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nr. 254 821 van 20 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 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 WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

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

staatlozen van 14 oktober 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 6 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor verzoeker, en van

attaché L. DECROOS, die verschijnt voor 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, komt volgens zijn verklaringen op

17 september 2018 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 19 december 2018

om internationale bescherming. Op 28 augustus 2019 beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

1.2. Zonder België te verlaten, dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in op

9 januari 2020. Op 14 oktober 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) een beslissing houdende een niet-ontvankelijk verzoek

(volgend verzoek). Dit is de thans bestreden beslissing, die de volgende dag aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.
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Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van het dorp Kalai Sefat, een

buitenwijk van Mitar Lam, de hoofdstad van de provincie Laghman, waar u tot voor zeven jaar

permanent woonde. U ging tot de negende graad naar een school in het dorp. Naderhand was u steeds

werkloos, hoewel u wel hielp in het huishouden en toezicht hield op de boer die het land van de familie

bewerkte.

Uw broer begon zo’n acht a negen jaar geleden te werken als tolk voor de buitenlandse troepen in

Kandahar. Dit werd bijna onmiddellijk gekend in het dorp, waarna uw familie problemen kreeg met

neven van uw vader. Er bestond voordien al een vete tussen uw familie en hen omwille van een geschil

dat terugging tot uw grootvader, en nu werkten ze bovendien voor de taliban. Uw broer verliet

uiteindelijk het land, en de rest van de familie verhuisden naar Kabul zo’n zeven jaar geleden. Julie

kregen evenwel te horen dat er met het vertrek van jullie broer geen problemen meer zouden zijn, en

keerden na een jaar terug. Dit bleek evenwel niet te kloppen en u werd gevraagd om u bij de taliban aan

te sluiten. Al een week later vertrokken jullie weer naar Kabul. Hier werd u evenwel zo’n twintig keer

door onbekenden aangevallen, grote groepen van wel vijftien mensen. U weet niet of dit te maken had

met de taliban, of met een afgesprongen verloving eerder. U werd evenwel een aantal keer verwond, en

na een tijd vond uw vader het welletjes en zei u om te vertrekken. Zes maanden later verliet u het land.

U vertrok met gebruik van uw eigen paspoort naar Iran, en reisde dan illegaal verder naar Europa. U

was zo’n jaar onderweg, vooraleer u aankwam in België op 17 september 2018, en verzocht hier ook

om internationale bescherming op 19 december 2018. U stuurde een kopie van een PV van de politie

van Antwerpen na omtrent een vechtpartij waarbij u in België betrokken zou zijn geweest begin 2019.

Uw broer, L. A. F. (...) werd in België erkend als vluchteling op 11 oktober 2012.

Op 28 augustus 2019 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

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

Er werd namelijk geoordeeld dat u niet waarheidsgetrouw was over uw regio van herkomst en plaatsen

van eerder verblijf in Afghanistan, en ook de door u voorgehouden problemen werden maar weinig

aannemelijk geacht. U ging niet in beroep tegen deze beslissing.

Zonder België te hebben verlaten deed u op 9 januari 2020 een tweede verzoek om internationale

bescherming. U verwijst terug naar de eerder door u aangehaalde problemen, en wil door het

voorleggen van een aantal documenten uw nationaliteit en de band met de persoon waarvan u

voorhoudt dat hij uw broer is aantonen. Daartoe legt u kopieën voor van: een taskara, een

scholingsdocument, en enkele foto’s. U stuurde ook nog een USB stick met enkele foto’s en een filmpje

na.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

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

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

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

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3
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of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen verklaart de commissarisgeneraal het verzoek niet-ontvankelijk.

Naar aanleiding van uw eerste verzoek werd u de vluchtelingenstatus geweigerd, dit in de eerste plaats

omdat de door u voorgehouden plaats van herkomst en plaatsen van eerder verblijf voor uw vertrek uit

Afghanistan maar weinig aannemelijk werden bevonden. In ondergeschikte orde werden ook de door u

voorgehouden problemen in Afghanistan maar weinig aannemelijk bevonden. U verwijst nu terug naar

de eerder door u aangehaalde problemen, en legt hiertoe een aantal documenten voor. Hierover kan

voorafgaandelijk aangestipt worden dat het louter terug verwijzen naar eerder reeds weinig aannemelijk

bevonden voorgehouden gebeurtenissen, op zich niet van dien aard zijn om afbreuk te doen aan de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw vorige verklaringen. Het louter herhalen van iets dat reeds als

ongeloofwaardig werd beoordeeld vermag het niet om uw kans op het verkrijgen van internationale

bescherming groter te maken.

U presenteer nu evenwel een (moeilijk tot niet) leesbare kopie van een taskara en een scholingsbewijs

(documenten 1 en 2). Dit vermag het niet om de aannemelijkheid van de door u voorgehouden plaatsen

van herkomst en eerder verblijf te herstellen; documenten hebben steeds slechts een ondersteunende

werking, en kunnen de aannemelijkheid van een weinig aannemelijk relaas niet herstellen. Het betreft

ook slechts kopieën (van lage kwaliteit) welke steeds onderhevig kan zijn aan het nodige knip-en

plakwerk, en uit informatie toegevoegd aan uw dossier blijkt trouwens dat documenten in Afghanistan op

eenvoudige wijze frauduleus verkregen kunnen worden. Op generlei wijze kan deze taskara en het

scholingsbewijs de vaststellingen gemaakt onder meer op basis van een facebookprofiel onderuit halen,

en vermag het dan ook niet om de kans aanzienlijk groter te maken dat u in aanmerking komt voor

internationale bescherming in België.

U legt ook een aantal foto’s en een filmpje voor om de voorgehouden band met de man waarvan u

verklaart dat hij uw broer is aan te proberen tonen. De gebrekkige aannemelijkheid van uw eerder

aangehaalde problemen was evenwel maar ten dele ingegeven door deze niet-aannemelijk geachte

band, en zelfs als deze voor waar gehouden werd zou dit niet volstaan om het niet-aannemelijke

karakter van de door u voorgehouden problemen om te buigen. Bovendien volstaan de voorgelegde

foto’s en het filmpje niet om deze band aan te tonen, daar uit de weinige foto’s van twee personen

samen niet op te maken valt of het werkelijk om u en uw broer gaat. En dan nog is het samen op de foto

staan, geen bewijs van een familieband. Ook deze zaken vermogen het niet om uw kans op het

verkrijgen van internationale bescherming groter te maken.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing (artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2,

b) en c), 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 artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM),

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker gaat in op de vluchtelingendefinitie van het Verdrag van Genève en past de elementen van

deze definitie als volgt toe op zijn situatie:

“zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoeker bevindt zich hier in België, waar hij zijn 2de aanvraag tot asiel heeft ingediend op

9 januari 2020.

een gegronde vrees voor vervolging hebben

Weliswaar vereist deze vrees zowel een subjectief als een objectief element, doch vrees volstaat. De

asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch moet niet bewijzen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft gehad (Vanheule D.,

Vluchtelingen, Overzicht, Mys & Breesch, Gent, 1999, o.c., 21-22).

Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat verzoeker geen

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming heeft kunnen

aantonen.

Verzoeker vreest vervolgd te worden door de Taliban.

Ter staving van zijn subjectieve vrees wenst verzoeker te verwijzen naar zijn verklaringen en de

neergelegde stukken.

Ter staving van zijn objectieve vrees wenst hij te verwijzen naar de gekende landeninformatie over de

Taliban.”

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van

het zorgvuldigheidsbeginsel en van het gelijkheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Verweerster heeft deze asielaanvraag niet ontvankelijk verklaard omdat verzoeker geen overtuigend

beeld schetste over zijn verblijf in Afghanistan en de vervolgingsproblemen daar.

Verzoeker meent dat hij zeer gedetailleerde verklaringen afgelegd heeft over zijn herkomst en

verblijfsplaatsen.

Verzoeker heeft zelf verklaard dat hij in Kaboel gewoond heeft. Een alerte dossierbehandelaar moet

weten dat dergelijke personen geen belang hebben om te liegen.

Verzoeker heeft nieuwe stukken ook neergelegd om dit allemaal te staven.

Verweerster heeft nagelaten om met deze verklaringen en de stukken rekening te houden.

Verzoeker meent dat hij geen belang heeft om geen zicht te bieden over zijn verblijfsplaatsen.

Verweerster stelt dat de neergelegde stukken kopieën zijn en niet leesbaar zijn.

Verzoeker wenst bij deze de originele stukken neer te leggen, (stuk 2 en 3 - Taskira en de brief)

Verweerster had aan verzoeker kunnen vragen om een leesbare versie voor te leggen indien de

voorgelegde stukken niet leesbaar waren. Dit is de taak van de dossier behandelaar bij de DVZ om een

verzoeker erop attent te maken.

Deze dossierbehandelaar heeft nagelaten om dit te doen. Verweerster heeft zelf ook nagelaten om deze

fout te corrigeren door aan verzoeker de kans te geven om deze stukken voor te leggen.

Verzoeker zal ook een DNA test doen met zijn broer om zo verweerster te overtuigen dat hij effectief de

broer van een erkende vluchteling in België is.

Verzoeker weet dat verweerster zal ook geen rekening houden met de resultaten van een DNA test.

Verzoeker heeft foto’s en video opname voorgelegd waaruit de familieband duidelijk blijkt.
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Verweerster is zo onredelijk geworden dat alle bewijzen voor haar onvoldoende blijkt te zijn.

De erkenning van verzoekers broer als vluchteling is een begin van bewijs waarmee verweerster geen

rekening gehouden heeft.

Verzoeker wensen nogmaals te verwijzen naar de hieronder staande rapporten en ze menen dat deze

rapporten integraal van toepassing zijn in hun situatie:

(…)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2017434/AM19-8-9_beitrag_stahlmann_vorab191009.pdf

Verzoekers menen dat ze net als deze 55 terugkeerders vervolgingsfeiten zullen meemaken omwille

van hun verblijf in Europa.”

2.1.3. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van artikel

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

Verzoeker verwijt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS)

niet gemotiveerd te hebben waarom hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire bescherming op

basis van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet en verwijst naar § 39 van het arrest van het Hof

van Justitie van de Europese Unie van 17 februari 2009 in de zaak C-465/0, Elgafaji t. Staatssecretaris

van Justitie, over de ‘sliding scale’:

“Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld

zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”.

Verder verwijst verzoeker naar – en citeert uit – rapporten van RDC, van ECRE, van EASO, van CNRR,

van UNHCR, van Oxfam en van UN OCHA. Uit deze rapporten blijkt volgens hem dat hij niet kan

terugkeren naar Afghanistan, dat het nergens in Afghanistan veilig is voor hem, dat noch Kaboel noch

Herat veilig is voor burgers en dat het CGVS heeft nagelaten om rekening te houden met de

humanitaire situatie en de impact van COVID-19.

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift worden verzoekers taskara (stuk 2) en een brief (stuk 3) als nieuwe

stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van de middelen

2.3.1.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker in het tweede middel de schending aan van het

gelijkheidsbeginsel, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij dit beginsel

geschonden acht.

2.3.1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 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 zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker voor erkenning als

vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt. De aangevoerde schending van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en

van artikel 3 van het EVRM mist dan ook juridische grondslag. Bovendien houdt de bestreden beslissing

op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.1.3. De middelen zijn, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.
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2.3.2. 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

dus 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.

Vooreerst wordt erop gewezen dat de adjunct-commissaris-generaal in het kader van verzoekers eerste

verzoek om internationale bescherming op 28 augustus 2019 besloot tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat verzoeker niet voldaan

had aan de op hem rustende medewerkingsplicht, nu hij noch zijn daadwerkelijke afkomst uit het district

Mitharlam, gelegen in de provincie Laghman, noch de door hem voorgehouden familieband met de

persoon waarvan hij voorhoudt dat hij zijn broer is, noch zijn voorgehouden onderwijsniveau en

beroepsactiviteiten in Afghanistan, noch zijn reisweg naar België of de problemen waardoor hij het land

zou hebben moeten verlaten aannemelijk heeft gemaakt. Verzoeker ging niet in beroep tegen deze

beslissing.

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

internationale bescherming, de beslissingen met betrekking tot vorige verzoeken om internationale

bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om

opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere

verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling

van een volgend verzoek om internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

vorig verzoek om internationale bescherming zijn afgelegd.

In het kader van het huidig (tweede) verzoek om internationale bescherming dient te worden vastgesteld

dat verzoeker blijft vasthouden aan zijn verklaringen als zou hij van Afghanistan afkomstig zijn en dat

L. A. F. zijn broer is.

Ter staving van zijn huidig verzoek om internationale bescherming legde verzoeker in de loop van de

administratieve procedure fotokopieën voor van zijn taskara, van een scholingsdocument en van enkele

foto’s. Hij legde ook nog een USB-stick neer met foto’s en een video.

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

Wat dit betreft, wordt in de bestreden beslissing op goede gronden als volgt gemotiveerd:

“U verwijst nu terug naar de eerder door u aangehaalde problemen, en legt hiertoe een aantal

documenten voor. Hierover kan voorafgaandelijk aangestipt worden dat het louter terug verwijzen naar

eerder reeds weinig aannemelijk bevonden voorgehouden gebeurtenissen, op zich niet van dien aard

zijn om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw vorige verklaringen. Het louter
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herhalen van iets dat reeds als ongeloofwaardig werd beoordeeld vermag het niet om uw kans op het

verkrijgen van internationale bescherming groter te maken.

U presenteer nu evenwel een (moeilijk tot niet) leesbare kopie van een taskara en een scholingsbewijs

(documenten 1 en 2). Dit vermag het niet om de aannemelijkheid van de door u voorgehouden plaatsen

van herkomst en eerder verblijf te herstellen; documenten hebben steeds slechts een ondersteunende

werking, en kunnen de aannemelijkheid van een weinig aannemelijk relaas niet herstellen. Het betreft

ook slechts kopieën (van lage kwaliteit) welke steeds onderhevig kan zijn aan het nodige knip-en

plakwerk, en uit informatie toegevoegd aan uw dossier blijkt trouwens dat documenten in Afghanistan op

eenvoudige wijze frauduleus verkregen kunnen worden. Op generlei wijze kan deze taskara en het

scholingsbewijs de vaststellingen gemaakt onder meer op basis van een facebookprofiel onderuit halen,

en vermag het dan ook niet om de kans aanzienlijk groter te maken dat u in aanmerking komt voor

internationale bescherming in België.

U legt ook een aantal foto’s en een filmpje voor om de voorgehouden band met de man waarvan u

verklaart dat hij uw broer is aan te proberen tonen. De gebrekkige aannemelijkheid van uw eerder

aangehaalde problemen was evenwel maar ten dele ingegeven door deze niet-aannemelijk geachte

band, en zelfs als deze voor waar gehouden werd zou dit niet volstaan om het niet-aannemelijke

karakter van de door u voorgehouden problemen om te buigen. Bovendien volstaan de voorgelegde

foto’s en het filmpje niet om deze band aan te tonen, daar uit de weinige foto’s van twee personen

samen niet op te maken valt of het werkelijk om u en uw broer gaat. En dan nog is het samen op de foto

staan, geen bewijs van een familieband. Ook deze zaken vermogen het niet om uw kans op het

verkrijgen van internationale bescherming groter te maken.”

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal verzoekers volgend verzoek om internationale bescherming

op individuele wijze heeft onderzocht en genoegzaam de motieven heeft uiteengezet waarop hij zijn

beslissing baseert. Te dezen onderneemt verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging

om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan

verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander

daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken tot het poneren dat hij aan alle elementen van de

vluchtelingendefinitie uit het Verdrag van Genève voldoet, dat hij zeer gedetailleerde verklaringen heeft

afgelegd over zijn herkomst en verblijfplaatsen en dat hij foto’s en een video-opname heeft voorgelegd

waaruit de familieband met zijn broer duidelijk blijkt en tot het herhalen dat hij vreest vervolgd te worden

door de taliban, blijft verzoeker daartoe echter in gebreke.

Waar verzoeker in het tweede middel het CGVS verwijt hem niet te hebben gevraagd om een leesbare

versie voor te leggen van de door hem voorgelegde stukken, wijst de Raad erop dat het in beginsel aan

de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. De Raad ziet niet in waarom verzoeker zijn originele taskara, die nota bene gedateerd

is op 6 juli 2013, niet eerder in de procedure heeft neergelegd, temeer daar hij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) nog verklaarde dat indien dit nodig was, hij de originele taskara via

de post kan krijgen (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 7, verklaring volgend verzoek,

nr. 18). Het kan niet ernstig worden genoemd dat verzoeker in het kader van onderhavig beroep een

stavingstuk bijbrengt dat hij, indien hij eenvoudigweg de nodige stappen had gezet, reeds veel eerder in

de procedure had kunnen verkrijgen. Deze weinig proactieve houding doet vragen rijzen bij de ernst en

de geloofwaardigheid van de door hem voorgehouden vrees. Ten overvloede wijst de Raad er nog op

dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier onmiskenbaar blijkt dat veel valse en

vervalste Afghaanse documenten door de hoge graad aan corruptie in het land van herkomst tegen

betaling te verkrijgen zijn (adm. doss., stuk 6, map met ‘landeninformatie’, COI Focus “Afghanistan.

Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017). Gelet op het voorgaande kan er geen

bewijswaarde worden gehecht aan de taskara die verzoeker ter staving van zijn herkomst uit het district

Alishang in de provincie Laghman heeft bijgebracht, noch aan de brief die verzoeker ter staving van zijn

scholing neerlegde (stukkenbundel verzoeker, stukken 2 en 3).

Met de loutere bewering in het tweede middel dat hij ook een DNA test zal doen met zijn broer om zo

het CGVS te overtuigen dat hij effectief de broer van een erkende vluchteling in België is, vermag

verzoeker geen afbreuk te doen aan de motieven van de bestreden beslissing dat hij (thans) 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. Dat het CGVS met de resultaten daarvan geen

rekening zal houden, is een louter hypothetische bewering, die op geen enkele wijze gestaafd wordt.
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De rapporten en artikels die verzoeker in het tweede en het derde middel citeert, betreffen informatie

van louter algemene aard, die geen betrekking heeft op de persoon van verzoeker. Deze informatie

volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn beweerde land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient de aangevoerde vrees

voor vervolging, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in concreto aan te tonen en

blijft wat dit betreft, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Voor zover verzoeker in het derde middel het CGVS nog verwijt geen rekening te hebben gehouden met

de humanitaire situatie en de impact van COVID-19 in Afghanistan, wijst de Raad erop dat uit de

stukken van het administratief dossier niet blijkt dat verzoeker deze elementen heeft aangehaald als

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor

subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat de pandemie

ten gevolge van het coronavirus niet uitgaat van of veroorzaakt wordt door een van de actoren bedoeld

in artikel 48/5, § 1, van de Vreemdelingenwet, zodat een van de essentiële voorwaarden voor het

toekennen van internationale bescherming, met name de identificatie van de actor van vervolging of de

veroorzaker van de ernstige schade en tegen wie dus bescherming nodig is, niet vervuld is (cf. RvS

14 augustus 2020, nr. 13.847(c)).

Waar verzoeker nog betoogt dat het CGVS heeft nagelaten om te motiveren waarom hem geen

subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend, wijst de Raad erop dat verzoeker, zoals in de

bestreden beslissing op goede gronden wordt vastgesteld, geen nieuwe elementen heeft aangebracht

die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt en dat

verzoeker met de beslissing van 28 augustus 2019 reeds de subsidiaire beschermingsstatus werd

geweigerd.

Het betoog van verzoeker is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden

beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking hebben op de

kern van zijn asielrelaas, te weerleggen of te ontkrachten. Het geheel van deze motieven blijft dan ook

onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier

hernomen.

2.3.3. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op de DVZ de

kans kreeg om zijn verklaringen met betrekking tot de nieuwe elementen in het kader van zijn 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 luidens artikel 57/5ter, § 2, 3°,

van de Vreemdelingenwet tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal 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.

2.3.4. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid,

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.5. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze

besluit 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 dezelfde wet in aanmerking komt.

Bijgevolg heeft de commissaris-generaal in de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker terecht

besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn (volgend) verzoek om internationale bescherming.

2.3.6. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal houdende een niet-

ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, tweede

lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoeker echter niet aan dat er

een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden
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hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


