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 nr. 200 094 van 22 februari 2018 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 20 december 2017 

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

staatlozen van 16 november 2017. 

 

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 10 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. VAN DOREN loco advocaat 

K. VERSTREPEN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger van Baluchi afkomst. U bent geboren in 

Kahrizak/ Behesht-e-Zahra, provincie Teheran. U heeft uw ouders nooit gekend daar ze overleden toen 

u klein was. U werd grootgebracht door uw oom langs vaderszijde A. (…) en diens echtgenote. U 

woonde een tijd in Mamazand, provincie Teheran, waarna uw familie verhuisde naar Varamin, provincie 

Teheran. U ging nooit naar school en bent ongeletterd. U werkte sinds uw achtste of negende in een 

koeienboerderij waar u de stallen uitmestte en de koeien voederde. U verklaart geboren te zijn in 1998.  
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Bij terugkeer naar Iran vreest u naar de gevangenis te moeten of ter dood veroordeeld te worden omdat 

uw drugsverslaafde oom langs vaderszijde en u geld hadden geleend dat jullie niet konden 

terugbetalen. U vreest eveneens een aantal streng islamitische familieleden met wie u problemen had 

omdat u in Iran geen religie had en niet in God geloofde. U werd een aantal keren geslagen. Momenteel 

bent u christen. U heeft geen Iraanse identiteitsdocumenten omdat u Baluchi bent. Hierdoor werd u twee 

of drie keer gedeporteerd naar Pakistan en Afghanistan. Na elke deportatie slaagde u er opnieuw in Iran 

binnen te geraken. Na uw laatste deportatie werkte u twee à drie maanden in de bouw in Teheran 

waarna u Iran ontvluchtte.  

U betrad op 8 november 2015 het Belgisch grondgebied en vroeg op 18 november 2015 asiel aan.  

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende originele documenten neer: een verzoekschrift 

van de Procureur des Konings voor uw opname in een psychiatrische inrichting, een opnameverklaring 

van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en een brief van de Redeemed Christians Church of 

God. Na uw gehoor stuurde uw advocaat via e-mail het logboek bijgehouden door de opvangcentra 

waar u verbleef van de interacties met u, een verslag van twee sessies met uw psycholoog, drie 

persartikels over uw kunst en vijf kunstwerken van uw hand.  

B. Motivering  

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een 

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico 

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.  

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te 

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige 

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen 

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en 

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en 

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u 

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw 

schouders rust (gehoorverslag CGVS, dd. 19.09.2017, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u 

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze 

plicht tot medewerking.  

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde identiteit, 

etniciteit, religieuze achtergrond, nationaliteit, leeftijd, levensomstandigheden en opleidingsniveau. Dit is 

nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire 

bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke identiteit, etniciteit, religieuze 

achtergrond, nationaliteit, leeftijd en opleidingsniveau kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke 

identiteit, etniciteit, religieuze achtergrond, nationaliteit, leeftijd en opleidingsniveau zijn van essentieel 

belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het zijn immers uw identiteit 

en nationaliteit in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal 

onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een 

asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële identiteit en nationaliteit, dient te worden besloten dat de 

asielmotieven, die zich zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.  

In casu werd vastgesteld dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweerde Baluchi etniciteit. U 

verklaart dat uw vader, uw moeder en uw oom langs vaderszijde A. (…), door wie u werd grootgebracht, 

geboren zij n in de Iraanse provincie Baluchistan. U weet echter niet in welk dorp uw vader geboren zou 

zijn (CGVS, p. 6). Ondanks het feit dat u opgroeide bij uw oom A. (…) en diens echtgenote, die volgens 

uw verklaringen beide geboren waren in Baluchistan, spreekt u geen Baluch (CGVS, p. 7). U verklaart 

dat u enkel Farsi spreekt omdat u geboren bent in Teheran (CGVS, p. 7) en dat uw oom A. (…) ook 

Farsi sprak (CGVS, p. 7). U kent zelfs geen enkel woord in het Baluch (CGVS, p. 15). U weet niet hoe 

men ‘hallo’, ‘dank u’, ‘graag gedaan’, ‘ja’ of ‘nee’ zegt in het Baluch (CGVS, p. 15). Van iemand die 

opgegroeid zou zijn bij twee personen waarvan u verklaart dat ze in Baluchistan geboren zouden zijn is 

het moeilijk aan te nemen dat hij geen enkel woordje in het Baluch kan zeggen. U kan daarnaast geen 

bekende Baluchi personen bij naam noemen (CGVS, p. 12). U verklaart dit doordat u nooit in Sistan en 

Baluchistan geweest zou zijn (CGVS, p. 12). Toch mag van iemand van Baluchi origine 

verwacht worden dat hij in staat is te vertellen over bekende personen van zijn bevolkingsgroep, zelfs 

indien men niet in Sistan en Baluchistan gewoond heeft. Wanneer dit opgeworpen wordt en u 

aangespoord wordt te vertellen over een bekende leider, sportfiguur, zanger of politicus, verklaart u toch 

één bekende Baluch bij naam te kennen: Abdul Malek Rigi. U omschrijft hem als iemand die tegen de 

sjiieten was en mensen onthoofde. U weet verder dat hij in het buitenland gezeten had maar door de 

Iraanse overheid gearresteerd was (CGVS, p. 12). U laat na te vertellen dat hij tevens de oprichter en 

leider van de Baluchi bevrijdingsbeweging Jundullah was die terroristische aanslagen pleegde op de 

Iraanse overheid om meer rechten te eisen voor de Baluchi, waarbij honderden soldaten en burgers 

omkwamen. Hij werd in Pakistan gearresteerd en uitgeleverd aan Iran waar hij opgehangen werd in 
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2010 (zie administratief dossier). Het is merkwaardig dat u Abdul Malek Rigi omschrijft als iemand die 

tegen de sjiieten was en mensen onthoofde maar niet vernoemt dat hij een Baluchi vrijheidsstrijder was. 

Naast Abdul Malek Rigi zou u verder geen bekende Baluchi kennen (CGVS, p. 12). U verklaart uw 

onwetendheid doordat u in Iran geen toegang had tot internet of telefonie (CGVS, p. 12). Deze 

verklaring kan niet weerhouden worden gezien ervanuit gegaan kan worden dat kennis over belangrijke 

of bekende personen binnen uw bevolkingsgroep doorgegeven wordt binnen de gemeenschap waarin 

men opgroeit of via traditionele media zoals radio of televisie en niet enkel via het internet. Verder bent u 

niet in staat te vertellen over typische Baluchi tradities (CGVS, p. 13). Opnieuw verschuilt u zich achter 

het feit dat u in Teheran bent opgegroeid (CGVS, p. 13). Wanneer opgeworpen wordt dat u toch binnen 

een Baluchi milieu bent opgegroeid, stelt u dat uw oom A. (…) en diens echtgenote zich niet bezig 

hielden met tradities en dat uw oom meer bezig was met zijn drugsverslaving dan met tradities 

(CGVS, p. 13). Deze verklaring kan niet weerhouden worden. Indien zowel uw ruimere familie langs 

vaderszijde als langs moederszijde van Baluchi afkomst zou zijn, kan er aangenomen worden dat u in 

zekere mate op de hoogte zou zijn van typische Baluchi tradities en gewoontes. Het feit dat u één 

drugsverslaafd familielid zou hebben dat zich niet met tradities bezig hield, verklaart niet hoe het komt 

dat u niet in staat bent te vertellen over typische Baluchi tradities of gewoontes. U weet evenmin of er in 

Teheran plaatsen zijn waar Baluchi samen kwamen. U zou nooit zo’n plaatsen gezien hebben en enkel 

de sjiitische tradities gezien hebben (CGVS, p. 13). Verder kan u evenmin vertellen over de 

geschiedenis van de Baluchi in Iran (CGVS, p. 14). U verklaart uw onwetendheid door te wijzen op het 

feit dat u ongeschoold bent (CGVS, p. 14). Ook van iemand ongeschoold kan verwacht worden dat hij 

iets kan vertellen over de geschiedenis van de onderdrukte bevolkingsgroep waartoe hij behoort. 

Wanneer opgeworpen wordt dat u misschien wel via familie iets gehoord heeft over de geschiedenis van 

uw bevolkingsgroep haalt u aan dat u weinig contact had met uw familie (CGVS, p. 14). Ook deze 

verklaring kan niet weerhouden worden in het licht van uw eerdere verklaringen dat u bent opgegroeid 

bij uw Baluchi oom A. (…) en diens echtgenote (CGVS, p. 6) en dat u toch dermate met uw andere 

familieleden in contact kwam dat u van hen een zeer sterke druk ervaarde om hun islamitisch 

geïnspireerde pad te volgen (vragenlijst CGVS, vraag 5).  

U maakt evenmin aannemelijk dat u in een soennitisch milieu bent opgegroeid in Iran. U weet te 

vertellen dat de Baluchi in Iran gediscrimineerd en beschimpt worden omdat ze het soennisme 

aanhangen (CGVS, p. 11). U verklaart dat uw oom A. (…) en diens echtgenote soennieten waren 

(CGVS, p. 9). U verklaarde eveneens dat u problemen had met de soennitische familieleden van uw 

vader omdat u niet in god geloofde (CGVS, p. 13) . De vraag te vertellen over typische soennitische 

tradities blokt u af door te stellen dat u in Iran niet gelovig was en de tradities niet volgde (CGVS, p. 11). 

Dit is merkwaardig in het licht van uw verklaringen dat de familie van uw moeder streng islamitisch was 

(vragenlijst CGVS, vraag 5) en dat u bent grootgebracht door soennieten (CGVS, p. 9). Zelfs indien u in 

Iran het geloof in uw religie verloor en ongelovig was (CGVS, p. 4) of u bekeerde tot het christendom 

(vragenlijst CGVS, vraag 5; verklaring DVZ, dd. 02.06.2016, vraag 9), kan aangenomen worden dat u 

als kind in aanraking zou gekomen zijn met soennitische tradities, praktijken of verhalen. Bovendien 

verklaarde u bij de DVZ dat u ‘niet langer deelnam aan islamitische ceremonies’ (vragenlijst CGVS, 

vraag 5), waarmee u impliceerde er voordien wel degelijk aan deelgenomen te hebben. U weet heel 

algemeen te vertellen dat de aanhangers van het soennisme enkel Mohammad aanvaarden als profeet 

terwijl de sjiieten twaalf imams hebben, dat de oproep tot het gebed verschillend is en dat de leider van 

de soennieten Omar heet (CGVS, p. 11). Over deze Omar kan u verder niets vertellen (CGVS, p. 11-

12). U verklaart uw onwetendheid na aansporingen meer te vertellen over deze religieuze leider van de 

soennieten door te stellen dat uw kennis van de islam nooit goed geweest is (CGVS, p. 12). In het licht 

van uw verklaringen dat u bent grootgebracht door soennieten en dat u streng islamitische familieleden 

had is het merkwaardig dat u nooit veel geweten zou hebben over de islam. Ook de vraag te vertellen 

over soennitische feestdagen ontwijkt u door te stellen dat u bent opgegroeid in Teheran, in een 

sjiitische omgeving, waardoor u niet veel kan zeggen over het soennisme (CGVS, p. 12). U bent niet in 

staat te vertellen of er verschillen zijn in de manier waarop soennieten en sjiieten de ramadan vieren 

(CGVS, p. 12). Verder weet u niet of er plekken zijn in Teheran waar soennieten samen komen (CGVS, 

p. 14). Nochtans zouden volgens informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier 

provisionele gebedsplaatsen bestaan in Teheran opgericht door soennieten (zie administratief dossier).  

Daarnaast zijn ook uw verklaringen over het ontbreken van uw Iraanse identiteitsdocumenten weinig 

plausibel. Volgens uw verklaringen hebben mensen uit Sistan en Baluchistan over het algemeen 

geen shanasname. Eveneens volgens uw verklaringen zou het bemachtigen van een shanasname een 

zeer dure en administratief omslachtige procedure zijn waarbij men naar het politiekantoor, het 

gemeentehuis en de rechtbank moet gaan (CGVS, p. 5). Hoewel u tal van nadelen ondervond aan het 

niet hebben van de nodige identiteitsdocumenten zoals het feit dat het moeilijk was om een huis te 

huren (CGVS, p. 8), u niet naar school kon gaan (CGVS, p. 8), u uw kunst niet kon tentoonstellen 

(CGVS, p. 8) en u het risico liep om gedeporteerd te worden (CGVS, p. 8-9), zou u niet geprobeerd 
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hebben om deze procedure aan te vatten (CGVS, p. 5). Gevraagd of u geprobeerd heeft een 

shanasname te bemachtigen volgens de procedure die u uit de doeken deed, antwoordt u eerst dat u de 

verplichte legerdienst niet gedaan heeft en dat dat een misdaad is die in Iran op het strafblad van de 

dienstweigeraar komt (CGVS, p. 5). Het is merkwaardig dat u zich als Iraniër zonder 

identiteitsdocumenten zorgen lijkt te maken over uw strafblad terwijl u zonder identiteitsdocumenten niet 

bestaat voor de Iraanse overheid en bijgevolg geen strafblad kunt hebben. Wanneer u hiermee 

geconfronteerd wordt, herhaalt u dat het niet uitvoeren van uw dienstplicht in Iran een zonde is. 

Nogmaals gevraagd of u ooit geprobeerd had een shanasname te bemachtigen, antwoordt u dat uw 

financiële situatie eigenlijk de reden was om deze procedure niet aan te vatten. Hoewel u de prijs 

aanhaalt als bepalende factor voor het niet doorlopen van de procedure om een shanasname te 

bekomen, weet u merkwaardig genoeg niet hoe duur de hele procedure was (CGVS, p. 5). Wanneer u 

hiermee geconfronteerd wordt, zegt u niet te weten wat daarop te antwoorden (CGVS, p. 5) en dat 

de mensen die ervoor betaald hadden u gezegd hadden dat het duur was (CGVS, p. 5). Het is weinig 

plausibel dat mensen die de procedure doorlopen hadden, u gezegd zouden hebben dat deze 

procedure duur was zonder het te hebben over de eigenlijke prijs ervan. Er dient daarnaast opgemerkt 

te worden dat u evenmin andere documenten neerlegt om uw Iraanse nationaliteit en levenssituatie te 

staven. Alle documenten die u neerlegt in het kader van uw asielaanvraag hebben betrekking op uw 

leven in België.  

Het geloof in uw identiteit als Iraniër zonder Iraanse identiteitsdocumenten ten gevolge van zijn Baluchi 

etniciteit wordt verder ondermijnd doordat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over de deportaties die u 

meegemaakt zou hebben ten gevolge hiervan. Op het CGVS verklaart u ‘twee of drie keer’ 

gedeporteerd geweest te zijn (CGVS, p. 9). U verklaart zich niet goed te herinneren of u twee of drie 

keer gedeporteerd bent geweest naar Pakistan en Afghanistan omdat dit lang geleden zou geweest zijn 

en u geen goed geheugen heeft (CGVS, p. 9). Van iemand die zulke ingrijpende gebeurtenissen zou 

meegemaakt hebben als verschillende deportaties mag verwacht worden dat hij zich herinnert hoe vaak 

hij gedeporteerd is naar een ander land. Het feit dat u zich dit niet voor de geest kunt halen en tracht te 

verklaren met de blote bewering dat u geen goed geheugen heeft, ondermijnt het geloof in deze 

gebeurtenissen en bijgevolg in uw identiteit in ernstige mate. Later tijdens het gehoor spreekt u 

dan weer van ‘twee keer’ dat u gedeporteerd was geweest (CGVS, p. 18). Op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde u echter dat u drie keer gedeporteerd was geweest naar Afghanistan 

(verklaring DVZ, vraag 10). Wanneer u gevraagd wordt te vertellen over de eerste keer dat u 

gedeporteerd werd, blijft u bovendien erg vaag en aan de oppervlakte. Hoewel u wordt aangespoord 

alles te vertellen wat u zich hierover herinnert, vertelt u kortweg dat u werd meegenomen naar het 

deportatiecentrum Askar Abad en vandaar naar Pakistan gestuurd werd waarop de Pakistaanse politie u 

naar Afghanistan stuurde (CGVS, p. 15). Opnieuw aangespoord te vertellen wat er met u toen allemaal 

gebeurd is, antwoordt u in algemeenheden dat de mensen die papieren kunnen voorleggen 

vrijgelaten worden en dat degenen die geen documenten kunnen voorleggen naar hun land gestuurd 

worden (CGVS, p. 16). Nogmaals gevraagd wat er met u gebeurd is toen, zegt u dat het voor mensen 

zoals u een loterij is waarbij men soms naar Pakistan en soms naar Afghanistan wordt gedeporteerd 

(CGVS, p. 16). Wanneer u opnieuw gevraagd wordt alles te vertellen wat met u gebeurd is vanaf het 

ogenblik dat u aankwam in Askar Abad, zegt u dat de eigenaar van de boerderij waarop u werkte 

toekwam, met een bewaker sprak en een bewaker omkocht waarop deze uw oom en uw tante vrijliet 

terwijl u gedeporteerd werd (CGVS, p. 16). Nogmaals gevraagd wat er met u toen gebeurd is, zegt u dat 

er één à twee weken verbleven heeft, waarna andere gevangenen uw deportatie betaald hebben en u 

naar Pakistan gedeporteerd werd. Er dient opgemerkt te worden dat het weinig plausibel is dat 

de eigenaar van de koeienboerderij waarop u al het werk verrichte een bewaker zou omkopen om uw 

drugverslaafde niet-werkende oom A. (…) en diens echtgenote te bevrijden terwijl hij u die al het werk 

verrichtte op de boerderij (CGVS, p. 7) liet deporteren. U zou zich zelf ook afgevraagd hebben waarom 

hij deze beslissing had genomen maar zou deze vraag niet gesteld hebben omdat u het antwoord naar 

eigen zeggen al kon vermoeden: namelijk dat u jong bent en uw oom en tante oud en dat u daarom zelf 

gemakkelijk kon terugkomen (CGVS, p. 17). Naast de grote altruïstische inborst van uw werkgever is 

het weinig plausibel dat dit onderwerp niet aangesneden geweest zou zijn nadat u na uw deportatie 

terugkeerde naar de koeienboerderij waar u woonde en werkte. U weet daarnaast niet waar in Pakistan 

u naartoe gebracht was noch waar u de grens overgebracht was van Pakistan naar Afghanistan (CGVS, 

p. 17). U verklaart dat zowel de grensovergang tussen Iran en Pakistan als die tussen Pakistan en 

Afghanistan in Zabul ligt (CGVS, p. 17). Op de kaart die werd toegevoegd aan het administratief dossier 

kan echter gezien worden dat de regio Zabul in de provincie Sistan en Baluchistan niet aan Pakistan 

grenst maar aan Afghanistan. Vervolgens zou u naar Nimroz of Herat in Afghanistan gebracht geweest 

zijn (CGVS, p. 18). U bent hierover niet zeker ‘omdat u niet weet wat aan Pakistan hangt’ (CGVS, p. 17). 

Indien u werkelijk gedeporteerd geweest zou zijn naar Nimroz of Herat, kan ervan uitgegaan worden dat 

u met zekerheid zou kunnen zeggen waar u in Afghanistan naartoe gedeporteerd geweest zou zijn. De 
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vaststelling dat u uw zogenaamde herinneringen koppelt aan uw geografische kennis van de 

grensstreken tussen Afghanistan en Pakistan ondermijnt uw geloofwaardigheid eens te meer en doet 

uw verklaringen ingestudeerd overkomen. Ook uw verklaringen over hoe u bent teruggekeerd van 

Afghanistan naar Iran zijn uitermate vaag en oppervlakkig. U zou een jeugdvriend gebeld hebben, hem 

geld gevraagd hebben en dan in een wagen gestapt zijn naar Pakistan. Van Pakistan zou u terug naar 

Zabul gegaan zijn, vanwaar u naar Bam en vervolgens naar Yazd en Teheran gereisd zou zijn 

(CGVS, p. 18). Er dient eveneens opgemerkt te worden dat indien men van Pakistan naar Bam reist 

men niet langs Zabul passeert (zie administratief dossier). Dat u de weg die u aflegde zo beschrijft, doet 

nogmaals afbreuk aan uw geloofwaardigheid. U zou drie dagen op straat geslapen hebben maar weet 

niet in welke stad of plaats dat was (CGVS, p. 18). De tweede keer dat u gedeporteerd werd zou u naar 

dezelfde plek gedeporteerd geweest zijn en er ‘twee dagen à een week’ verbleven hebben (CGVS, p. 

19). Dat u de plaatsnaam niet kan noemen waar u tweemaal naartoe gedeporteerd geweest bent haalt 

uw geloofwaardigheid verder onderuit.  

Het geloof in uw identiteit en levenswandel wordt verder geschaad doordat u bij uw asielaanvraag 

aanvankelijk verklaarde Afghaan te zijn van gemengde Baluch-Pashtoens-Tadjiekse afkomst geboren in 

Kejran in de provincie Daykundi, Afghanistan (verklaring DVZ, vraag 5; fiche niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling, dd. 18.11.2015, p. 1-3). U zou u een valse Afghaanse nationaliteit aangemeten hebben 

omdat u zou gehoord hebben dat Iraniërs gedeporteerd worden naar Iran (CGVS, p. 2). Deze verklaring 

volstaat niet gezien u wel asielmotieven aanhaalt als Iraniër (CGVS, p. 4). Van een asielzoeker die 

omwille van een gegronde vrees op vervolging of omwille van een reëel risico op ernstige schade zijn 

land verlaat en asiel aanvraagt kan immers verwacht worden dat hij zich niet achter een valse identiteit 

en asielmotieven verschuilt.  

Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde 

minderjarigheid. Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend door de dienst Voogdij op 11 april 

2016 in verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 

2°; 6§2, 1°; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de Programmawet van 22 

december 2003 en door de Programmawet van 27 december 2004, die aantoont dat u op 29 maart 

2016 een leeftijd heeft die hoger ligt dan 18 jaar, waarbij 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar 

een goede schatting is, kan u niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale 

Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast.  

Er dient verder vastgesteld te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over 

uw levensomstandigheden voorafgaand aan uw aankomst in België. Zo verklaarde u tijdens uw gehoor 

op het CGVS geboren te zijn in Kahrizak/Behesht-e-Zahra, provincie Teheran en opgegroeid te zijn in 

Mamazand en Varamin, eveneens gelegen in de provincie Teheran (CGVS, p. 7-8; verklaring DVZ, 

vraag 10). U verklaarde niet in de provincie Sistan en Baluchistan geweest te zijn (CGVS, p. 12). In het 

artikel ‘Art4Refugees stelt tentoon in Antwerpen: “Dankzij de kunst leef ik opnieuw”’ van StampMedia 

dat uw advocaat na uw gehoor op het CGVS nastuurde en waarin u geïnterviewd werd naar aanleiding 

van uw kunstwerken, vertelt u echter in de provincie Sistan en Baluchistan gewoond te hebben. Verder 

verklaarde u in datzelfde artikel slechte herinneringen overgehouden te hebben aan oorlog en haalde u 

bij aankomst in België eveneens oorlog en de algemene veiligheidssituatie aan als uw vluchtmotieven 

(fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling, p. 4). Op het CGVS rept u dan weer met geen woord 

over oorlog of de algemene veiligheidssituatie wanneer u gevraagd wordt wat u zou vrezen bij terugkeer 

naar Iran (CGVS, p. 4) of wanneer u gevraagd wordt te vertellen over uw dagelijkse leven in Iran 

(CGVS, p. 4). Het is onduidelijk hoe uw levenslange verblijf in de provincie Teheran te rijmen valt 

met uw herinneringen aan oorlog zoals u deze aanhaalt in uw interview met StampMedia gezien de 

provincie Teheran geen oorlogssituatie gekend heeft tijdens uw leven. U legt ook tegenstrijdige 

verklaringen af over het ogenblik waarop u uw vlucht aangevat heeft. Bij aankomst in België in 

november 2015 verklaarde u één maand onderweg geweest te zijn (fiche niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling, p. 3). Op de DVZ verklaarde u vertrokken te zijn in februari 2015 (verklaring DVZ, vraag 

31). In uw sessie dd. 14.08.2017 met uw psycholoog verklaart u dan weer vijf of zes jaar geleden Iran 

verlaten te hebben. U legt eveneens tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw ouders gestorven 

zijn. Bij aankomst in België verklaarde u dat uw ouders zeven jaar geleden gestorven waren (fiche niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, p. 2-3). Zowel in uw verklaringen bij de DVZ als op het CGVS 

stelt u echter uw ouders nooit gekend te hebben (verklaring DVZ, vraag 13; CGVS, p. 7, 19). Daarnaast 

verklaarde u bij uw aankomst in België dat u zou grootgebracht zijn door uw oom langs moederszijde 

(fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling, p. 2). Op het CGVS verklaart u echter dat u werd 

grootgebracht door uw oom langs vaderszijde (CGVS, p. 4). Geconfronteerd met uw tegenstrijdige 

verklaringen ontkent u ooit gezegd te hebben dat uw ouders zeven jaar geleden gestorven zijn en 

herhaalt u dat u bent opgegroeid bij uw oom langs vaderszijde (CGVS, p. 19-20). Het louter ontkennen 

van uw eerdere verklaringen en het herhalen van uw latere verklaringen doet echter geen afbreuk aan 
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bovenstaande, duidelijke tegenstrijdigheden. De vaststelling dat u niet eenduidig over uw woonplaatsen, 

de omstandigheden waarin u werd grootgebracht en het moment waarop u gevlucht bent kan vertellen, 

ondermijnt uw geloofwaardigheid nogmaals.  

Uw verklaringen dat u ongeletterd bent (CGVS, p. 6; verklaring DVZ, vraag 11) kunnen evenmin ernstig 

genomen worden gezien ze niet stroken met uw Facebookactiviteiten. Aan de hand van uw 

telefoonnummer werd uw profiel ‘¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿’ met meerdere foto’s van u teruggevonden (CGVS, p. 

5). Zo likete u talloze publicaties met tekst zowel in het Latijns als in het Perzisch schrift (zie 

administratief dossier). Het is weinig plausibel dat u als ongeletterde talloze tekstjes in verschillende 

geschriften zou leuk vinden. Uw verklaringen over uw Facebookprofiel(en) versterken bovendien de 

indruk dat u geen zicht wenst te geven op uw identiteit en levensloop. Zo verklaart u wel 50 

Facebookprofielen gehad te hebben die telkens slechts één à twee weken werkten omdat u telkens uw 

wachtwoord vergat omdat u ongeletterd bent (CGVS, p. 5-6). Naast het feit dat het niet nodig is telkens 

opnieuw uw wachtwoord in te voeren op Facebook wanneer men op zijn smartphone Facebook wenst 

te raadplegen, kan zoals hierboven aangehaald geen geloof gehecht worden aan uw beweerde 

analfabetisme. Uw verklaring dat u zich zelfs niet zou herinneren onder welke naam u 

Facebookprofielen had, is evenmin weinig plausibel (CGVS, p. 5-6).  

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet voldaan aan de medewerkingsplicht 

en dient geconcludeerd te worden dat u geen zicht geboden heeft op uw identiteit, nationaliteit, 

etniciteit, religieuze achtergrond, leeftijd, levensomstandigheden en opleidingsniveau. Gelet op de 

ongeloofwaardigheid van uw beweerde identiteit, nationaliteit, etniciteit, religieuze achtergrond, leeftijd, 

levensomstandigheden en opleidingsniveau kan er, in tegenstelling tot wat uw advocaat in zijn e-mail 

van 19 september 2017 verklaart, evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat 

onlosmakelijk met al deze zaken verbonden is. Immers, aangezien u geen zicht biedt op uw 

levenswandel voor uw komst naar België, is het CGVS niet in staat uw asielmotieven, die zich in het 

kader van uw levenswandel hebben afgespeeld, te onderzoeken. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat 

u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er 

evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van 

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

Vreemdelingenwet.  

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 19.09.2017 nochtans uitdrukkelijk gewezen op 

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, 

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. U 

werd op het einde van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan 

worden gehecht aan uw voorgehouden Baluchi etniciteit en de door u beschreven levenswandel. Er 

werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond 

en leefsituatie, u de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 20). De 

verklaring van uw advocaat in zijn e-mail van 19 september 2017 dat u het belang van de door u tijdens 

het gehoor afgelegde verklaringen niet zou begrepen hebben, kan niet weerhouden worden gezien op 

een asielzoeker de plicht rust steeds de waarheid te vertellen en mee te werken aan het onderzoek naar 

zijn asielaanvraag en u hier bovendien tijdens het gehoor op gewezen werd.  

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over uw identiteit, 

nationaliteit, etniciteit, religieuze achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau en levensomstandigheden voor 

uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden hierover 

klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden in uw 

verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw gebrekkige 

medewerking op dit punt verkeert het Commissariaatgeneraal in het ongewisse over waar u voor uw 

aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen 

u uw streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op deze punten, die de kern 

van uw asielrelaas raken, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een terugkeer naar 

Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.  

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en 

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent 

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen 

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe 

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op 

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die 

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, 

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken 

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op 

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.  
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De documenten die u neerlegt in het kader van uw asielaanvraag en die uw advocaat het CGVS 

toestuurde na uw gehoor vermogen de appreciatie van het CGVS niet te veranderen. Het verzoekschrift 

van de Procureur des Konings voor uw opname in een psychiatrische inrichting, de opnameverklaring 

van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en de verslagen van twee sessies met uw 

psycholoog bevatten geen diagnose, waarmee rekening kan gehouden worden bij de beoordeling van 

uw asielaanvraag. Bovendien verklaarde uw advocaat in zijn e-mail van 15 september 2017 dat u 

ondanks uw psychische problemen in staat werd geacht het gehoor te kunnen afleggen. Tijdens het 

gehoor werden evenmin problemen vastgesteld. U verklaarde daarnaast alles goed begrepen te hebben 

(CGVS, p. 2, 20). De verslagen van de twee sessies met uw psycholoog zijn verder louter een 

weergave van uw verklaringen en werden reeds besproken in het kader van uw tegenstrijdige 

verklaringen. De brief van de Redeemed Christians Church of God komt van een in België gesitueerde 

kerk en dateert van na uw aankomst in België waardoor deze niets zegt over uw identiteit, nationaliteit 

en levenswandel voorafgaand aan uw aankomst in België. Ook het logboek bijgehouden door de 

opvangcentra waar u verbleef en uw kunstwerken zeggen niets hierover. De persartikels over uw kunst 

werden reeds besproken in het kader van de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen.  

Medische en/of economische problemen op zich ressorteren niet onder de criteria bepaald in artikel 1, A 

(2) van het Verdrag van Genève zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet noch onder de 

criteria inzake subsidiaire bescherming zoals vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. U dient 

voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten 

aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of haar gemachtigde op basis van artikel 9ter van 

voornoemde wet van 15 december 1980.  

C. Conclusie  

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 3 en 13 EVRM, van artikel 4 

van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake 

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die 

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die 

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, 

van de artikelen 10 en 15 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de 

internationale bescherming (herschikking), van de artikelen “48/2 t.e.m. 48/5 en 48/7” en 62 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 27 van het 

koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, van de motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.  

 

2.2.1. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU 

van het Europees Parlement en De Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor 

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) en naar de artikelen 10 

en 15 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en De Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 

(herschikking), bemerkt de Raad vooreerst dat een richtlijn zich in beginsel richt tot de lidstaten. 

Richtlijnen dienen, om hun volle werking in de nationale rechtsorde te kunnen krijgen, door middel van 

nationale uitvoeringswetgeving in die rechtsorde te worden omgezet. Volgens vaste rechtspraak van het 

Hof van Justitie kunnen, in alle gevallen waarin de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien 

onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn dan wel rechten vastleggen die particulieren tegenover 

de staat kunnen doen gelden, justitiabelen zich voor de nationale rechter op die bepalingen beroepen 

tegenover de staat, wanneer deze hetzij verzuimd heeft de richtlijn binnen de termijn in nationaal recht 

om te zetten, hetzij dit op onjuiste wijze heeft gedaan. 

De omzettingstermijn van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor 

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende 

bescherming verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn op 21 december 2013, datum waarop ook 

deze richtlijn effectief in Belgisch recht werd omgezet.  

Inzake de opgeworpen schending van de artikelen 10 en 15 van voormelde richtlijn 2013/32/EU, 

dewelke een herziening is van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 

minimumnormen voor de procedures voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, blijkt 

dat de waarborgen, rechten en plichten van asielzoekers (hoofdstuk II van de richtlijn) op voldoende 

wijze worden gegarandeerd door de Vreemdelingenwet en de beide koninklijke besluiten van 11 juli 

2003 voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. DOC 51K2478/001, 15).  

De schending van voormelde richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU kan derhalve niet rechtsgeldig 

worden ingeroepen. 

 

2.2.2. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden 

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar 

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.  

Met betrekking tot artikel 13 EVRM stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet aantoont op welke 

wijze deze verdragsbepaling door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Verzoekende partij 

beperkt zich in haar betoog tot een loutere verwijzing naar voormeld artikel. Dit onderdeel van het 

middel is derhalve niet ontvankelijk. 

 

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 

X; RvS 15 februari 2007, nr. X). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij 

de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet 

duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke 

gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan 

het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende 

partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

staatlozen, 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. Dit onderdeel van 

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker 

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag 

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te 

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. X; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs 

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn 

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De 

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan 

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle 

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde 

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat 

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. X) en het is niet de taak van de Raad zelf de 

lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. X). De 

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar 

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 

 

2.2.5. De Raad wijst erop dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, in de 

eerste plaats dient na te gaan of degene die zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is uit/de 
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nationaliteit heeft van het land dat hij beweert te zijn ontvlucht. Indien de asielzoeker verklaringen aflegt 

waaruit geconcludeerd moet worden dat hij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de 

plaats/regio/land die hij voorhoudt te zijn ontvlucht, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en 

correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk. De Raad 

benadrukt in dit verband dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag verwacht worden dat hij 

de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn 

aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw 

relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 205). Een 

kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van 

informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen 

aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag.  

De medewerkingsplicht vereist dus van verzoekende partij dat zij zo gedetailleerd en correct mogelijke 

informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas.  

Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en zoals blijkt uit wat volgt, vertelde verzoekende 

partij evenwel niet de waarheid over haar werkelijke nationaliteit(en), identiteit, etniciteit, religieuze 

achtergrond, leeftijd, levensomstandigheden en opleidingsniveau, dit in weerwil van de plicht tot 

medewerking die op haar rust. Verzoekende partij draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het 

bewust afleggen van valse verklaringen tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal.  

 

2.2.6. De Raad stelt verder vast dat in de bestreden beslissing uitgebreid gemotiveerd wordt waarom 

aan de verklaringen van verzoekende partij aangaande haar nationaliteit, identiteit, etniciteit, religieuze 

achtergrond, nationaliteit, leeftijd, levensomstandigheden en opleidingsniveau geen enkel geloof kan 

worden gehecht. Meer bepaald wordt vastgesteld dat (i) geen geloof kan worden gehecht aan haar 

beweerde Baluchi etniciteit gelet op haar onwetendheid desbetreffend; (ii) zij evenmin aannemelijk 

maakt dat zij in een soennitisch milieu is opgegroeid in Iran nu zij ook hierover onwetend blijkt te zijn; (iii) 

ook haar verklaringen over het ontbreken van haar Iraanse identiteitsdocumenten weinig plausibel zijn; 

(iv) het geloof in haar identiteit als Iraniër zonder Iraanse identiteitsdocumenten ten gevolge van haar 

Baluchi etniciteit verder ondermijnd wordt doordat zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over de 

deportaties die zij meegemaakt zou hebben ten gevolge hiervan; (v) het geloof in haar identiteit en 

levenswandel verder geschaad wordt doordat zij bij haar asielaanvraag aanvankelijk verklaarde Afghaan 

te zijn van gemengde Baluch-Pashoens-Tadsjiekse afkomst geboren in Kejran in de provincie 

Daykundig, Afghanistan; (vi) ook aan haar beweerde minderjarigheid geen geloof kan worden gehecht; 

(vii) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over haar levensomstandigheden voorafgaand aan haar 

aankomst in België; en (viii) evenmin geloof kan worden gehecht aan haar voorgehouden 

ongeletterdheid gelet op haar Facebookactiviteiten. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen poging onderneemt om voormelde 

vaststellingen in concreto te weerleggen. Zij beperkt zich tot het betoog dat onvoldoende rekening 

gehouden werd met haar psychologische problemen en dat geen “extra procedurele maatregelen” 

werden genomen. Daarnaast uit zij nog kritiek op de wijze waarop het gehoor op het Commissariaat-

generaal is verlopen. De argumenten die verzoekende partij aanvoert zijn evenwel niet van aard 

voormelde vaststellingen te verklaren.  

Wat betreft de psychologische problemen waarnaar verzoekende partij verwijst, bemerkt de Raad dat in 

de bestreden beslissing inzake de attesten die verzoekende partij hierover bijbrengt terecht gemotiveerd 

wordt dat deze niet van aard zijn bovenstaande appreciatie te veranderen, nu deze geen diagnose 

bevatten waarmee rekening kan gehouden worden bij de beoordeling van haar asielrelaas. Uit de 

neergelegde attesten kan nergens worden opgemaakt dat er sprake zou zijn van dermate cognitieve 

problemen die verzoekende partij ervan zouden weerhouden volledige, coherente en consistente 

verklaringen af te leggen. Tevens wordt er in dit verband gewezen op de e-mail van haar advocaat van 

15 september 2017 waarin verklaard wordt dat verzoekende partij ondanks haar psychische problemen 

in staat wordt geacht het gehoor te kunnen afleggen. Dat zij “extra procedurele maatregelen” zou 

behoeven tijdens haar gehoor blijkt nergens uit. Bovendien werden tijdens het gehoor evenmin 

problemen vastgesteld en verklaarde verzoekende partij alles goed begrepen te hebben (administratief 

dossier, stuk 10, gehoorverslag CGVS d.d. 22/09/2017, p. 20). Tot op heden brengt verzoekende partij 

geen enkel medisch attest bij waaruit blijkt dat haar cognitief geheugen is aangetast waardoor zij niet in 

staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen en dit vooral betreffende haar 

persoonlijke identiteit en leefwereld. Verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk dat 

bovenstaande vaststellingen te wijten zouden zijn aan haar psychologische problemen. 

Wat betreft de kritiek op de wijze waarop het gehoor is verlopen, bemerkt de Raad dat het gegeven dat 

verzoekende partij in de veronderstelling was dat er nog een tweede gehoor zou plaatsvinden doordat 
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de protection officer aanvankelijk aangaf dat het gehoor zou worden uitgesteld evenmin van aard is 

voormelde vaststellingen in een ander daglicht te stellen. Immers rust op een asielzoeker de plicht 

steeds de waarheid te vertellen en mee te werken aan het onderzoek naar haar asielaanvraag. Aan het 

einde van haar gehoor werd verzoekende partij bovendien geconfronteerd met de vaststelling dat geen 

geloof kan worden gehecht aan haar voorgehouden Baluchi etniciteit en de door haar beschreven 

levenswandel. Er werd op gewezen dat er niet noodzakelijk een tweede gehoor zal plaatsvinden en 

tevens werd beklemtoond dat indien zij geen correct zicht biedt op haar werkelijke achtergrond en 

leefsituatie, zij mogelijk een negatieve beslissing inzake haar asielaanvraag krijgt. Niettemin bleef 

verzoekende partij vasthouden aan de door haar gegeven verklaringen (administratief dossier, stuk 10, 

gehoorverslag CGVS d.d. 22/09/2017, p. 20).  

Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog verwijst naar het gehoorhandvest van het 

Commissariaat-generaal en dit tevens als bijlage bij haar verzoekschrift voegt (bijlage 2), duidt de Raad 

erop dat dit slechts een richtlijn vormt en als dusdanig geen juridisch bindende voorschriften bevat (RvS 

19 juni 2013, nr. X). Verzoekende partij kan er dan ook niet op steunen om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten. 

 

2.2.7. Wat betreft de bemerking van verzoekende partij dat het niet ter discussie staat dat zij een 

bekeerd christen en kunstenaar is die Farsi spreekt en uit Iran afkomstig is, wijst de Raad er evenwel op 

dat uit wat voorafgaat is gebleken dat verzoekende partij geen duidelijk zicht biedt op haar nationaliteit, 

identiteit en verblijfplaats(en) voor haar komst naar België. Wat betreft het gegeven dat zij Farsi spreekt, 

bemerkt de Raad dat het gegeven dat zij Farsi spreekt geenszins volstaat om de herkomst van 

verzoekende partij uit Iran aan te tonen, nu deze taal ook in andere landen wordt gesproken. Daar 

verzoekende partij geenszins duidelijkheid verschaft over haar nationaliteit, identiteit en verblijfplaats(en) 

voor haar komst naar België, kan zij geenszins volstaan met een verwijzing naar haar profiel van 

bekeerd christen en kunstenaar en naar informatie over de situatie in Iran voor bekeerde christenen en 

kunstenaars (bijlagen 3-4) om haar nood aan internationale bescherming aan te tonen. 

 

2.2.8. Waar verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift nog een fragment van het ‘Handbook 

on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 

Protocol relating to the Status of Refugees’ van het UNHCR (bijlage 5), een fragment van het rapport 

‘Beyond proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems’ van het UNHCR (bijlage 6) en een artikel 

uit het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (bijlage 7) voegt, wijst de Raad erop dat deze geen 

afdwingbare rechtsregels bevatten zodat verzoekende partij er niet op kan steunen om tot de 

onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten.  

 

2.2.9. Betreffende de door verzoekende partij aangevoerde schending van artikel 27 van het koninklijk 

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, is de Raad van oordeel dat verzoekende partij, zoals 

blijkt uit wat voorafgaat, niet aantoont dat verwerende partij de feiten en omstandigheden eigen aan de 

zaak op niet correcte wijze zou hebben beoordeeld en geen rekening zou hebben gehouden met alle 

door verzoekende partij neergelegde documenten. De Raad verwijst in dit verband tevens naar de 

uiteenzetting in punt 2.2.12., waaruit blijkt dat de commissaris-generaal de asielaanvraag van 

verzoekende partij op een individuele wijze heeft beoordeeld en zijn beslissing heeft genomen met 

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak.  

 

2.2.10. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, 

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd 

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging 

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een 

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die 

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat 

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld 

artikel beroepen. 

 

2.2.11. Uit wat voorafgaat blijkt dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende 

partij voorgehouden identiteit, nationaliteit, etniciteit, religieuze achtergrond, leeftijd, 

levensomstandigheden en opleidingsniveau, waardoor de Raad in het ongewisse verkeert over waar 

verzoekende partij voor haar aankomst in België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke 

redenen zij haar land van herkomst verliet. Het belang van de juiste toedracht over deze periode kan 

niet genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de plaats en de tijd waar verzoekende partij de bron 
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van haar vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang voor het onderzoek van de subsidiaire 

bescherming. Het betreft immers het land van herkomst in functie waarvan het risico op ernstige schade 

wegens willekeurig geweld zal onderzocht worden. Er dient dan ook te worden vastgesteld dat 

verzoekende partij, door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te 

verzwijgen, het de Belgische asielinstanties niet toelaat haar reële situatie te achterhalen en er bijgevolg 

ten aanzien van haar noch een gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie kan worden 

vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die erop zouden wijzen dat zij in geval van 

terugkeer naar haar land een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals beschreven in de definitie 

van de subsidiaire bescherming.  

 

2.2.12. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt 

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn 

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de 

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft 

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij 

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 24 en 25), 

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 22 september 2017 de 

kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te 

leggen, dit met de hulp van een tolk Farsi en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal 

heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing 

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 

X; RvS 28 november 2006, nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  

 

2.2.13. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst 

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt, 

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. X). 

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van 

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden 

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De 

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden 

bijgetreden. 

 

2.2.14. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen 

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de 

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden 

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. 

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 

48/4 van deze wet worden aangenomen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  J. BIEBAUT 


