor u-om in Afghanistan te blijven. U nam die dag afscheid van 

uw familie en u vertrok uit Afghanistan.  

 

U verliet Afghanistan in juni 2014. Op 26 juni 2017 kwam u in België aan. Twee dagen later, op 28 juni 

2017,-diende u een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Dit verzoek werd op 27/09/2018 door het CGVS afgesloten met een beslissing tot weigering van 

de-vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming. Deze beslissing en beoordeling 

werden in beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd per arrest van 26/02/2019.  

 

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, diende u op 21/03/2019 een volgend verzoek in 

bij de Belgische instanties. U baseert zich hiervoor nog steeds op de eerder aangehaalde asielmotieven. 

U voegt toe dat u inmiddels het contact met uw familie kon herstellen, nadat u via het Rode Kruis (dienst 

Tracing) een gsmnummer van één van de dorpsouderen kon bekomen die u op zijn beurt het nummer 

van uw oom bezorgde. 

 

U zou van uw oom vernomen hebben dat enkele dagen na uw vertrek (juni 2014) enkele talibanleden 

werden-gearresteerd, waarna de taliban naar uw huis kwamen en tegen uw oom zeiden dat u en uw 

vader hiervoor-verantwoordelijk waren. Omwille hiervan zou uw familie besloten hebben te verhuizen 

naar een nabijgelegen-dorp. Ook daar werd uw familie door de taliban gevonden. Uw vader zou 

verdwenen zijn. U herhaalt wel degelijk-uit Kajandoe afkomstig te zijn. 

 

U vermeldt in de marge van uw aanvraag in België een relatie te hebben met E. S.. 
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Ter staving van uw volgend verzoek legt u volgende documenten voor: een kopie van de taskera van uw 

broer, de taskera van uw moeder en de taskera van uw overgrootvader, een brief van het Rode Kruis- 

tracingdienst, een-aanvraag van uw moeder ter bevestiging van uw identiteit en het antwoord van het 

districtshoofd en dorpsouderen-hierop. Uw advocaat maakte ook een brief over aan de asieldiensten, 

waarin hij uw vrees bij terugkeer uiteenzet.-Hij verwijst hierin naar uw relatie in België en de factor 

verwestersing die mogelijk een risico betekent in geval-van terugkeer. 

 

B. Motivering 

 

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

worden-vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere 

procedurele noden-kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen-identificeren. 

 

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

onderhavige-procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

 

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

uw verzoek-niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

 

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

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

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

kans aanzienlijk groter maken-dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de-zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, verklaart de commissaris-generaal-het verzoek niet-ontvankelijk. 

 

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt, met name dat u en uw vader door de taliban in Noorgal 

als-spionnen worden beschouwd, en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op 

gebeurtenissen-die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig verzoek hebt 

uiteengezet, met name dat-u recent afkomstig bent uit Kajandoe, district Noorgal, provincie Kunar, waar 

uw leven in gevaar was na rekrutering-door de taliban, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek 

door het CGVS werd afgewezen wegens een-fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid van uw 

recente herkomst en bijgevolg ook uw asielrelaas, en deze-motieven door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding-van uw huidig 

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

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

om-afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van deze 

bijkomende problemen-wordt overigens nog verder ondermijnd door de vaststelling dat volgens uw 

verklaring uw familie al kort na uw-vertrek in juni 2014 problemen zou hebben gekregen met de taliban 

in uw dorp, maar uit de door u voorgelegde-documenten (brief Rode Kruis) blijkt dat zij, volgens de 

verklaringen van de dorpsoudsten, pas rond augustus-2017 uit Kajandoe zouden zijn vertrokken. 

 

De door u voorgelegde nieuwe documenten vermogen niet de geloofwaardigheid van uw herkomst 

en-vluchtmotieven te herstellen. 

 

De voorgelegde (kopie van) taskera’s van familieleden bevatten geen relevante informatie met 

betrekking tot uw-eigen identiteit en uw persoonlijke recente herkomst uit Kajandoe. 

 

Wat betreft de antwoordbrief van het Rode Kruis moet worden vastgesteld dat ook dit document de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen geenszins herstelt. Zo kon de contactpersoon van het Rode 

Kruis in het-dorp Kajandoe vaststellen dat uw familie er gekend zou zijn bij de ouderen van het dorp, wat 

in lijn is met het-eerdere oordeel van het CGVS / RvV dat u mogelijk wel een familiale band met het dorp 

heeft en er mogelijk ooit-gewoond heeft. Tegelijkertijd valt op dat de contactpersoon in kwestie uw 

familie niet kon aantreffen in het dorp.-Volgens de verklaringen van de dorpsoudsten in augustus 2018, 

was uw familie er een jaar weg, met onbekende-bestemming. De brief levert voorts geen enkele 

informatie over u persoonlijk, over wanneer u zelf het dorp zou-hebben verlaten, waardoor deze info op 

zich weinig waarde heeft voor de beoordeling van úw persoonlijke recente-herkomst uit Kajandoe. 

Evenmin kan in deze brief een bevestiging gevonden worden dat uw familiaal netwerk-zich actueel in 

het district Nurgal, Kunar, zou bevinden. 
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Wat betreft de brief van uw moeder en het antwoord van het districtshoofd en dorpsouderen van het 

dorp Sinzai-Mazar, wordt vastgesteld dat de dorpsouderen in oktober 2018 bevestigen dat uw moeder 

bewoonster is van-Sinzai Mazar, zij u goed kennen en u een echte bewoner bent van het dorp Sinzai. 

Dergelijke bevestiging strookt-echter niet met uw eigen verklaringen. Immers, u verklaarde eerder 

steeds inwoner te zijn geweest van het dorp-Kajandoe, en zou slechts 2 dagen voor uw vertrek uit 

Afghanistan ondergedoken zijn bij een kennis is het dorp-Sinzo (Sinzai). Uit uw verklaringen in het kader 

van onderhavig volgend verzoek moet bovendien blijken dat-uw overige familieleden bovendien pas nà 

uw vertrek uit Afghanistan naar het nabijgelegen dorp Sinzo (Sinzai)-zouden zijn vertrokken. Het is dan 

ook uiterst merkwaardig dat de dorpsouderen van een dorp genaamd Sinzai-Mazar bevestigen ‘dat zij u 

goed kennen en u een inwoner van hun dorp bent’. Hieruit blijkt genoegzaam dat de-bevestiging van 

inwonerschap door ouderen van een dorp geen enkele garantie is voor het daadwerkelijk verblijf-van de 

vernoemde personen in het dorp en bovendien geen enkele informatie levert over de recente herkomst 

uit-dit dorp of uit deze regio. Het gegeven dat ook uw naam vermeld wordt als inwoner van het dorp, 

vormt in het licht-van voorgaande dan ook geen enkel accuraat bewijs van uw beweerde recente 

herkomst uit het district Noorgal.-Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt, en 

waarvan een bijlage in uw administratief dossier is-gevoegd, dat er in uw land van herkomst een hoge 

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

Bijgevolg is de bewijswaarde van Afghaanse documenten bijzonder relatief-en zijn deze op zich niet van 

dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van-uw relaas. 

 

Wat betreft de brief van uw advocaat, moet vooreerst opgemerkt worden dat uw raadsman naar 

elementen-verwijst die u zelf niét kenbaar maakte wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud expliciet 

gevraagd werd naar-de elementen waarop u uw volgend verzoek baseert (DVZ VVIB rubriek 15). Ook 

wanneer u expliciet gevraagd-werd of u, naast de eerder aangehaalde elementen, nog andere 

elementen wenste toe te voegen, gaf u evenmin-duidelijk aan dat u behalve de eerder genoemde 

vluchtmotieven ook een vrees koestert bij terugkeer die verband-zou houden met uw relatie in België of 

mogelijke verwestersing tijdens uw verblijf in Europa (DVZ VVIB rubriek-19, 22, 16). U vermeldde 

weliswaar dat u een relatie heeft met E. (S)B. wanneer u gevraagd werd naar-wijzigingen in uw familiale 

situatie (DVZ VVIB rubrieken 12), een relatie die op zich niet betwist wordt, doch u-maakte op geen 

énkel ogenblik enige melding van een vrees bij terugkeer omwille van deze relatie. Ook naar-een 

problematiek van verwestersing verwees u niet, noch haalde u aan dat u vreest met wantrouwen 

benaderd-te worden omwille van het bezoek van een medewerker van het Rode Kruis aan uw 

(voormalige) dorp. Deze-motieven, die louter door uw raadsman worden aangehaald, zijn daarom dan 

ook weinig ernstig te noemen. 

 

Nergens wordt voorts aangetoond op welke manier uw verblijf in Europa van 5 jaar in concreto een 

risico zou zijn-bij uw terugkeer naar Afghanistan. Er wordt niet aangetoond in welke zin u zou 

verwesterd zijn, laat staan dat-werd aangetoond dat u bovendien in die mate zou zijn verwesterd dat 

een terugkeer naar Afghanistan onmogelijk-zou zijn. Uit niets blijkt voorts dat uw relatie met een 

Italiaanse vrouw in België überhaupt bekend zou zijn in-Afghanistan, noch wordt in concreto aangetoond 

hoe deze relatie een probleem zou stellen bij uw terugkeer naar-Afghanistan. Dat tenslotte het bezoek 

van een medewerker van het Rode Kruis aan uw regio van herkomst zou-'onthuld' hebben dat u in 

Europa verblijft en u omwille hiervan ‘met wantrouwen zou worden bekeken’ bij terugkeer-aldaar, kan 

evenmin overtuigen. Er moet opgemerkt worden dat een vrees voor een mogelijk wantrouwige 

houding-van de plaatselijke bevolking in het herkomstland niet kan gelijkgeschakeld worden met een 

reëel risico op-vervolging of het lijden van ernstige schade en hoe dan ook onvoldoende concreet is om 

aan te tonen dat u-persoonlijk geviseerd zou worden bij terugkeer naar Afghanistan. Bovendien is de 

verwijzing naar het bezoek van-een medewerker van het Rode Kruis in het district Noorgal hoe dan ook 

weinig dienstig, aangezien dit voorbijgaat-aan de eerdere vaststellingen van het CGVS, waaruit duidelijk 

blijkt dat aan uw recente herkomst uit deze regio-geen geloof kan worden gehecht. Een verwijzing naar 

een terugkeer naar deze specifieke regio is dan ook niet-dienstig. 

 

Waar uw raadsman tot slot nog verwijst naar algemene rapporten en mediaberichten betreffende 

terugkeerders,-moet vastgesteld worden dat dergelijke algemene verwijzing in dit geval niet dienstig is 

en niets wijzigt aan-het voorgaande, te meer waar verwezen wordt naar de situatie voor risicogroepen 

waar u overduidelijk niet toe-behoort (zo wordt ondermeer de situatie voor vrouwen uitgelicht). Een 

asielzoeker moet zijn persoonlijke vrees-concreet en aannemelijk maken. Dergelijke algemene 

verwijzing naar andere personen en incidenten, die op vele-punten verschillen van uw persoonlijke 

situatie, volstaat dan ook niet om aan te tonen dat u in uw land van-herkomst werkelijk wordt bedreigd 
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en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van ernstige-schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. 

 

De uittreksels uit uw communicatie met uw partner en bevestigingsbrieven betreffende jullie relatie, 

wijzigen niets-aan voorgaande. Uw omgang met een vrouw in België wordt op zich immers niet betwist. 

Echter, zoals reeds-aangetoond, maakt u op geen enkele manier concreet noch aannemelijk dat u 

omwille van deze relatie een reëel-risico op vervolging, dan wel het lijden van ernstige schade loopt bij 

terugkeer naar Afghanistan. 

 

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. 

 

Immers, de beoordeling in het kader van uw eerste verzoek tot internationale met betrekking tot de 

vraag naar de-toepassing van artikel 48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet, blijft onveranderd gezien u 

geen nieuwe elementen-aanbracht die duidelijkheid scheppen over uw recente herkomst voorafgaand 

aan uw komst naar Europa. 

 

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).” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift 

 

2.1.1. Middelen 

 

In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van 

Genève, van de artikelen 48/3 tot en met 48/7 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: 

Vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

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

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat hij wel degelijk nieuwe 

elementen heeft aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor internationale 

bescherming in aanmerking komt.  

 

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, minstens hem de subsidiaire 

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en 

terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder 

onderzoek. 

 

2.2. Stukken 

 

Per fax maakt verzoeker op 4 juni 2020 een Engelstalige taskara over aan de Raad. 
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Ter terechtzitting legt verzoeker nog een aanvullende nota met een Engelse versie van zijn taskara neer 

samen met het in Pashtou opgestelde document.  

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6/2, § 1 

van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevoegdheid geeft om een volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk te 

verklaren indien er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker is 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat 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. De 

aangevoerde schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en van artikel 1 van 

het Vluchtelingenverdrag, mist dan ook juridische grondslag.  

 

2.3.2. Vooreerst dient erop gewezen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen in het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming op 27 september 

2018 besloot tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus omdat geen geloof kon worden gehecht aan het door verzoeker voorgehouden 

recent verblijf in het district Nurgal van de Afghaanse provincie Kunar tot aan zijn vertrek naar België in 

juni 2014, zijn profiel en verzoeker geen zicht bood op de sociaal-economische situatie van zijn familie 

in Afghanistan en er bijgevolg evenmin geloof kon worden gehecht aan de door hem voorgehouden 

vervolgingsfeiten die hij er zou hebben meegemaakt.  

 

Verzoeker ging in beroep tegen deze beslissing.  

 

Bij arrest nr. 217 529 van 26 februari 2019 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de 

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van volgende verzoeken om 

internationale beslissingen, 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. 

 

2.3.3. In het kader van het huidig (tweede) verzoek om internationale bescherming blijft verzoeker 

vasthouden aan zijn eerder aangehaalde vluchtmotieven, alsook zijn herkomst uit het dorp Kajandoe, 

district Nurgal van de Afghaanse provincie Kunar. Daarnaast geeft verzoeker aan dat hij het contact met 

zijn familie heeft weten te herstellen, nadat hij via het Rode Kruis (dienst Tracing) een gsm-nummer van 

één van de dorpsouderen kon bekomen die verzoeker op zijn beurt het nummer van zijn oom bezorgde. 

Verzoeker zou van zijn oom vernomen hebben dat enkele talibanleden kort na zijn vertrek gearresteerd 

werden en zijn vader en hijzelf hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Verzoeker geeft aan dat zijn 

familie hierop zou hebben besloten om te verhuizen naar een nabijgelegen dorp, maar ook daar 

gevonden werd door de taliban. Verzoeker verklaart nog dat zijn vader verdwenen is.  

 

Ter staving van zijn huidig verzoek om internationale bescherming legt verzoeker nog volgende 

documenten voor: een kopie van taskara van zijn broer, de taskara van zijn moeder, de taskara van zijn 

overgrootvader, een brief van het Rode Kruis (dienst Tracing), een aanvraag van zijn moeder ter 

bevestiging van zijn identiteit en antwoord van het districtshoofd en dorpsouderen en een brief van zijn 

advocaat.  

 

In de bestreden beslissing wordt verzoekers volgend verzoek om internationale bescherming niet 

ontvankelijk verklaard omdat (i) de verklaringen dat verzoeker en zijn vader door de taliban in Noorgal 
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als spionnen worden beschouwd vloeien volledig voort uit gebeurtenissen uit het asielrelaas dat 

verzoeker reeds in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming heeft uiteengezet 

en dat ongeloofwaardig is bevonden; bijkomende verklaringen die volledig in het verlengde liggen met 

iets dat op geen enkele wijze is aangetoond zijn op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de 

vastgestelde ongeloofwaardigheid; (ii) de geloofwaardigheid van verzoekers bijkomende problemen (dat 

zijn familie kort na zijn vertrek in juni 2014 problemen kreeg met de taliban in zijn dorp) verder wordt 

ondermijnd door de vaststelling dat er uit de door hem voorgelegde documenten blijkt dat zijn familie 

pas rond augustus 2017 uit Kajandoe zou zijn vertrokken; (iii) de door verzoeker voorgelegde 

documenten niet van die aard zijn dat ze de appreciatie van zijn verzoek om internationale bescherming 

in positieve zin kunnen ombuigen nu (1) de (kopie van) taskara’s van familieleden geen relevante 

informatie bevatten met betrekking tot zijn eigen identiteit en persoonlijke recente herkomst uit 

Kajandoe, (2) uit de antwoordbrief van het Rode Kruis kan worden vastgesteld dat zijn familie gekend is 

in het dorp Kajandoe, wat in lijn ligt met het eerdere oordeel van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat verzoeker mogelijk wel 

een familiale band met het dorp heeft en er mogelijk ooit gewoond heeft, maar tegelijkertijd kan worden 

vastgesteld dat de contactpersoon zijn familie niet kon aantreffen in het dorp en uit de brief geen 

informatie blijkt over verzoeker persoonlijk, over wanneer hij zelf het dorp zou hebben verlaten, noch dat 

zijn familiaal netwerk zich actueel in het district Nurgal van de provincie Kunar zou bevinden, (3) met 

betrekking tot de brief van verzoekers moeder en antwoord van het districtshoofd en de dorpsouderen 

moet worden vastgesteld dat de dorpsouderen in oktober 2017 bevestigen dat zijn moeder bewoonster 

is van Sinzai Mazar, zij verzoeker goed kennen en hij een echte bewoner is van het dorp Sinzai, 

hetgeen niet strookt met zijn eigen verklaringen waarin hij aangaf steeds inwoner te zijn geweest van 

het dorp Kajandoe tot twee dagen voor zijn vertrek uit Afghanistan, waarbij hij zou zijn ondergedoken bij 

een kennis in het dorp Sinzai en dat zijn overige familieleden pas na zijn vertrek uit Afghanistan naar het 

dorp Sinzo (Sinzai) zouden zijn vertrokken en hoe dan ook moet worden gewezen op de hoge graad 

van corruptie in Afghanistan en het feit dat er allerhande documenten tegen betaling kunnen worden 

verkregen en (4) aangaande de brief van verzoekers advocaat moet worden opgemerkt dat (a) 

verzoekers advocaat naar elementen verwijst die hij zelf niet kenbaar maakt tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud (meer bepaald zijn vrees bij terugkeer omwille van zijn relatie met E. (S)B., de problematiek 

van verwestering, de vrees om met wantrouwen te worden benaderd omwille van het bezoek van een 

medewerker van het Rode Kruis aan zijn voormalig dorp) en deze motieven bijgevolg weinig ernstig te 

noemen zijn, (b) nergens in concreto wordt aangetoond op welke manier verzoekers verblijf in Europa 

van 5 jaar en zijn relatie met een Italiaanse vrouw een risico zou zijn bij zijn terugkeer naar Afghanistan, 

(c) verzoekers vrees voor een mogelijke wantrouwige houding van de plaatselijke bevolking omwille van 

het bezoek van een medewerker van het Rode Kruis allerminst kan overtuigen en hoe dan ook niet 

gelijkgeschakeld kan worden met een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of 

een reëel risico op het lijden van ernstige schade en bovendien voorbijgaat aan de eerdere vaststelling 

dat verzoeker zijn recent verblijf uit de regio niet aannemelijk maakt, (d) een algemene verwijzing naar 

algemene rapporten en mediaberichten betreffende terugkeerders in casu niet dienstig is en niets wijzigt 

aan het voorgaande, te meer daar er verwezen wordt naar de situatie voor risicogroepen waar 

verzoeker overduidelijk niet toe behoort (zo onder meer de situatie van vrouwen) en (e) de uittreksels uit 

verzoekers communicatie met zijn partner en bevestigingsbrieven betreffende hun relatie niets wijzigt nu 

zijn omgang op zich niet wordt betwist maar hij niet in concreto aantoont op welke wijze hij omwille van 

deze relatie een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zou lopen.  

 

2.3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de 

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die 

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de 

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het 

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. 

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal 

dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.  

 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 

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

beslissing werd genomen, luidt als volgt: 

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

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

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan 

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

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

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

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

ontvankelijk.” 

 

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

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

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. 

 

2.3.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die 

de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

in aanmerking komt. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt om 

de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig 

zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de niet-

ontvankelijkheid van zijn volgend verzoek om internationale bescherming, te verklaren of te weerleggen. 

Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in 

een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in gebreke blijft. Hij komt immers in wezen niet 

verder dan het louter volharden en verwijzen naar zijn verklaringen aangaande zijn (recente) herkomst 

uit het dorp Kajandoe, district Nurgal van de provincie Kunar en de door hem thans voorgelegde 

documenten, het poneren van een vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, dan wel het 

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

bescherming en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden 

geacht en waarmee hij er aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing 

te ontkrachten. 

 

2.3.6.1. Vooreerst overweegt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen pertinent 

als volgt:  

“Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt, met name dat u en uw vader door de taliban in Noorgal 

als-spionnen worden beschouwd, en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op 

gebeurtenissen-die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig verzoek hebt 

uiteengezet, met name dat-u recent afkomstig bent uit Kajandoe, district Noorgal, provincie Kunar, waar 

uw leven in gevaar was na rekrutering-door de taliban, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek 

door het CGVS werd afgewezen wegens een-fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid van uw 

recente herkomst en bijgevolg ook uw asielrelaas, en deze-motieven door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding-van uw huidig 

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

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

om-afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van deze 

bijkomende problemen-wordt overigens nog verder ondermijnd door de vaststelling dat volgens uw 

verklaring uw familie al kort na uw-vertrek in juni 2014 problemen zou hebben gekregen met de taliban 

in uw dorp, maar uit de door u voorgelegde-documenten (brief Rode Kruis) blijkt dat zij, volgens de 

verklaringen van de dorpsoudsten, pas rond augustus-2017 uit Kajandoe zouden zijn vertrokken.” 

Met het louter vasthouden aan zijn eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, brengt 

verzoeker geen enkel valabel argument bij om deze pertinente motieven in een ander daglicht te 

plaatsen. De motivering dienaangaande blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot 

de zijne gemaakt.  
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2.3.6.2. Aangaande de antwoordbrief van het Rode Kruis wordt in de bestreden beslissing nog op goede 

gronden geoordeeld als volgt:  

“Wat betreft de antwoordbrief van het Rode Kruis moet worden vastgesteld dat ook dit document de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen geenszins herstelt. Zo kon de contactpersoon van het Rode 

Kruis in het-dorp Kajandoe vaststellen dat uw familie er gekend zou zijn bij de ouderen van het dorp, wat 

in lijn is met het eerdere oordeel van het CGVS / RvV dat u mogelijk wel een familiale band met het dorp 

heeft en er mogelijk ooit gewoond heeft. Tegelijkertijd valt op dat de contactpersoon in kwestie uw 

familie niet kon aantreffen in het dorp. Volgens de verklaringen van de dorpsoudsten in augustus 2018, 

was uw familie er een jaar weg, met onbekende bestemming. De brief levert voorts geen enkele 

informatie over u persoonlijk, over wanneer u zelf het dorp zou hebben verlaten, waardoor deze info op 

zich weinig waarde heeft voor de beoordeling van úw persoonlijke recente herkomst uit Kajandoe. 

Evenmin kan in deze brief een bevestiging gevonden worden dat uw familiaal netwerk zich actueel in 

het district Nurgal, Kunar, zou bevinden.” 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift te dezen benadrukt dat uit het document van het Rode Kruis blijkt 

dat zijn familie tot augustus 2017 in het dorp Kajandoe heeft verbleven en het bijgevolg geloofwaardig is 

dat verzoeker recent afkomstig is uit Kajandoe nu het niet geloofwaardig is dat hij als minderjarige 

elders, weg van het netwerk van zijn familie, zou hebben gewoond voor zijn vertrek uit Afghanistan, 

dient erop gewezen dat in ’s Raads arrest nr. 217 529 van 26 februari 2019 reeds werd vastgesteld dat 

verzoeker leugenachtige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn leeftijd en onterecht 

voorhield minderjarig te zijn. Bijgevolg blijft de door hem voorgehouden jonge leeftijd ten tijde van zijn 

vertrek uit Afghanistan, in het licht van het leeftijdsonderzoek op 3 juli 2017 niet overeind. Daarnaast 

werd in dit arrest vastgesteld dat (i) hoewel verzoekers geografische kennis van zijn voorgehouden regio 

van herkomst niet onbestaande is, deze kennis toch lacunes vertoont en zijn verklaringen ook 

tegenstrijdigheden bevatten; (ii) verzoekers kennis over recente veiligheidsincidenten, 

infrastructuurwerken en presidentsverkiezingen gebrekkig is en zijn verklaringen dienaangaande 

tegenstrijdigheden bevatten en niet overeenstemmen met de beschikbare informatie (zie map 

'Landeninformatie' in het administratief dossier); (iii) verzoekers kennis over prominenten in zijn 

voorgehouden regio van herkomst eveneens gebrekkig is; (iv) verzoeker niet aannemelijk maakt als 

landbouwer werkzaam te zijn geweest; (v) hij geen zicht biedt op de socio-economische situatie van zijn 

familie gelet op het ongeloofwaardig karakter van de werkzaamheden van zijn vader bij het Afghaanse 

leger, terwijl deze werkzaamheden de oorzaak van de door hem voorgehouden problemen zouden zijn 

zodat hierover wel degelijk een gedegen kennis in hoofde van verzoeker kan worden verwacht, quod 

non; en (vi) aangezien geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden verblijf in het dorp 

Kajandoe tot aan zijn vertrek naar België, evenmin geloof kan worden gehecht aan de feiten die er zich 

zouden hebben voorgedaan. Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt kan de 

antwoordbrief van het Rode Kruis geen enkel ander licht werpen op deze vaststellingen nu hieruit 

geenszins enige informatie volgt over verzoeker zelf, laat staan over wanneer hij zelf het dorp Kajandoe 

zou hebben verlaten.  

 

In zoverre verzoeker nog verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in dit 

verband (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 21 januari 2016, nr. 160 516) dient te worden 

onderstreept dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgische recht. In het aangehaalde 

arrest werd geoordeeld dat de commissaris-generaal niet gevolgd kon worden waar hij de bewijswaarde 

van een document van het Rode Kruis (dienst Tracing) in twijfel trok door te verwijzen naar de informatie 

betreffende corruptie in de Afghaanse maatschappij nu dit een gezaghebbende bron is en in casu niet 

redelijkerwijze kon worden ingezien op welke wijze een minderjarige steekpenningen zou kunnen 

betalen aan personen in een dorp waarvan hijzelf niet eens afkomstig zou zijn, alsook dat in casu 

rekening houdend met verzoekers profiel als niet-begeleide minderjarige vreemdeling en met de 

informatie uit het document van het Rode Kruis moest worden vastgesteld dat verzoeker wel degelijk 

zijn herkomst aannemelijk kon maken. Dit is in het onderhavige dossier niet het geval. Overigens dient 

erop gewezen dat op zich niet wordt betwist dat het document van het Rode Kruis van een 

gezaghebbende bron afkomstig is, doch wordt wel terecht opgemerkt dat hieruit geenszins kan blijken 

wanneer verzoeker zelf het dorp Kajandoe zou hebben verlaten, alsook uit het document niet kan 

worden opgemaakt waar zijn familie zich thans (na 2017) bevindt.  

 

2.3.6.3. Met het betoog in het verzoekschrift dat uit het document van de dorpsouderen van Sinzai 

Mazar blijkt dat verzoekers moeder in 2018 in Sinzai Mazar verbleef en dat dit wel degelijk relevant is nu 

hieruit blijkt dat zijn netwerk is gevlucht, maar zich niet naar veilig gebied heeft kunnen verplaatsen, gaat 

verzoeker volledig voorbij aan de bestreden beslissing waarin dienaangaande terecht wordt opgemerkt 

als volgt:  
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“Wat betreft de brief van uw moeder en het antwoord van het districtshoofd en dorpsouderen van het 

dorp Sinzai Mazar, wordt vastgesteld dat de dorpsouderen in oktober 2018 bevestigen dat uw moeder 

bewoonster is van Sinzai Mazar, zij u goed kennen en u een echte bewoner bent van het dorp Sinzai. 

Dergelijke bevestiging strookt echter niet met uw eigen verklaringen. Immers, u verklaarde eerder 

steeds inwoner te zijn geweest van het dorp Kajandoe, en zou slechts 2 dagen voor uw vertrek uit 

Afghanistan ondergedoken zijn bij een kennis is het dorp Sinzo (Sinzai). Uit uw verklaringen in het kader 

van onderhavig volgend verzoek moet bovendien blijken dat uw overige familieleden bovendien pas nà 

uw vertrek uit Afghanistan naar het nabijgelegen dorp Sinzo (Sinzai) zouden zijn vertrokken. Het is dan 

ook uiterst merkwaardig dat de dorpsouderen van een dorp genaamd Sinzai Mazar bevestigen ‘dat zij u 

goed kennen en u een inwoner van hun dorp bent’. Hieruit blijkt genoegzaam dat de bevestiging van 

inwonerschap door ouderen van een dorp geen enkele garantie is voor het daadwerkelijk verblijf van de 

vernoemde personen in het dorp en bovendien geen enkele informatie levert over de recente herkomst 

uit-dit dorp of uit deze regio. Het gegeven dat ook uw naam vermeld wordt als inwoner van het dorp, 

vormt in het licht van voorgaande dan ook geen enkel accuraat bewijs van uw beweerde recente 

herkomst uit het district Noorgal. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt, en 

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

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

Bijgevolg is de bewijswaarde van Afghaanse documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van 

dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.” 

 

Waar verzoeker onder verwijzing naar het arrest Singh e.a. t. België en het arrest M.A. t. Zwitserland en 

het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 200 851 van 8 maart 2018 (daargelaten de 

vaststelling dat de precedentwerking niet wordt aanvaard in het Belgische recht) betoogt dat de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het voorgelegde document niet van de 

tafel kan vegen door te verwijzen naar de hoge graad van corruptie in Afghanistan, dient erop gewezen 

dat uit de voormelde motieven blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

van oordeel is dat de bevestigingsbrief van het districtshoofd en de dorpsouderen niet van aard is om de 

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn recente herkomst en zijn relaas te herstellen niet 

enkel omwille van de hoge graad van corruptie in Afghanistan, doch eveneens terecht overweegt dat de 

inhoud van deze brief niet in overeenstemming is met verzoekers verklaringen en er zelfs haaks op 

staat. De Raad wijst er in dit verband op dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de 

motivering en niet met de diverse onderdelen van de motivering op zich aangezien één onderdeel 

misschien niet voldoende draagkrachtig is om de beslissing te dragen maar dit wel is in samenhang met 

de overige motieven.  

 

De bij fax overgemaakte taskara en de ter terechtzitting overgemaakte versie in het Pashtou wijzigen 

niets aan hetgeen voorafgaat. De taskara werd immers opgemaakt op 28 oktober 2019 op een ogenblik 

dat verzoeker al enkele jaren in jaren in België verbleef hetgeen ernstig afbreuk doet aan de 

bewijswaarde van dit document. Het document vermeldt hoe dan ook enkel dat verzoeker geboren is 

het district Noor Gul, zonder verdere precisering. 

 

2.3.6.4. Verder considereert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog 

pertinent als volgt:  

“Wat betreft de brief van uw advocaat, moet vooreerst opgemerkt worden dat uw raadsman naar 

elementen verwijst die u zelf niét kenbaar maakte wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud expliciet 

gevraagd werd naar-de elementen waarop u uw volgend verzoek baseert (DVZ VVIB rubriek 15). Ook 

wanneer u expliciet gevraagd werd of u, naast de eerder aangehaalde elementen, nog andere 

elementen wenste toe te voegen, gaf u evenmin duidelijk aan dat u behalve de eerder genoemde 

vluchtmotieven ook een vrees koestert bij terugkeer die verband zou houden met uw relatie in België of 

mogelijke verwestersing tijdens uw verblijf in Europa (DVZ VVIB rubriek-19, 22, 16). U vermeldde 

weliswaar dat u een relatie heeft met E. (S)B. wanneer u gevraagd werd naar wijzigingen in uw familiale 

situatie (DVZ VVIB rubrieken 12), een relatie die op zich niet betwist wordt, doch u maakte op geen 

énkel ogenblik enige melding van een vrees bij terugkeer omwille van deze relatie. Ook naar een 

problematiek van verwestersing verwees u niet, noch haalde u aan dat u vreest met wantrouwen 

benaderd te worden omwille van het bezoek van een medewerker van het Rode Kruis aan uw 

(voormalige) dorp. Deze motieven, die louter door uw raadsman worden aangehaald, zijn daarom dan 

ook weinig ernstig te noemen. 

Nergens wordt voorts aangetoond op welke manier uw verblijf in Europa van 5 jaar in concreto een 

risico zou zijn bij uw terugkeer naar Afghanistan. Er wordt niet aangetoond in welke zin u zou 

verwesterd zijn, laat staan dat werd aangetoond dat u bovendien in die mate zou zijn verwesterd dat 

een terugkeer naar Afghanistan onmogelijk zou zijn. Uit niets blijkt voorts dat uw relatie met een 
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Italiaanse vrouw in België überhaupt bekend zou zijn in Afghanistan, noch wordt in concreto aangetoond 

hoe deze relatie een probleem zou stellen bij uw terugkeer naar Afghanistan. Dat tenslotte het bezoek 

van een medewerker van het Rode Kruis aan uw regio van herkomst zou 'onthuld' hebben dat u in 

Europa verblijft en u omwille hiervan ‘met wantrouwen zou worden bekeken’ bij terugkeer aldaar, kan 

evenmin overtuigen. Er moet opgemerkt worden dat een vrees voor een mogelijk wantrouwige houding 

van de plaatselijke bevolking in het herkomstland niet kan gelijkgeschakeld worden met een reëel risico 

op vervolging of het lijden van ernstige schade en hoe dan ook onvoldoende concreet is om aan te 

tonen dat u persoonlijk geviseerd zou worden bij terugkeer naar Afghanistan. Bovendien is de verwijzing 

naar het bezoek van een medewerker van het Rode Kruis in het district Noorgal hoe dan ook weinig 

dienstig, aangezien dit voorbijgaat aan de eerdere vaststellingen van het CGVS, waaruit duidelijk blijkt 

dat aan uw recente herkomst uit deze regio geen geloof kan worden gehecht. Een verwijzing naar een 

terugkeer naar deze specifieke regio is dan ook niet dienstig. 

Waar uw raadsman tot slot nog verwijst naar algemene rapporten en mediaberichten betreffende 

terugkeerders, moet vastgesteld worden dat dergelijke algemene verwijzing in dit geval niet dienstig is 

en niets wijzigt aan het voorgaande, te meer waar verwezen wordt naar de situatie voor risicogroepen 

waar u overduidelijk niet toebehoort (zo wordt ondermeer de situatie voor vrouwen uitgelicht). Een 

asielzoeker moet zijn persoonlijke vrees concreet en aannemelijk maken. Dergelijke algemene 

verwijzing naar andere personen en incidenten, die op vele punten verschillen van uw persoonlijke 

situatie, volstaat dan ook niet om aan te tonen dat u in uw land van-herkomst werkelijk wordt bedreigd 

en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van ernstige-schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. 

De uittreksels uit uw communicatie met uw partner en bevestigingsbrieven betreffende jullie relatie, 

wijzigen niets aan voorgaande. Uw omgang met een vrouw in België wordt op zich immers niet betwist. 

Echter, zoals reeds aangetoond, maakt u op geen enkele manier concreet noch aannemelijk dat u 

omwille van deze relatie een reëel risico op vervolging, dan wel het lijden van ernstige schade loopt bij 

terugkeer naar Afghanistan.” 

De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot het louter verwijzen naar en 

herhalen van de begeleidende brief van zijn advocaat en het daarin opgeworpen risicoprofiel, het feit dat 

hij een relatie heeft met een Italiaanse vrouw in België en met haar samenwoont, de bewering dat het 

bezoek van het Rode Kruis ongetwijfeld ‘niet onopgemerkt’ gebleven zal zijn in zijn regio van herkomst, 

zijn verblijf in Europa en het refereren aan algemene informatie en rechtspraak van het EHRM over de 

situatie van teruggekeerden, alsook naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

waarmee hij er evenwel niet in slaagt om voormelde pertinente vaststellingen en overwegingen te 

verklaren of te weerleggen. Uit de door verzoeker aangehaalde UNHCR-richtlijnen blijkt immers dat 

dergelijke vrees voor verwestering in concreto aannemelijk dient te worden gemaakt (“Depending on the 

specific circumstances of the case […]”). Gelet op de voorgaande vaststellingen en overwegingen slaagt 

verzoeker er evenwel niet in de door hem aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te 

maken. Evenmin toont hij aan waarom hij dermate zou zijn verwesterd dat hij zich niet meer zou willen 

of kunnen schikken naar de in Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken. Het betreft immers 

een blote bewering die op geen enkele wijze in concreto wordt uitgewerkt en/of gestaafd.  

 

In zoverre verzoeker nog aanvoert dat hij als jonge man vreest te worden gerekruteerd door AGE’s, 

dient erop gewezen dat uit de “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection 

needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018 opnieuw volgt dat dergelijke vrees in 

concreto aannemelijk dient te worden gemaakt. Een verwijzing naar louter algemene informatie die geen 

betrekking heeft op zijn persoon, volstaat hiertoe geenszins. Bovendien maakte verzoeker tijdens zijn 

persoonlijk onderhoud geen enkele melding van een vrees om gedwongen te worden gerekruteerd door 

AGE’s. Het voor het eerst opwerpen van dergelijke vrees in onderhavig verzoekschrift is laattijdig. 

 

Waar verzoeker voorts hekelt dat hij minstens gehoord diende te worden met betrekking tot zijn 

risicoprofiel, merkt de Raad op dat in casu uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken overeenkomstig artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet het huidig tweede verzoek 

om internationale bescherming van verzoeker heeft geregistreerd en van hem een verklaring heeft 

afgenomen met betrekking tot de nieuwe elementen. Uit deze verklaringen blijkt dat verzoeker in de 

gelegenheid werd gesteld nieuwe documenten neer te leggen en deze ook verder toe te lichten 

(administratief dossier, stuk 7, verklaring volgend verzoek d.d. 11 september 2019). Deze verklaringen 

werden vervolgens overgezonden aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 

die de bestreden beslissing heeft genomen na een inhoudelijk onderzoek van de elementen die door 

verzoeker aan de Dienst Vreemdelingenzaken werd meegedeeld. Hieruit blijkt dat verzoeker wel 

degelijk werd gehoord en dat hij zijn nieuwe elementen in het kader van zijn huidig tweede verzoek op 

nuttige wijze naar voor kon brengen. De Raad wijst erop dat de beslissing om de verzoeker die een 
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volgend verzoek indient al dan niet persoonlijk te horen, tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van 

de commissaris-generaal behoort. In het geval van een volgend verzoek om internationale bescherming 

is de commissaris-generaal immers niet verplicht om een persoonlijk onderhoud te organiseren, in 

overeenstemming met artikel 57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet. Tijdens het persoonlijk 

onderhoud op de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van zijn huidige verzoek werd aan verzoeker 

verduidelijkt dat het Commissariaat-generaal op grond van zijn verklaringen aldaar na zou gaan of zijn 

aanvraag al dan niet ontvankelijk diende te worden verklaard, en dat het Commissariaat-generaal niet 

verplicht was om verzoeker voorafgaand nog op te roepen voor een persoonlijk onderhoud. Verzoeker 

werd hierbij uitdrukkelijk gewezen op het feit dat het essentieel was om alle nieuwe elementen ter 

staving van zijn aanvraag reeds op de Dienst Vreemdelingenzaken aan te brengen. Verzoeker was 

bijgevolg op de hoogte van de procedure en het belang van zijn verklaringen op de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De Raad stelt ten slotte vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift eveneens nalaat 

om te verduidelijken op welke wijze deze elementen een ander licht zouden werpen op de bestreden 

beslissing. 

 

2.3.6.5. Zo verzoeker nog benadrukt dat hij wel degelijk nieuwe elementen heeft aangebracht en alle 

inspanningen heeft gedaan om zich van zijn medewerkingsplicht te kwijten, waartoe hij nog verwijst naar 

het arrest EHRM, M.D. en M.A. t. België, artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn, artikel 48/6 van de 

Vreemdelingenwet en het arrest HvJ van 22 november 2012, M.M. t. Minister of Justice, Equality and 

Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11, dient erop gewezen dat reeds in het kader van ’s 

Raads arrest nr. 217 529 van 26 februari 2019 werd vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de op 

hem rustende medewerkingsplicht aangezien hij geen geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd met 

betrekking tot zijn recent verblijf, zijn profiel en de socio-economische situatie van zijn familie in 

Afghanistan. Verder wordt in de bestreden beslissing uitvoerig gemotiveerd dat verzoeker in het kader 

van zijn huidig (tweede) verzoek om internationale bescherming geen nieuwe elementen en/of feiten 

aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor internationale bescherming in aanmerking 

komt, zoals ook blijkt uit het voorgaande.  

 

2.3.7. 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. Zoals hoger reeds werd 

opgemerkt, blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken de kans 

kreeg om zijn 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 beslissing om de verzoeker 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 

verzoeker 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. 

 

2.3.8. In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt verzoeker geen nieuwe elementen aan die de kans 

aanzienlijk groter maken dat hij 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.  

 

2.3.9. Het middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  A. VAN ISACKER 

 


