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nr. 249 776 van 25 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2020

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

staatlozen van 14 februari 2020.

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 31 augustus 2020 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 8 september 2020.

Gelet op de beschikking van 19 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 februari 2021.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ die verschijnt voor de verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, getiteld “niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)”, waarbij zijn huidig verzoek om

internationale bescherming niet ontvankelijk wordt verklaard in de zin van artikel 57/6/2, §1, eerste lid

van de Vreemdelingenwet.
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoeker naar aanleiding van zijn huidig verzoek om

internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten aangebracht, en beschikt het

Commissariaat-generaal evenmin over dergelijke elementen, die de kans aanzienlijk groter maken dat

verzoeker 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 diezelfde wet in aanmerking komt.

2. In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming nam het CGVS een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er

geen geloof kon worden gehecht aan zijn beweerde verblijf in Qarabagh. Immers werd vastgesteld dat

hij essentiële informatie achterhield en zijn eerdere aanwezigheid en asielaanvraag in Griekenland

trachtte te verbergen. Verder maakte hij het geenszins aannemelijk dat hij voor zijn beweerde

vertrekdatum, meer bepaald 11 oktober 2015, in de regio zou hebben gewoond. Zo kon hij zich onder

meer geen enkel incident in die periode voor de geest halen, kon hij geen enkele leider van de Taliban

bij naam noemen, wist hij niet wie op dat moment de districtschef van Qarabagh was, noch wie de

functie van politiechef invulde, en merkte het CGVS op dat zijn oppervlakkige kennis van een aantal

zaken ook nog eens leek te zijn ingestudeerd. De Raad bevestigde deze beslissing bij arrest nr. 219 916

van 16 april 2019.

Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidig verzoek

om internationale bescherming grotendeels steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn

vorig verzoek om internationale bescherming heeft uiteengezet. Hij zegt dat hij eerder over een aantal

zaken heeft gelogen en belooft ditmaal de waarheid te spreken. Hij herhaalt dat hij van Aheen afkomstig

is en daar is opgegroeid. Zijn vader kwam om het leven toen hij nog erg jong was, hij reed op een

landmijn. Hij ging naar school in zijn regio en werkte in de landbouw. De algemene situatie in de regio

was niet goed en hij besliste te vertrekken. In 2006 is hij naar Isfahan (Iran) gegaan. Hij woonde er zes

jaar illegaal en werkte in steenfabrieken. Vervolgens vertrok hij eind 2011 of begin 2012 naar Europa.

Hij strandde in Griekenland en na een verblijf daar gedurende twee jaar keerde hij in augustus 2014

vrijwillig terug naar Afghanistan. Na in Kabul te zijn geland keerde hij onmiddellijk terug naar zijn dorp

waar hij met zijn moeder herenigd werd. Hij huwde ook. Hij kwam al snel tot de vaststelling dat de

situatie daar bijzonder slecht was: er waren veiligheidsincidenten en er zijn ook etnische en religieuze

spanningen waar Hazara’s het slachtoffer van worden. Hij is daarom een tweede keer vertrokken. Na

enige omzwervingen kwam hij in december 2015 in België aan.

Hij heeft hier vernomen dat hun huis in Aheen door arbaki’s werd ingenomen. Zij creëerden een

uitvalsbasis in het huis en vochten van daaruit tegen de Taliban. Zijn vrouw en zijn moeder moesten het

huis verlaten en gingen naar het naburig dorp Tochin waar zij sindsdien verblijven, samen met zijn zoon.

De Taliban beschuldigen zijn familie ervan met de autoriteiten samen te werken en het huis ter

beschikking te hebben gesteld van de arbaki’s. Hij verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar

hij de algemene situatie vreest, alsook de Taliban in zijn regio.

Ter staving van zijn tweede verzoek legt hij volgende documenten neer: zijn originele taskara, de

originele taskara van zijn vader, een brief van de inwoners van Ghazni, foto’s waarop hij in Iran te zien

is, foto’s van een beschadigde woning, foto’s van zijn moeder en zoon in en rond die woning,

beeldfragmenten (op een usb-stick) waarin zijn moeder uit de doeken doet wat er met het huis is

gebeurd.

3. 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.”
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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 diezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek

om internationale bescherming-, 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).

4. Aangezien reeds in het kader van verzoekers vorig verzoek om internationale bescherming werd

besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hem ingeroepen vrees voor vervolging en gelet op de

in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat verzoeker naar aanleiding van zijn huidig verzoek om

internationale bescherming geen elementen bijbrengt die zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen of

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 diezelfde wet in

aanmerking komt, dient te worden besloten dat verzoeker niet aantoont in zijn land van herkomst

persoonlijke problemen te hebben (gekend). Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om

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

beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt waaruit

blijkt dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven van

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

eerder afgelegde verklaringen, het volharden in de bewijswaarde van zijn neergelegde documenten en

het formuleren van algemene beweringen en kritiek, waarmee hij echter deze bevindingen niet weerlegt,

noch ontkracht.

5. De Raad wijst erop dat verzoeker heeft verklaard dat hij eerder over een aantal zaken heeft gelogen

en heeft beloofd ditmaal de waarheid te spreken. Van een kandidaat-vluchteling wordt verwacht dat hij

volledige medewerking verleent bij het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming. Dit

houdt onder meer in dat men de waarheid vertelt en de bevoegde autoriteiten niet tracht te misleiden

(RvS, 140.264, 7 februari 2005; RvS, 139.311, 14 januari 2005; RvS, 132.743, 22 juni 2004). Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker de bevoegde instanties intentioneel heeft gepoogd te

misleiden. Op een verzoeker om internationale bescherming rust een persoonlijke verantwoordelijkheid

om van bij het begin van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming

waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen over zijn verzoek en het is aan hem om de nodige feiten

en alle relevante elementen aan te brengen aan de bevoegde instanties zodat deze kunnen beslissen

over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat hij
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zo gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

vluchtrelaas.

De Raad merkt op dat ondanks het feit dat verzoeker zijn verklaringen op bepaalde punten heeft

aangepast, zijn verblijf in Qarabagh voor zijn vertrek uit Afghanistan in 2015 nog steeds niet

geloofwaardig heeft gemaakt. Daarnaast legt hij opnieuw zeer vage en fragmentarische verklaringen af

over het overlijden van zijn vader, de huidige verblijfplaats van zijn vrouw en moeder, het (familiaal)

netwerk waarop hij mogelijks elders in het land zou kunnen terugvallen en zijn opleidingsniveau.

6. Verzoeker stelt dat: “Verweerster stelt dat er geen procedurele noden aanwezig zijn in dit dossier.

Verzoeker is niet akkoord met deze foutieve stelling. Men hoeft geen psycholoog of psychiater te zijn om

te begrijpen dat 4 jaar leven in een uitzichtloze situatie een zware klap is.

Verzoeker is meer dan 4 jaar op zoek naar internationale bescherming. Dit heeft hem diep geraakt en hij

is ten einde raad.

Verzoekers slaapt in de daklozen organisatie in Brussel. Overdag moet hij op straat tot 18u. Verzoeker

heeft medische zorgen nodig, (stuk 2 - de mail van de organisatie)”.

De Raad merkt op dat uit de “Vragenlijst “bijzondere procedure noden“ DVZ” (administratief dossier,

stuk 5) blijkt dat verzoeker geen elementen heeft opgeworpen waaruit eventuele bijzondere procedurele

noden kunnen blijken. Daarnaast toont verzoeker met bovenstaand betoog ook niet aan dat zijn rechten

niet gerespecteerd zouden zijn en dat hij in de gegeven omstandigheden niet zou kunnen voldoen

hebben aan zijn verplichtingen. Uit de stukken waarop de Raad vermag acht te slaan, kan op generlei

wijze blijken dat verzoeker zou verhinderd zijn om volwaardige verklaringen af te leggen. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als nadien tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal in staat was om verklaringen af te leggen. Verder

haalt verzoeker niet aan welke steunmaatregelen eventueel zouden zijn moeten toegekend worden en

welke invloed deze zouden hebben gehad op het verloop van zijn procedure. Hij laat eveneens ook na

te vermelden welke medische zorgen hij nodig zou hebben en welke invloed deze zouden hebben op

het verloop van de procedure.

Uit “stuk 2 - de mail van de organisatie”, gevoegd aan zijn verzoekschrift en reeds deel uitmakend van

het administratief dossier, blijkt enkel dat verzoeker op een sociaal/medisch consult ging bij CASO –

Dokters van de wereld, en hierin geen concrete informatie wordt vermeld omtrent zijn medische situatie.

7. Verzoeker haalt in zijn verzoekschrift aan dat hij laaggeschoold zou zijn.

De Raad verwijst dienaangaande naar hetgeen in het kader van verzoeker zijn eerste verzoek bij ’s

Raads arrest nr. 219 916 van 16 april 2019, werd vastgesteld, met name:

“Verzoekers ongeschooldheid biedt evenmin een verschoning voor de voorgaande vaststellingen. Ook

van een persoon die nooit enig onderwijs genoten heeft, kan immers redelijkerwijze worden verwacht

dat hij doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen over recente incidenten die zich

in zijn voorgehouden regio van herkomst hebben voorgedaan en dat hij een basiskennis heeft van de

verschillende machtsfiguren uit deze regio, temeer nu er in die regio sprake is van een gewapend

conflict. De Raad benadrukt dat een beperkte scholing niet inhoudt dat verzoekers inherente

verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet aangetoond) of verzoeker zou

verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te omschrijven.”.

De Raad wijst verder naar hetgeen in de bestreden beslissing werd vastgesteld: “Wat andere aspecten

van uw asielaanvraag betreft, heeft u eveneens weinig eenduidige verklaringen afgelegd. Zo beweerde

u tijdens uw eerste asielprocedure analfabeet te zijn (verklaring DVZ d.d. 25 januari 2016, vraag 11).

Echter geeft u nu aan te kunnen lezen en schrijven (CGVS, p.7). Bovendien lijkt het er op dat u nog

steeds geen zicht wenst te bieden op uw werkelijke opleidingsniveau: dat u niet zou weten hoeveel jaar

u naar school ging (CGVS, p.7), lijkt immers zeer twijfelachtig.”.

8. Verzoeker stelt dat: “Verweerster hecht geen geloof aan de verblijf van verzoeker in Qarbagh omdat

hij geen namen kan noemen van de Taliban en geen incidenten kan noemen.
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Verweerster heeft het over het hoofd gezien dat verzoeker heel lang in Iran en Griekenland gewoond

heeft.”.

De Raad wijst op hetgeen de commissaris-generaal dienaangaande heeft vastgesteld: “Dient evenwel te

worden opgemerkt dat ook uw nieuwe relaas allesbehalve kan overtuigen, en dit om volgende redenen.

Ten eerste moge het duidelijk zijn dat uw algemene geloofwaardigheid door eigen toedoen ernstig

ondermijnd wordt. U geeft aan dat u inderdaad frauduleuze verklaringen aflegde over uw (recente)

verblijf in Qarabagh. U zou de regio niet in 2015 maar al in 2006 een eerste keer hebben verlaten.

Echter stelt het CGVS vast dat u voor uw verblijf in Iran gedurende zes jaar geen enkel bewijs neerlegt.

U beperkt zich tot enkele foto’s waarop u te zien bent, maar het valt onmogelijk uit te maken wanneer

deze foto’s zouden zijn genomen. Bovendien kan worden opgemerkt dat u uw verblijf in Iran al tijdens

uw beroepsprocedure ter sprake kon hebben gebracht. Echter kan alleen maar worden vastgesteld dat

u heeft nagelaten dat te doen. De vaststelling dat u uw verklaringen wijzigt wanneer u dit het best

uitkomt, ondermijnt uw geloofwaardigheid verder. Wat betreft uw verklaring dat u vervolgens ook enkele

jaren in Griekenland heeft gewoond, merkt het CGVS op dat uw bekentenis rijkelijk laat volgt. Al tijdens

het persoonlijk onderhoud d.d. 12 oktober 2017 werd u uitgebreid geconfronteerd met de vaststelling dat

uw vingerafdrukken al in 2012 in Griekenland werden genomen, maar weigerde u klaarheid te

scheppen. Ook de RvV was van oordeel “dat verzoeker, door bewust zijn verblijf en verzoek om

internationale bescherming in Griekenland te verzwijgen, geen zicht biedt op waar hij in de jaren voor

zijn komst naar België verbleef en in welke hoedanigheid.”. Overigens blijkt u nog steeds niet bereid om

meer uitleg te geven bij uw asielaanvraag in Griekenland. Gevraagd of u daar een verzoek indiende,

antwoordt u: “Als ik dat had gedaan, dan ben ik het vergeten” (CGVS, p.9).”. Verzoeker werpt geen

ander licht op de voorgaande vaststellingen.

Voorts stelt verzoeker dat: “Wat betreft de vragen na zijn terugkeer naar Afghanistan na zijn verblijf in

Griekenland, wenst verzoeker het volgende te vertellen:

Verzoeker verbleef daar zeer kort in de winter periode. Wat hij verteld heeft is wat hij opgenomen heeft

tijdens zijn zeer kort verblijf in de regio.”.

Met zijn voorgaand betoog biedt verzoeker geen verklaring voor zijn gebrekkige kennis aangaande zijn

beweerde regio van herkomst en weerlegt noch ontkracht hij de volgende vaststellingen uit de

bestreden beslissing dienaangaande: “Voorts kan niet zomaar worden aangenomen dat u in augustus

2014 naar uw beweerde regio van herkomst zou zijn teruggekeerd. Zo legt u daarvoor niet het minste

bewijs neer. U bent niet in het bezit van een foto die u tijdens uw beweerde verblijf aldaar kon hebben

gemaakt, noch van de huwelijksakte die zou kunnen bevestigen dat u, uw vrouw en uw getuigen in

Qarabagh woonachtig zijn. Bovendien zou u daar naar eigen zeggen vijf of zes maanden hebben

verbleven (CGVS, p.12), maar stemt dit niet overeen met de data die u heeft opgegeven. Immers

beweerde u eerder al dat u Afghanistan in oktober 2015 verliet en voegt u daar nu aan toe dat u met de

steun van IOM in augustus 2014 naar Afghanistan was teruggekeerd. U zou dus niet vijf of zes

maanden maar veel langer in het land zijn geweest. Verder kan uw zeer gebrekkige kennis van een

aantal zaken nog steeds niet worden verklaard door het feit dat u een tijdlang in Iran en Griekenland

woonde. Zoals de RvV al motiveerde in het arrest van 15 april 2019, "wordt uw bewering te zijn

teruggekeerd naar uw regio tevens ondermijnd door de vaststellingen in de bestreden beslissing dat u

niet in staat was om een specifiek incident te beschrijven dat in uw regio plaatsvond in de periode voor

uw beweerde vertrek in oktober 2015 en dat u niet kon aantonen voldoende kennis te hebben van de

belangrijke machtsfiguren in uw regio".”.

9. De Raad kan verzoeker niet volgen waar hij stelt dat de commissaris-generaal geen rekening heeft

gehouden met de voorgelegde documenten uit Afghanistan. Uit de bestreden beslissing blijkt immers

dat: “De neergelegde documenten leiden niet tot een andersluidende appreciatie. Dergelijke stukken

kunnen uw relaas enkel staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is gebleken.

Bovendien legt u deze documenten wel bijzonder laat voor. Zo kan niet worden ingezien waarom u nu

pas komt aanzetten met uw taskara die uw identiteit en herkomst dient te bevestigen. U kon dit

document ook al bij uw eerste verzoek in 2015 hebben neergelegd. U argumenteert dat uw familie uw

taskara nu eindelijk heeft gevonden (CGVS, p.3), wat opnieuw vragen doet rijzen. Immers lijkt het niet

aannemelijk dat uw familie er vier jaar over zou doen om dit stuk terug te vinden. Dat dit pas gebeurt

nadat ook de RvV u een weigeringsbeslissing betekende, is overigens wel erg toevallig. Wat er ook van

zij, dergelijk document, dat in 2003 zou zijn afgeleverd (CGVS, p.7), biedt geen ondersteuning voor uw

verklaring dat u tot uw vertrek in 2015 in Qarabagh woonachtig was. Hetzelfde kan worden gezegd over

de taskara van uw vader, een zeer oud document dat hoogstens iets zegt over zijn herkomst. Verder
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toonde u foto’s waarop u tijdens uw verblijf in Iran te zien zou zijn. Zoals hierboven al werd opgemerkt,

kan hieruit niet worden opgemaakt dat u zes jaar in Iran verbleven heeft. Bovendien leveren ook deze

foto’s niet het minste bewijs voor uw zogezegde verblijf in Qarabagh. Wat betreft het e-mailverkeer

tussen uw advocaat en iemand van IOM, stelt het CGVS vast dat uw advocaat informeert naar uw

terugkeer naar Afghanistan die in 2012 zou hebben plaats gevonden, terwijl uit het antwoord blijkt dat de

persoon waarnaar IOM verwijst pas op 11 augustus 2014 naar Afghanistan werd gerepatrieerd. Dat dit

over u gaat, is hiermee niet aangetoond. Bovendien betekent een terugkeer naar Afghanistan nog niet

dat u zich vervolgens weer bent gaan vestigen in het district Qarabagh, zoals u heeft beweerd. Ook de

documenten die de problemen van uw familie moeten bevestigen, overtuigen niet. De foto’s van een

vernield huis bewijzen niet dat dit het huis van uw familie is, dat dit tot 2015 door uw familie bewoond

werd en vervolgens door de politie werd ingenomen, om dan later door de Taliban te zijn verwoest. Ook

de videofragmenten waarin een vrouw (volgens uw verklaringen uw moeder) commentaar geeft tijdens

een bezoek aan dit verlaten pand, bewijst niet dat u en uw familie daar tot 2015 zouden hebben

verbleven. Verklaringen van iemand die uw moeder zou zijn, kunnen gezien het persoonlijk belang dat

uw moeder heeft bij het welslagen van uw asielprocedure bezwaarlijk als objectief worden beschouwd.

Wat betreft het document dat door de inwoners van het dorp zou zijn opgemaakt, merkt het CGVS op

dat dergelijke brief uw relaas enkel kan staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is

gebleken. Bovendien kan worden verwezen naar de objectieve informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd, met name de “COI Focus, Afghanistan. Corruptie en documentenfraude” van

21 november 2017, waaruit blijkt dat er in Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met

documenten en nagenoeg alle documenten vervalst worden of via corruptie, zowel in Afghanistan als

daarbuiten, kunnen worden aangekocht.”. Verzoeker werpt geen ander licht op voorgaande

vaststellingen.

10. Aan verzoekers Afghaanse nationaliteit wordt niet getwijfeld. Verzoeker maakt echter niet

aannemelijk dat hij afkomstig is uit het dorp Ahin in het district Qarabagh van de provincie Ghazni, noch

dat hij in een gebied in Afghanistan verbleven heeft waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire

bescherming kan worden toegekend of waar, al naar het individuele geval, toepassing kan worden

gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Het is de taak van de verzoeker om zijn

verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de

subsidiaire beschermingsstatus. De Raad besluit dat verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij

een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat een

terugkeerbesluit leidt tot een direct of indirect refoulement.

11. Bijgevolg lijkt verzoeker geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij

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. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”
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Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op voormelde beschikking,

voert de verzoekende partij aan dat geen rekening werd gehouden met de bewijzen uit Iran die zij heeft

neergelegd. Voorts wijst zij erop dat het duidelijk is dat hun huis kapot werd gemaakt. De verzoekende

partij stelt nog dat er geen twijfel kan zijn over het feit dat het wel degelijk haar moeder is die op de foto

staat gelet op het feit dat het een Hazara vrouw betreft en de gelijkenissen duidelijk zijn. Meer kan zij

niet doen, zo besluit zij.

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting zonder enige concretisering voorhoudt dat geen rekening

werd gehouden met de bewijzen uit Iran die zij heeft neergelegd, herneemt de Raad

“8. Verzoeker stelt dat: “Verweerster hecht geen geloof aan de verblijf van verzoeker in Qarbagh omdat

hij geen namen kan noemen van de Taliban en geen incidenten kan noemen.

Verweerster heeft het over het hoofd gezien dat verzoeker heel lang in Iran en Griekenland gewoond

heeft.”.

De Raad wijst op hetgeen de commissaris-generaal dienaangaande heeft vastgesteld: “Dient evenwel te

worden opgemerkt dat ook uw nieuwe relaas allesbehalve kan overtuigen, en dit om volgende redenen.

Ten eerste moge het duidelijk zijn dat uw algemene geloofwaardigheid door eigen toedoen ernstig

ondermijnd wordt. U geeft aan dat u inderdaad frauduleuze verklaringen aflegde over uw (recente)

verblijf in Qarabagh. U zou de regio niet in 2015 maar al in 2006 een eerste keer hebben verlaten.

Echter stelt het CGVS vast dat u voor uw verblijf in Iran gedurende zes jaar geen enkel bewijs neerlegt.

U beperkt zich tot enkele foto’s waarop u te zien bent, maar het valt onmogelijk uit te maken wanneer

deze foto’s zouden zijn genomen. Bovendien kan worden opgemerkt dat u uw verblijf in Iran al tijdens

uw beroepsprocedure ter sprake kon hebben gebracht. Echter kan alleen maar worden vastgesteld dat

u heeft nagelaten dat te doen. De vaststelling dat u uw verklaringen wijzigt wanneer u dit het best

uitkomt, ondermijnt uw geloofwaardigheid verder. Wat betreft uw verklaring dat u vervolgens ook enkele

jaren in Griekenland heeft gewoond, merkt het CGVS op dat uw bekentenis rijkelijk laat volgt. Al tijdens

het persoonlijk onderhoud d.d. 12 oktober 2017 werd u uitgebreid geconfronteerd met de vaststelling dat

uw vingerafdrukken al in 2012 in Griekenland werden genomen, maar weigerde u klaarheid te

scheppen. Ook de RvV was van oordeel “dat verzoeker, door bewust zijn verblijf en verzoek om

internationale bescherming in Griekenland te verzwijgen, geen zicht biedt op waar hij in de jaren voor

zijn komst naar België verbleef en in welke hoedanigheid.”. Overigens blijkt u nog steeds niet bereid om

meer uitleg te geven bij uw asielaanvraag in Griekenland. Gevraagd of u daar een verzoek indiende,

antwoordt u: “Als ik dat had gedaan, dan ben ik het vergeten” (CGVS, p.9).”. Verzoeker werpt geen

ander licht op de voorgaande vaststellingen.

(…)

9. De Raad kan verzoeker niet volgen waar hij stelt dat de commissaris-generaal geen rekening heeft

gehouden met de voorgelegde documenten uit Afghanistan. Uit de bestreden beslissing blijkt immers

dat: “De neergelegde documenten leiden niet tot een andersluidende appreciatie. Dergelijke stukken

kunnen uw relaas enkel staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is gebleken.

Bovendien legt u deze documenten wel bijzonder laat voor. Zo kan niet worden ingezien waarom u nu

pas komt aanzetten met uw taskara die uw identiteit en herkomst dient te bevestigen. U kon dit

document ook al bij uw eerste verzoek in 2015 hebben neergelegd. U argumenteert dat uw familie uw

taskara nu eindelijk heeft gevonden (CGVS, p.3), wat opnieuw vragen doet rijzen. Immers lijkt het niet

aannemelijk dat uw familie er vier jaar over zou doen om dit stuk terug te vinden. Dat dit pas gebeurt

nadat ook de RvV u een weigeringsbeslissing betekende, is overigens wel erg toevallig. Wat er ook van

zij, dergelijk document, dat in 2003 zou zijn afgeleverd (CGVS, p.7), biedt geen ondersteuning voor uw

verklaring dat u tot uw vertrek in 2015 in Qarabagh woonachtig was. Hetzelfde kan worden gezegd over

de taskara van uw vader, een zeer oud document dat hoogstens iets zegt over zijn herkomst. Verder

toonde u foto’s waarop u tijdens uw verblijf in Iran te zien zou zijn. Zoals hierboven al werd opgemerkt,

kan hieruit niet worden opgemaakt dat u zes jaar in Iran verbleven heeft. Bovendien leveren ook deze
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foto’s niet het minste bewijs voor uw zogezegde verblijf in Qarabagh. Wat betreft het e-mailverkeer

tussen uw advocaat en iemand van IOM, stelt het CGVS vast dat uw advocaat informeert naar uw

terugkeer naar Afghanistan die in 2012 zou hebben plaats gevonden, terwijl uit het antwoord blijkt dat de

persoon waarnaar IOM verwijst pas op 11 augustus 2014 naar Afghanistan werd gerepatrieerd. Dat dit

over u gaat, is hiermee niet aangetoond. Bovendien betekent een terugkeer naar Afghanistan nog niet

dat u zich vervolgens weer bent gaan vestigen in het district Qarabagh, zoals u heeft beweerd. Ook de

documenten die de problemen van uw familie moeten bevestigen, overtuigen niet. De foto’s van een

vernield huis bewijzen niet dat dit het huis van uw familie is, dat dit tot 2015 door uw familie bewoond

werd en vervolgens door de politie werd ingenomen, om dan later door de Taliban te zijn verwoest. Ook

de videofragmenten waarin een vrouw (volgens uw verklaringen uw moeder) commentaar geeft tijdens

een bezoek aan dit verlaten pand, bewijst niet dat u en uw familie daar tot 2015 zouden hebben

verbleven. Verklaringen van iemand die uw moeder zou zijn, kunnen gezien het persoonlijk belang dat

uw moeder heeft bij het welslagen van uw asielprocedure bezwaarlijk als objectief worden beschouwd.

Wat betreft het document dat door de inwoners van het dorp zou zijn opgemaakt, merkt het CGVS op

dat dergelijke brief uw relaas enkel kan staven bij geloofwaardige verklaringen, wat niet het geval is

gebleken. Bovendien kan worden verwezen naar de objectieve informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd, met name de “COI Focus, Afghanistan. Corruptie en documentenfraude” van

21 november 2017, waaruit blijkt dat er in Afghanistan op grote schaal gefraudeerd wordt met

documenten en nagenoeg alle documenten vervalst worden of via corruptie, zowel in Afghanistan als

daarbuiten, kunnen worden aangekocht.”. Verzoeker werpt geen ander licht op voorgaande

vaststellingen.” (eigen onderlijning).

Uit het voorgaande blijkt dan ook dat de verzoekende partij zich in wezen louter beperkt tot het spuien

van algemene kritiek, doch niet ernstig kan voorhouden dat geen onderzoek zou zijn gevoerd naar de

door haar bijgebrachte documenten. Zij blijft in gebreke daadwerkelijke en concrete opmerkingen te

formuleren aangaande de in voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissing

geformuleerde motieven. Hieruit blijkt dat wel degelijk een afdoende onderzoek werd gevoerd naar de

door de verzoekende partij bijgebrachte elementen en documenten, doch dat deze niet werden

aanvaard. Het niet aanvaarden van elementen en documenten impliceert geen gebrek aan onderzoek

en tevens werden de redenen die leidden tot dit besluit afdoende uiteengezet.

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting het standpunt inneemt dat het duidelijk is dat hun huis

kapot werd gemaakt, gaat zij eveneens voorbij aan de pertinente vaststelling in dit kader: “De foto’s van

een vernield huis bewijzen niet dat dit het huis van uw familie is, dat dit tot 2015 door uw familie

bewoond werd en vervolgens door de politie werd ingenomen, om dan later door de Taliban te zijn

verwoest. Ook de videofragmenten waarin een vrouw (volgens uw verklaringen uw moeder)

commentaar geeft tijdens een bezoek aan dit verlaten pand, bewijst niet dat u en uw familie daar tot

2015 zouden hebben verbleven. Verklaringen van iemand die uw moeder zou zijn, kunnen gezien het

persoonlijk belang dat uw moeder heeft bij het welslagen van uw asielprocedure bezwaarlijk als objectief

worden beschouwd.” (eigen onderlijning). Zij slaagt er niet in deze aan het wankelen te brengen. Waar

de verzoekende partij ter terechtzitting aanhaalt dat er geen twijfel kan zijn over het feit dat het wel

degelijk haar moeder is die op de foto staat gelet op het feit dat het een Hazara vrouw betreft en de

gelijkenissen duidelijk zijn, duidt zij niet in concreto aan op welke foto’s zij doelt. Hoe dan ook doet zij

met haar betoog ter terechtzitting geen afbreuk aan voormelde vaststelling dat hiermee geen bewijs

voorligt zoals hiervoor omschreven en benadrukt.

De Raad besluit dat door te herhalen, het uiten van algemene kritiek en het toevoegen van algemene

verzuchtingen zoals dat zij niet meer kan doen, de verzoekende partij geen elementen aanbrengt die

ertoe nopen anders te oordelen dan hetgeen reeds in voormelde beschikking werd aangegeven. De

verzoekende partij brengt dan ook geen valabele argumenten bij die de in voormelde beschikking

opgenomen grond en de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen ontkrachten of weerleggen.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond en de in

de bestreden beslissing gedane vaststellingen. Bijgevolg brengt de verzoekende partij geen elementen

aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet.



RvV X - Pagina 9

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend

eenentwintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


