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nr. 230 766 van 20 december 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: 1. X

2. 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 VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 29 april 2019

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 16 april 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober

2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van

attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De eerste verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1

januari 1989.

De tweede verzoekende partij verklaart de Iraanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 28

oktober 1989.

Volgens hun verklaringen komen de verzoekende partijen op 20 december 2015 België binnen. Op 21

december 2015 dienen de verzoekende partijen elk in eigen naam een verzoek in om internationale

bescherming.
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Op 24 oktober 2017 worden de verzoekende partijen afzonderlijk voor een eerste maal op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 8 januari 2018 worden de verzoekende partijen afzonderlijk voor een tweede maal op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 28 juni 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) twee beslissingen waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire

beschermingsstatus aan de verzoekende partijen worden geweigerd.

De verzoekende partijen tekenen op 30 juli 2018 beroep aan tegen deze beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468

weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende

partijen.

Op 25 januari 2019 dienen de verzoekende partijen, opnieuw elk in eigen naam, een nieuw verzoek in

om internationale bescherming.

Op 16 april 2019 neemt de commissaris-generaal de beslissing waarbij het verzoek van de eerste

verzoekende partij niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die als volgt

luidt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Tadzjiek en bezit u de Afghaanse nationaliteit. U werd

geboren in Shiraz (Iran). U bracht uw gehele leven door als Afghaans vluchteling in Iran. U leerde in het

begin van het jaar 1393 (= 2014 in de Gregoriaanse kalender) uw huidige partner [K.M.] (O.V. […]),

Iraans staatsburger, kennen. Haar familie was niet akkoord met jullie relatie en jullie besloten te

vluchten. U diende samen met uw partner op 21 december 2015 een verzoek om internationale

bescherming in in België. Op 29 juni 2018 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering

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

beweringen dat u uw hele leven als vluchteling met de Afghaanse nationaliteit in Iran gewoond heeft

geen enkel geloof gehecht kon worden en omdat hierdoor ook de problemen met de familie van uw

partner niet aannemelijk waren. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

bevestigd op 19 november 2018. Op 25 januari 2019 verzocht u samen met uw partner een tweede keer

om internationale bescherming. U herhaalt dat u problemen heeft met de familie van uw partner omwille

van uw Afghaanse origine. Uw schoonvader heeft een klacht ingediend bij de politie omdat u

zijn dochter ontvoerd heeft en omdat u de reputatie van de familie beschadigd heeft. Bij een terugkeer

naar Iran zal u onmiddellijk gearresteerd worden omdat er een dossier is bij de politie tegen u. Ter

ondersteuning van uw tweede verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten

neer: een Iraanse verblijfskaart voor Afghanen op naam van [N.D.], geboren op 31/07/1362 (= een

ongeldige datum); een Iraanse verblijfskaart voor Afghanen op naam van [D.D.], geboren op 01/11/1344

(= 21 januari 1966); een aantal diploma’s van de lagere school op naam van [N.D.], uitgereikt in de jaren

1370 tot 1375 (= 1991/1992 tot 1996/1997); een ‘Voluntary Repatriation Form’, opgemaakt op 2 mei

2005, in verband met uw toenmalige terugkeer naar Afghanistan; een schrijven van het UNHCR in

België, waarin gesteld wordt dat de Afghaanse man [N.D.] geregistreerd stond in de amayeshdatabank

van de Iraanse overheid.

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 documenten in uw administratief dossier dient voorts vastgesteld te worden dat

uw verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk moet verklaard worden.
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Overeenkomstig artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 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 om internationale bescherming worden voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3, of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4. Bij gebrek aan dergelijke elementen kan

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk

verklaren.

Vooreerst dient benadrukt te worden dat het Commissariaat-generaal uw eerste verzoek om

internationale bescherming heeft afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er aan uw beweringen dat u uw hele leven

als vluchteling met de Afghaanse nationaliteit in Iran gewoond heeft geen enkel geloof gehecht kon

worden waardoor ook de problemen met de familie van uw partner niet aannemelijk waren. Deze

beslissing en beoordeling werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U diende

geen cassatieberoep in. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw

vorig verzoek om internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover

er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin van artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk groter maakt dat u in aanmerking komt voor

internationale bescherming. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier

voorhanden.

Betreffende het Voluntary Repatriation Form dient immers benadrukt te worden dat u dit document

reeds neerlegde in de beroepsprocedure van uw eerste verzoek om internationale bescherming. De

Raad oordeelde dienaangaande dat, gezien u uw identiteit niet kon staven aan de hand van een

geloofwaardig identiteitsdocument, u niet aantoonde dat u één van die personen bent die vermeld staat

op dit formulier.

Met betrekking tot alle overige documenten die u ter staving van uw identiteit en nationaliteit neerlegde

dient opgemerkt te worden dat deze op naam staan van een zekere [N.D.] die geboren werd op

31/07/1362. De datum 31/07/1362 is evenwel in de Iraanse kalender een ongeldige datum. De maand

‘mehr’ (de zevende maand) telt immers maar dertig dagen. Deze vaststelling ondermijnt de

bewijswaarde van de door u neergelegde documenten waarop deze foute geboortedatum vermeld staat,

i.e. uw verblijfskaart, uw schooldocumenten en het UNHCR-document d.d. 28 februari 2019,

fundamenteel. Bovendien kan opgemerkt worden dat u in het kader van uw vorig verzoek op 24 oktober

2017 verklaarde dat u ongeveer 29 jaar oud was (CGVS I, p. 5). Eerder had u op de Dienst

Vreemdelingenzaken reeds aangegeven geboren te zijn op 1 januari 1989, hetgeen u bij uw tweede

verzoek bevestigde (verklaring DVZ tweede verzoek, vraag 4). Deze datum stemt overeen met de

datum 11/10/1367 in de Iraanse kalender, hetgeen een verschil betekent van minstens vier jaar met de

geboortedatum vermeld in de documenten die u neerlegt in het kader van onderhavig verzoek.

Daarnaast blijkt uit de door u neergelegde verblijfskaart op naam van [N.D.] blijkt dat diens vader [H.]

heet. Uzelf gaf echter aan dat de naam van uw vader [F.D.] is (Verklaring DVZ 1e verzoek, vraag 13).

Betreffende de verblijfskaart op naam van [D.D.] kan tot slot worden opgemerkt dat deze dame geboren

werd op 01/11/1344 (= 21 januari 1966). In het kader van uw eerste verzoek in België legde u echter

een paspoort van uw moeder neer waaruit blijkt dat zij geboren werd op 15/04/1967, hetgeen

overeenkomt met 26/01/1346 in de Iraanse kalender. Gelet op het geheel van bovenstaande

bevindingen kan aan de door u neergelegde documenten geen enkele bewijswaarde gehecht worden.

Bijgevolg heeft u bij uw tweede verzoek nog steeds niet aannemelijk gemaakt heel uw leven als

Afghaans vluchteling in Iran gewoond te hebben.

In het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw partner [K.M.] werd eveneens een

weigeringsbeslissing genomen.

Gelet op het voorgaande vaststellingen brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans

aanzienlijk groter maken dat u in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3, of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4. Evenmin beschikt het Commissariaat-

generaal over dergelijke elementen.

C. Conclusie
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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).”

Op 16 april 2019 neemt de commissaris-generaal de beslissing waarbij het verzoek van de tweede

verzoekende partij niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit is de tweede bestreden beslissing die als volgt

luidt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Shiraz (Iran) en bent u Iraans

staatsburger. In het begin van het jaar 1393 (= 2014 in de Gregoriaanse kalender) leerde u uw huidige

partner [N.D.] (O.V. […]), een Afghaanse man die zijn hele leven als vluchteling in Iran verbleef, kennen.

Uw familie was niet akkoord met deze relatie. U en [N.] vluchtten uit Iran en dienden omwille van deze

problemen met uw familie op 21 december 2015 een verzoek om internationale bescherming in in

België. In België bekeerde u zich tot het christendom. Op 29 juni 2018 nam het Commissariaat-generaal

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat er aan de beweringen van uw partner dat hij zijn hele leven als vluchteling

met de Afghaanse nationaliteit in Iran gewoond had geen enkel geloof gehecht kon worden, omdat

hierdoor ook de problemen met uw familie niet aannemelijk waren, omdat u uw identiteit niet had

aangetoond en omdat u niet aannemelijk had gemaakt dat u daadwerkelijk een overtuigde christen zou

zijn of zou willen worden. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen integraal

bevestigd op 19 november 2018. Op 25 januari 2019 verzocht u samen met uw partner een tweede keer

om internationale bescherming. U herhaalt uw beweringen dat in Iran uw leven in gevaar is omwille van

uw relatie met [N.], een man van Afghaanse afkomst. Voorts vreest u de Iraanse autoriteiten omwille

van uw bekering tot het christendom. Op 22 juli 2018 bent u immers gedoopt in de Evangelische

Gemeente te Turnhout en sinds september 2018 frequenteert u de erediensten van de

kerkgemeenschap ‘Levende Hoop’ in Herentals. Ter ondersteuning van onderhavig verzoek legt u de

volgende documenten neer: een reeds op de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (in het kader van

uw beroep tegen de weigeringsbeslissing inzake uw eerste verzoek) neergelegd doopcertificaat waaruit

blijkt dat u op 22 juli 2018 in Turnhout gedoopt werd; drie attesten van medegelovigen waaruit blijkt dat

u actief bent in de kerkgemeenschap ‘Levende Hoop’ te Herentals; verschillende foto’s van uw doopsel

en uw activiteiten in het kader van uw geloof; en een vrijwilligerscontract waaruit blijkt dat u het

engagement aangaat om voor ‘VZW De Toevlucht’ voedselpakketten uit te delen.

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 voorts vastgesteld te worden

dat uw volgend 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 commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Vooreerst dient benadrukt te worden dat uw vorig verzoek door het Commissariaat-generaal werd

afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat er aan de beweringen van uw partner dat hij zijn hele leven als vluchteling

met de Afghaanse nationaliteit in Iran gewoond had geen enkel geloof gehecht kon worden, omdat

hierdoor ook de problemen met uw familie niet aannemelijk waren, omdat u uw identiteit niet had

aangetoond en omdat u niet aannemelijk had gemaakt dat u daadwerkelijk een overtuigde christen zou

zijn of zou willen worden. Deze beslissing en beoordeling werden integraal door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. De Raad onderstreepte bovendien betreffende uw doopsel – u

werd na de door het Commissariaat-generaal genomen weigeringsbeslissing gedoopt – dat u

niet aannemelijk had gemaakt dit ritueel vanuit een gefundeerde, oprechte religieuze overtuiging te

hebben ondergaan en dat u bijgevolg niet had aangetoond dat u zich bij terugkeer naar Iran zou

manifesteren als christen of dat u als dusdanig zou worden gezien door uw omgeving. Bijgevolg resten

er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorig verzoek om internationale

bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden

vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet,

dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element of feit in uw dossier voorhanden.

U toonde immers in het kader van onderhavig verzoek opnieuw uw beweerde identiteit en

nationaliteit niet aan met documenten. Inzake uw vorig verzoek werd nochtans geoordeeld dat er geen

geloof gehecht kon worden aan uw bewering dat u op het Commissariaat-generaal geen originele

identiteitsdocumenten, zoals uw shenasnameh (geboorteboekje) en uw mellikaart (nationale kaart), zou

kunnen neerleggen. Deze beoordeling werd door de Raad in zijn geheel overgenomen. Er kan dan ook

herhaald worden dat, doordat u uw identiteit niet objectief aangetoond heeft, het voor mij nog steeds

onmogelijk is om een geloofwaardig zicht te krijgen op uw werkelijke identiteit en achtergrond of uw

reële situatie (onder meer betreffende de redenen waarom u uw land verlaten hebt, uw eventuele

relaties met de autoriteiten van uw land van herkomst, het eventueel risico van vervolging, enz.). Dit

maakt het voor mij in het bijzonder onmogelijk om een uitspraak te doen over hoe de

Iraanse autoriteiten uw beweerde christelijke activiteiten in België, die u staafde met enkele

documenten, percipiëren en welke gevolgen deze mogelijks voor u bij terugkeer naar Iran zouden

kunnen hebben, temeer daar uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten van uw bekering in België op de

hoogte zijn (verklaring DVZ tweede verzoek, vraag 16).

Betreffende het doopcertificaat en de foto’s van uw doopceremonie kan hieraan volledigheidshalve

toegevoegd worden dat u deze documenten reeds neerlegde in het kader van de beroepsprocedure van

uw eerste verzoek. De Raad oordeelde dienaangaande, zoals aangestipt, dat deze stukken op zich niet

konden aantonen dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als christen zal manifesteren

of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving.

Betreffende uw bewering dat u op facebook actief bent en dat uit uw profiel duidelijk blijkt dat u het

protestantse geloof aanhangt (verklaring tweede verzoek, vraag 16) kan herhaald worden dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt zich bij terugkeer naar Iran als christen te zullen manifesteren of als

dusdanig gepercipieerd te zullen worden. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat u van uw

facebookaccount, die ook door het Commissariaat-generaal niet werd teruggevonden, geen enkel

(begin van) bewijs neerlegde. Hoe dan ook kan er hieraan nog toegevoegd worden dat, zelfs al had u

uw identiteit en uw facebookactiviteiten aangetoond, quod non, uit de beschikbare informatie blijkt dat

de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming

schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel

hadden – u heeft dit echter, zoals reeds bij uw eerste verzoek werd vastgesteld, niet aannemelijk

gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te

komen.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

Ook in het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw partner [N.D.] werd

een weigeringsbeslissing genomen.
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Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen 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

Commissariaat-generaal 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).”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 1A van het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28 juli 1951,

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953, van artikel 48/3 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 materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel, 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

de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de artikelen 48/4, §2, b) en 48/5, §3 van de

Vreemdelingenwet.

In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, van het gelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

In een derde middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 van het EVRM en

van de artikelen 48/4, §2, b) en 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op de nauwe samenhang worden de middelen samen behandeld.

2.1.1. De verzoekende partijen zetten hun middelen als volgt uiteen:

“Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) definieert het begrip vluchteling. De vier

elementen van deze definitie zijn de volgende:

zich buiten het land van herkomst bevinden;

een gegronde vrees voor vervolging hebben;

"omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging".

de bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.

Deze elementen toegepast op verzoekers: zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoekers bevinden zich hier in België, waar ze hun aanvraag tot asiel hebben ingediend op 21

december 2015.

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).
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Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat hij 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. Immers, volgens verweerster zouden de verklaringen van verzoeker niet geloofwaardig zijn

en ze stelt het volgende:

Verzoeker 1 ouders zijn jaren gelden Afghanistan ontvlucht door de oorlog in Afghanistan. Verzoeker 1

is in Iran geboren en getogen.

Verzoeker heeft Iran verlaten omdat hij niet meer menselijk en wenselijk was om als een slaaf verder te

leven.

Verzoeker kan niet meer naar Afghanistan of Iran terugkeren. De echtgenote van verzoeker is van

Iraanse origine en ze is bekeerd tot het Christendom.

Duizend en een elementen bij wijze van spreken om vrees te hebben bij terugkeer.

Verzoekers kunnen de bescherming van het land van herkomst niet inroepen omdat de lokale

autoriteiten niet in staat zijn om zichzelf te beschermen.

Dat dit middel gegrond is.”

en

“Verweerster hecht geen geloof aan de Afghaanse nationaliteit van verzoeker 1 en aan zijn verblijf in

Iran als Afghaanse vluchteling.

Verzoeker heeft ter staving van dit punt de bevestigingsbrief van het UNHCR Brussel voorgelegd.

In de bestreden beslissing wordt onder de feiten verwezen naar deze brief maar verweerster heeft

nagelaten om onder de motivering op een correcte of voldoende wijze uit een te zetten waarom ze geen

rekening houdt met deze brief.

Verzoekers begrijpen niet waarom verweerster dit document niet betrokken heeft in haar beslissing.

Een dergelijke handeling is niets anders dan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verweerster verwijst naar de geboortedatum van verzoeker en ze stelt dat deze datum ongeldig is.

De maand 'mehr' telt dertig dagen een geen 31 dagen.

Verzoeker meent dat dit een fout is die de ambtenaar in Iran maakte. Verzoeker meent dat hij ten

onrechte gestraft wordt voor een fout die gepleegd is door een derde.

Het is niet de eerste keer dat verweerster de Iraanse documenten gezien heeft met dergelijke fouten.

Verweerster stelt verder dat de naam van verzoekers vader [H.] zou vermeld staan in de verblijfskaart.

Terwijl verzoekers altijd stelde dat zijn vader [F.]heet.

Verzoeker meent dat de tolk van het CGVS moet weten dat '[H.]' geen naam is.

Noch in Iran, noch in Afghanistan.

Boven de letter 'H' staat een punt. Dit maakt van de letter 'H' de letter 'Kh'.

Bovendien staat boven de letter 'kh' de letter 'F'.

Dit letter wordt niet gezien door de tolk van het CGVS.

Verzoeker verzoekt uw Raad om aan uw tolk de opdracht te geven om dit nog te lezen.

Wat betreft de geboortedatum van verzoekers moeder: verzoeker meent Afghaanse paspoort van

verzoekers moeder niet opgesteld is op basis geboortedatum van de verblijfsvergunning in Iran.
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Verzoeker 1 meent dat verweerster nagelaten heeft om de terugkeer mogelijkheden naar Afghanistan

en Iran voor hem en voor zijn echtgenote van de Iraanse nationaliteit te onderzoeken.

In de bestreden beslissing staat geen woord over dit punt.

Verzoeker 1 is van oordeel dat verweerster niets geleerd heeft van een arrest van uw Raad, ni. RvV nr.

196 233 van 6 december 2017 waarin het volgende staat:

Veel van hun afstammingen zijn nooit in Afghanistan geweest en hebben een zeer slechte kennis over

het land dat hun ouders verlieten.

Verweerster heeft onder andere ook juist omwille van deze slechte kennis de asielaanvraag van

verzoeker afgewezen.

Verzoeker meent net zoals uw Raad in dit arrest dat in zijn geval een ruime toepassing van het voordeel

van twijfel gerechtvaardigd is.

Verzoeker menen dat in hun geval verweerster geen onderzoek verrichtte naar de mogelijkheid tot

terugkeer naar Afghanistan voor de Afghaanse onderdanen die gedurende vele jaren in Iran hebben

verbleven en die aldus een sterkere band hebben met dit land dan met het land waarvan ze de

nationaliteit bezitten.

Verzoeker wenst te verwijzen naar het Handboek van UNHCR waar in paragraaf 199 het

volgende staat:

Tegenstrijdige en onnauwkeurig verklaringen zijn op zich niet voldoende om te besluiten tôt een

weigering van de vluchtelingenstatus. De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid om dergelijke

verklaringen te evalueren in het licht van de verschillende omstandigheden van het dossier.

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat - vluchtelingen het voordeel van de twijfel gegund is,

op voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te worden met zijn persoonlijkheid o.m.

zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische stoornissen.

Verzoekers zijn laaggeschoold en door de gebeurtenissen in hun leven en onderweg zijn ze volkomen

getraumatiseerd geweest.

Verzoeker 1 meent dat hij totaal vervreemd is van Afghanistan. Hij meent dat het hieronder staande

rapport van toepassing is in hun situatie:

Treatment of returnees

"34.17 In an article dated 3 May 2012, IRIN reported: JNhile refugees may return to Afghanistan with

new skills learned abroad, they return to environments where those skills cannot be used, and a recent

UNHCR survey found that 60 percent of returnees lived in worse conditions than their local counterparts.

' [27m]

JLengthy migration/asylum duration, especially migration/asylum of persons who left the country at an

early age or were born while in migration/asylum, has caused many deep cultural and traditional

problems for the Afghan society, Since they have been brought up in other countriesjcuitures, they feei

themselves to be strangers in Afghanistan’s indigenous culture and many of them cannot adjust

themselves to the customs and traditions governing the Afghan society and way of life. This issue has

also caused mental problems for them, leading to their social and cultural ostracism and

marginalization."

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1 361980702_ukba2013-02-1 5-afg.pdf

Verzoeker 2 meent dat verweerster nagelaten heeft om de voorgelegde documenten over haar bekering

op een correcte wijze te onderzoeken en te betrekken in haar beslissing.

Verweerster stelt dat aan de beweerde nationaliteit en identiteit van verzoeker 2 geen geloof kan

gehecht worden. Verweerster gelooft niet dat verzoeker 2 niet in staat zal zijn om deze originele

documenten neer te leggen.

Verzoeker 2 meent dat ze geen belang heeft om deze stukken niet voor te leggen.
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Verzoeker 2 legde haar gehoren af met een Iraanse tolk. Deze kon perfect aan verweerster vertellen dat

verweerster geen Iraanse onderdaan is.

Verweerster heeft nagelaten om aan de hand van de kennisvragen na te gaan of verzoeker 2 effectief

heel haar leven in Iran gewoond heeft.

Verzoeker 2 kan deze stukken niet voorleggen omdat ze problemen kreeg met haar eigen familie en het

ouderlijke huis gevlucht is.

Verweerster stelt dat verzoeker niet kon bewijzen dat het regime in Iran op de hoogte zal zijn van haar

bekering.

Langs ene kant hecht verweerster geen geloof aan de nationaliteit van verzoeker. Langs andere kant

beoordeelt ze de vrees voor vervolging van verzoeker tav Iran.

Verzoekers kunnen dit niet volgen!!!

Verzoeker zal in de loop van de procédure een kopie van haar facebook activiteiten voorleggen.

In tegen stelling tot wat verweerster beweert, meent verzoeker dat het regime in Iran zeer actief op zoek

zijn naar de activiteiten van de Iraniërs in buitenland.

Ten staving hiervan wensen verzoekers te verwijzen naar het ambtsbericht van het ministerie van de

buitenlandse zaken van Nederland.

ie het Ambtsbericht van de ministerie van de buitenlandse zaken van Nederland van 24/12/201 3 waarin

het volgende staat:

Vooral websites van etnische en religieuze minderheden en oppositiebewegingen werden gecontroleerd

en geblokkeerd. Wachtwoorden van 'verdachte' personen zijn soms bekend bij veiligheidsdiensten en zij

kunnen via internetproviders alle berichten van deze personen volgen.

Activiteiten van de diaspora worden door de Iraanse autoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden.

Aangenomen kan worden dat de overheid goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de Iraanse

oppositie in den vreemde, door informatie van onder andere Iraanse studenten, bedrijven en

liefdadigheidsinstellingen in het buitenland. Of spéciale aandacht bestaat voor asielzoekers is niet

bekend, maar kan niet worden uitgesloten. Het in het openbaar uiten of op internet plaatsen van kritiek

op de overheid vanuit het buitenland is in Iran strafbaar.

Wanneer hun (internet)gedrag in het buitenland volgens de veiligheidsdiensten aanleiding is voor

verdenking kunnen Iraniërs bij terugkeer naar hun wachtwoorden worden gevraagd.

In tegenstelling tot het vorige ambtsbericht stelt dit nieuwe ambtsbericht van 24/12/2013 dat

oppositionele Iraniërs in het buitenland nauwlettend in de qaten worden qehouden. mogelijk met

speciale aandacht voor asielzoekers. Internet qedraq in het buitenland kan aanleidinq zijn voor

verdenkinq, waaruit blijkt dat niet alleen internetactiviteiten die uitgevoerd worden in Iran zelf gemonitord

worden. In het vorige ambtsbericht werd slechts opgemerkt dat er aanwijzingen zijn dat vanuit Iraanse

ambassades de diaspora wordt gemonitord. Op basis van het huidige ambtsbericht zijn verzoekers van

oordeel dat hen (internet)activiteiten in het België bij de Iraanse overheid bekend is geworden. Bij

eventueel terugkeer lopen ze het risico vervolgd te worden.

http://www.riiksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-enpublicaties/ambtsberichten/201 3/12/24/iran-

201 3-12-24.html

https://www.vluchtweb.nl/svstem/files/Vluchtweb/documents/overheidsinformatie/aab-iran-201 3.pdf

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Verweerster geen rekening gehouden met het profiel van verzoekers

Het rapport van "treatment van returnees" niet van toepassing is op de situatie van verzoeker.

Ze niet in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van

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

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat dit middel gegrond is.”
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en

“Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoekers niet in aanmerking komen

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond.

Hierbij wensen verzoekers te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest 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".

Verzoekers hebben deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door de

bovenvermelde redenen (geboren en getogen te zijn in Iran) en ook door hun huwelijk tussen een

Afghaanse en Iraanse staatsburgers. Ze zijn van oordeel dat ze in ondergeschikte orde in aanmerking

komen voor de toekenning van de subsidiaire bescherming.”

2.2. Beoordeling

2.2.1. Juridisch kader

De bestreden beslissing werd op grond van artikel 57/6/2, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet

genomen. Dit artikel luidt als volgt:

“§ 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen.”

Voormeld artikel geeft aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bevoegdheid om een volgend verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren

indien door de verzoeker om internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten worden

voorgelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Om een

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

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

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

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

(oud) Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet vormt een gedeeltelijke omzetting van de bepalingen

vervat in de Europese Richtlijn 2005/85/ EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus, en meer bepaald van artikel 32, § 4. De parlementaire voorbereiding (Parl.St.

Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 21-24) die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet dat thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1,

eerste lid, verduidelijkt dat de commissaris-generaal in zijn beoordeling van de nieuwe elementen alle

elementen en bevindingen die door de verzoeker om internationale bescherming worden aangereikt,

evenals elk relevant gegeven waarover hij beschikt ook al wordt dit niet door de asielzoeker zelf
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voorgelegd. De parlementaire voorbereiding geeft vervolgens aan dat de kans op internationale

bescherming bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot wordt:

- wanneer de veiligheids- of mensenrechtensituatie in het land van herkomst van de asielzoeker

dermate gewijzigd is dat er zich in voorliggend geval een nood aan internationale bescherming

opdringt; wanneer de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie

van een eerdere weigeringsbeslissing; of

- wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en tezelfdertijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden

aangebracht.

De kans op internationale bescherming wordt daarentegen niet aanzienlijk groter

- wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen

omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn;

- wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen;

- wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een

situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd;

- wanneer ze slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken;

- wanneer ze een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten

ongeloofwaardig bevonden werd;

- wanneer ze louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen

dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen.

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3. Onderzoek van de nieuwe elementen

2.3.1. Ten aanzien van de eerste verzoekende partij
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De eerste verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en stelt in haar eerste

aanvraag om internationale bescherming dat zij, op enkele maanden na, altijd in Iran heeft gewoond als

Afghaans vluchteling.

In de beslissing van 28 juni 2018 stelt de commissaris-generaal dat er geen geloof kan gehecht worden

aan de beweerde Afghaanse nationaliteit en aan de verklaring van de verzoekende partij dat zij haar

hele leven als Afghaans vluchteling in Iran heeft gewoond. De commissaris-generaal overweegt hierbij

dat (i) eerste verzoekende partij haar identiteit en nationaliteit niet middels het voorleggen van enig

geloofwaardig identiteitsdocument kan staven, dat (ii) zij tegenstrijdige verklaringen aflegde met

betrekking tot haar paspoort, dat (iii) de tolk Dari tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) vaststelde dat de

eerste verzoekende partij, hoewel gevraagd om Dari te spreken, continu Farsi, de Iraanse landstaal,

bleef spreken met slechts enkele Dari-woorden in vervat, dat (iv) de verklaringen van de eerste

verzoekende partij betreffende haar verblijf als Afghaans vluchteling in Iran niet overtuigend zijn, dat (v)

zij haar kortstondige terugkeer naar Afghanistan in 2005 niet aannemelijk heeft gemaakt, en dat (vi) de

algemene kennis van de eerste verzoekende partij van Afghanistan zo goed als onbestaande is.

Omwille van de ongeloofwaardigheid van de beweerde herkomst van de eerste verzoekende partij,

hecht de commissaris-generaal evenmin enig geloof aan haar vluchtrelaas, dat er onlosmakelijk mee

verbonden is. In het arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468 oordeelt de Raad dat de

verzoekende partijen er niet inslagen de motieven van de beslissing van 28 juni 2018 te ontkrachten of

te weerleggen. In voormeld arrest zet de Raad ook uiteen dat de verklaringen van de eerste

verzoekende partij over haar verblijf als Afghaanse vluchteling in Iran niet overtuigend zijn. Voorts wordt

gemotiveerd dat de eerste verzoekende partij niet aannemelijk maakt kortstondig in 2005 te zijn

teruggekeerd naar Afghanistan. In voormeld arrest wordt ook uiteengezet dat de algemene kennis van

de eerste verzoekende partij over Afghanistan zo goed als onbestaand is.

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

uiteengezet tijdens haar eerste verzoek om internationale bescherming herhaalt, met name dat zij de

Afghaanse nationaliteit bezit, dat zij als Afghaans vluchteling altijd in Iran heeft gewoond en dat zij Iran

is moeten ontvluchten omdat de familie van haar partner niet akkoord was met hun relatie.

In haar tweede verzoek om internationale bescherming stelt de eerste verzoekende partij dat er nieuwe

elementen zijn, namelijk nieuwe stukken die, volgens de eerste verzoekende partij, haar verklaringen

omtrent haar verblijf als Afghaans vluchteling in Iran kunnen staven. Zo legt zij een Iraanse verblijfskaart

voor Afghanen voor in eigen hoofde en in hoofde van haar moeder, meerdere schoolrapporten op naam

van N.D. voor de jaren 1991/1992 – 1996/1997 en een brief van UNHCR d.d. 28 februari 2019 waarin

UNHCR stelt dat er een persoon onder de naam N.D. geregistreerd staat in de Amayesh databank van

2001 en dat deze persoon ook geïdentificeerd kan worden in de databank van UNHCR van 2005

aangaande vrijwillige terugkeer. Er wordt tevens een stuk voorgelegd aangaande deze vrijwillige

terugkeer, “Voluntary Repatriation Form” (2005).

Met betrekking tot de “Voluntary Repatriation Form” wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat

“u dit document reeds neerlegde in de beroepsprocedure van uw eerste verzoek om internationale

bescherming. De Raad oordeelde dienaangaande dat, gezien u uw identiteit niet kon staven aan de

hand van een geloofwaardig identiteitsdocument, u niet aantoonde dat u één van die personen bent die

vermeld staat op dit formulier.”

Voorts dient er vastgesteld te worden dat uit de brief van UNHCR van 28 februari 2019 enkel blijkt dat

de persoon N.D. kan worden teruggevonden in de Amayesh databank van 2001 en de eigen databank

van UNHCR van 2005.

Bijgevolg dienen de voormelde gegevens vergeleken te worden met de gegevens uit het administratief

dossier. Er dient gekeken te worden naar de andere stukken die voorgelegd worden en naar de eigen

verklaringen van de eerste verzoekende partij om na te gaan of deze elkaar staven, dan wel

tegenspreken, zodat, op basis van het voordeel van de twijfel, kan gesteld worden dat de eerste

verzoekende partij inderdaad de persoon is die wordt vermeld in de voorgelegde brief van UNHCR van

28 februari 2019.

In navolging van de commissaris-generaal dient echter vastgesteld te worden dat deze nieuwe

neergelegde stukken de beweerde Afghaanse nationaliteit en het beweerde verblijf als Afghaans

vluchteling in Iran niet kunnen staven.
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Zo blijkt uit de neergelegde Iraanse verblijfskaart voor Afghanen op naam van de heer N.D. dat deze

persoon is geboren op 31/07/1362. Dit is echter geen geldige datum in de Iraanse kalender. Uit het

administratief dossier blijkt immers dat de zevende maand van de Iraanse kalender, de maand ‘mehr’,

maar 30 dagen bedraagt (dossier tweede verzoek om internationale bescherming, stuk 7). Gelet op

deze vaststelling kan de beoordeling van de commissaris-generaal dat “de bewijswaarde van de door u

neergelegde documenten waarop deze foute geboortedatum vermeld staat, i.e. uw verblijfskaart, uw

schooldocumenten en het UNHCR-document d.d. 28 februari 2019, fundamenteel [ondermijnd wordt]”,

gevolgd worden. Verder dient nog opgemerkt te worden dat deze ‘ongeldige’ geboortedatum niet

overeenkomt met de eigen verklaringen van de eerste verzoekende partij. Zowel in het gehoor bij Dienst

Vreemdelingenzaken op 25 januari 2016 als het gehoor op 18 maart 2019 verklaart de eerste

verzoekende partij geboren te zijn op 1 januari 1989 (dossier tweede verzoek, stuk 10 en dossier eerste

verzoek, stuk 20). Deze door de eerste verzoekende partij opgegeven datum komt overeen met de

Iraanse datum 11/10/1367, wat neerkomt op een verschil van vier jaar met de ‘ongeldige’

geboortedatum die wordt vermeld op de Iraanse verblijfskaart voor Afghanen. Bovendien heeft de eerste

verzoekende partij in haar eerste gehoor bij het CGVS op 24 oktober 2017 verklaart dat zij “ongeveer 29

jaar” is, wat zou overeenkomen met een geboortedatum in 1988/1989 (dossier eerste verzoek, stuk 7,

gehoorverslag 24 oktober 2017, p.3). Waar de eerste verzoekende partij in het verzoekschrift betoogt

dat het gaat om een fout door een Iraanse ambtenaar, stelt de Raad vast dat dit een loutere bewering is

die op geen enkele wijze wordt aangetoond. Bovendien kan deze beweerde ‘fout’ de tegenstellingen in

de verklaringen van de eerste verzoekende partij niet verklaren. Voorts legt de eerste verzoekende partij

weliswaar een Amayesh kaart voor en stelt dat zij in de Iraanse Amayesh databank staat geregistreerd,

doch kan er geen abstractie gemaakt worden van haar verklaringen tijdens het eerste gehoor op het

CGVS waar ze nog verklaarde dat het woord ‘Amayesh’ haar niets zei (dossier eerste verzoek, stuk 7,

gehoorverslag 24 oktober 2017, p.23).

Er kan verder ook nog gewezen worden op het feit dat de geboortedatum op de Iraanse verblijfskaart

voor Afghanen in hoofde van mevrouw D.D. niet overeenkomt met de geboortedatum op het paspoort

op naam van mevrouw D.D., dat door de eerste verzoekende partij werd neergelegd in het kader van

haar eerste verzoek om internationale bescherming. Op de Iraanse verblijfskaart wordt er gesteld dat

mevrouw D.D. geboren is op 1/11/1344 (21 januari 1966), terwijl in het paspoort van mevrouw D.D.

15/04/1967 (26/01/1346) wordt vermeld als geboortedatum.

De eerste verzoekende partij kan gevolgd worden in haar betoog dat de commissaris-generaal is uit

gegaan van een verkeerde vertaling van haar vaders naam. Op de terechtzitting van 16 oktober 2019

stelt de daar aanwezige tolk dat de naam op de neergelegde stukken immers vertaald kan worden als F.

wat overeenkomt met de naam die de eerste verzoekende partij vermeldde in haar verklaringen. Echter

kan het loutere feit dat de naam van de vader op de neergelegde stukken overeenkomt met de

verklaringen van de eerste verzoekende partij bovenstaande vaststellingen niet remediëren. Er zijn

meerdere tegenstrijdige elementen die ervoor zorgen dat de eerste verzoekende partij niet aannemelijk

maakt dat zij de Afghaanse nationaliteit bezit en haar hele leven als Afghaans vluchteling in Iran heeft

doorgebracht.

Hoewel dat de verzoekende partij zich heeft ingespannen om documentaire bewijzen voor te leggen ter

staving van haar beschermingsverzoek, moet de Raad vaststellen dat de voormelde documenten

slechts de voorzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig

bevonden werd zoals blijkt uit de motieven van het arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468

van de Raad en de beslissing inzake het nieuwe verzoek om internationale bescherming.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet,

een verwijzing naar de algemene toestand in een bepaald land of bepaalde regio niet volstaan doch

moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele

bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de toestand in

het land en de regio waar de aanvrager in het land van herkomst feitelijk heeft verbleven. De eerste

verzoekende partij maakt omwille van het hoger vastgestelde leugenachtige karakter van haar

verklaringen omtrent haar herkomst en vluchtrelaas zelf het bewijs van dergelijk verband met haar

persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend

Bijgevolg brengen verzoekende partijen geen elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij in aanmerking komen 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.
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2.3.2. Ten aanzien van de tweede verzoekende partij

De tweede verzoekende partij verklaart de Iraanse nationaliteit te bezitten. Zij stelt in haar eerste

verzoek om internationale bescherming dat zij Iran is ontvlucht omdat haar familie niet akkoord ging met

haar relatie. Tijdens haar eerste gehoor op het CGVS geeft zij ook aan dat zij in België is bekeerd en

niet langer moslima is, maar wel een protestantse christen.

In de beslissing van 28 juni 2018 stelt de commissaris-generaal dat de tweede verzoekende partij haar

identiteit niet op overtuigende wijze heeft aangetoond, daar zij geen originele identiteitsdocumenten

voorlegt. Doordat de tweede verzoekende partij haar identiteit niet op ondubbelzinnige wijze aantoont,

stelt de commissaris-generaal dat het voor hem onmogelijk is om een geloofwaardig zicht te hebben op

haar asielrelaas. Hij stelt dat het onder meer onmogelijk is “om een uitspraak te doen over hoe de

Iraanse autoriteiten uw beweerde christelijke activiteiten in België, […], percipiëren en welke gevolgen

deze mogelijks voor u bij terugkeer naar Iran zouden kunnen hebben, temeer daar uit uw verklaringen

blijkt dat u veronderstelt dat de Iraanse autoriteiten niet van uw beweerde geloofsinteresse in België op

de hoogte zijn”. Daarenboven is de commissaris-generaal verder van oordeel dat de tweede

verzoekende partij ook niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk een overtuigd christen te zijn of te

willen worden.

De tweede verzoekende partij heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing van 28 juni 2018. In het

arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468 neemt de Raad echter integraal de motieven van de

beslissing van de commissaris-generaal over:

“Verder wordt in de tweede bestreden beslissing terecht gewezen op het feit dat tweede verzoekster

haar identiteit niet op overtuigende wijze heeft aangetoond. Dit wordt in deze beslissing als volgt

toegelicht:

“Aangezien u beweerde dat u niet aan uw identiteitsdocumenten kon geraken omdat deze bij uw vader

liggen, die u door de familieruzie ontstaan door uw relatie onmogelijk kon contacteren (CGVS 1, p. 25)

en aangezien, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, er noch aan de Afghaanse origine van uw

partner noch aan de problemen met uw vader ten gevolge van uw relatie met een Afghaan geloof

gehecht kan worden, kan er evenmin geloof gehecht worden aan uw bewering dat u op het

Commissariaat-generaal geen originele identiteitsdocumenten, zoals uw shenasnameh

(geboorteboekje) en uw mellikaart (nationale kaart), zou kunnen neerleggen. Nochtans kan er

redelijkerwijze van een verzoeker om internationale bescherming verwacht worden dat hij/zij spontaan

alle elementen en documenten aanbrengt die zijn/haar identiteit kunnen staven. De door u neergelegde

documenten waarop uw beweerde identiteit vermeld staan (zoals een studentenbadge en een

schooldocument), kunnen niet in overweging genomen worden als bewijsstukken van uw identiteit,

aangezien uit de op het Commissariaatgeneraal beschikbare informatie blijkt dat er frequent

gefraudeerd wordt met door Iraanse verzoekers in het kader van hun verzoek om internationale

bescherming neergelegde bewijsstukken en aangezien de door u neergelegde schooldocumenten in

alle redelijkheid op eenvoudige wijze te vervalsen zijn. Dat u in uw beweerde zoektocht naar

identiteitsdocumenten probeerde om contact op te nemen met een vriendin, met de universiteit of met

de Iraanse ambassade, zoals u met twee e-mails en met enkele verslagen van (telefoon)gesprekken

wenste aan te tonen, doet geen enkele afbreuk aan de gemaakte vaststelling dat u niet aannemelijk

heeft gemaakt niet rechtstreeks met uw vader contact te kunnen opnemen om u (originele)

identiteitsdocumenten op de kop te kunnen tikken.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij

door verzoekende partijen volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.”

Het arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468 heeft heden kracht van gewijsde. De Raad is

gebonden door deze kracht van gewijsde van dit arrest. De beoordeling die de Raad destijds heeft

gedaan met betrekking tot de identiteit van de tweede verzoekende partij, wordt door de Raad in casu

overgenomen. De Raad heeft dit immers beoordeeld en dit moet als vaststaand worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat de uitspraak anders zou zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van

die eerdere beoordeling zou hebben voorgelegen. Verzoekers kunnen de mogelijkheid om een volgend

verzoek om internationale bescherming in te dienen niet aanwenden om een vorm van beroep in te

stellen tegen de definitieve beslissing inzake hun eerder verzoek (RvS 15 september 2004, nr. 134.977).

Bovendien wijst de Raad erop dat bij de beoordeling van de zaak de commissaris-generaal rekening

houdt met alle feitelijke elementen, ook met deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere

verzoeken om internationale bescherming. Geen enkele wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader
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van een volgend verzoek om internationale bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van

gegevens die in het kader van eerdere verzoeken om internationale bescherming bekend waren.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in een

beslissing met betrekking tot een eerder verzoek om internationale bescherming werden beoordeeld en

die, gelet op het feit dat het beroep tegen de desbetreffende beslissing 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. In het

kader van het onderhavige beroep kan enkel worden geoordeeld of de nieuwe gegevens van aard zijn

om de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekende partijen voorgehouden bij hun

eerder verzoek om internationale bescherming te herstellen.

Dit is in casu echter niet het geval. De tweede verzoekende partij legt immers geen nieuwe stukken

aangaande haar identiteit en nationaliteit voor. Zij legt enkel documenten voor om haar bekering te

staven. Bijgevolg wordt in de huidige bestreden beslissing terecht gesteld dat: “U toonde immers in het

kader van onderhavig verzoek opnieuw uw beweerde identiteit en nationaliteit niet aan met documenten.

Inzake uw vorig verzoek werd nochtans geoordeeld dat er geen geloof gehecht kon worden aan uw

bewering dat u op het Commissariaat-generaal geen originele identiteitsdocumenten, zoals uw

shenasnameh (geboorteboekje) en uw mellikaart (nationale kaart), zou kunnen neerleggen. Deze

beoordeling werd door de Raad in zijn geheel overgenomen. Er kan dan ook herhaald worden dat,

doordat u uw identiteit niet objectief aangetoond heeft, het voor mij nog steeds onmogelijk is om een

geloofwaardig zicht te krijgen op uw werkelijke identiteit en achtergrond of uw reële situatie (onder meer

betreffende de redenen waarom u uw land verlaten hebt, uw eventuele relaties met de autoriteiten van

uw land van herkomst, het eventueel risico van vervolging, enz.).”

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aantal facebookberichten omtrent haar bekering neer

en een studentenkaart. De facebookberichten hebben geen betrekking op haar voorgehouden identiteit

en nationaliteit. Met betrekking tot de studentenkaart dient de Raad vast te stellen dat dit document

reeds bij haar eerste verzoek om internationale bescherming werd neergelegd en reeds door de Raad

werd beoordeeld in het arrest van 19 november 2018 met nummer 212 468.

Bij schrijven van 24 oktober 2019 brengt de advocaat van verzoekers een brief van een beëdigde tolk

bij. In deze brief stelt de beëdigde tolk dat de tweede verzoekende partij “100% Farsi-talig uit Iran is”. Dit

zou de tolk hebben vastgesteld na een intensief gesprek van een uur. Met betrekking tot de tolk die de

“taalanalyse” heeft uitgevoerd is geen achtergrondinformatie bekend om te kunnen vaststellen op basis

waarvan hij tot bepaalde conclusies is gekomen. Er kan niet worden afgeleid dat hij de deskundigheid

bezit om bepaalde conclusies te kunnen trekken. Voorts blijkt ook niet op basis van welk onderzoek de

tolk tot deze conclusie gekomen. Aangezien niet is gebleken dat de taalanalyse met de vereiste

zorgvuldigheid tot stand is gekomen kan op basis van dit schrijven de identiteit en de Iraanse

nationaliteit van de verzoekende partij niet vastgesteld worden.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet,

een verwijzing naar de algemene toestand in een bepaald land of bepaalde regio niet volstaan doch

moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele

bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de toestand in

het land en de regio waar de aanvrager in het land van herkomst feitelijk heeft verbleven. De tweede

verzoekende partij maakt omwille van het hoger vastgestelde leugenachtige karakter van haar

verklaringen omtrent haar herkomst en vluchtrelaas zelf het bewijs van dergelijk verband met haar

persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

Bijgevolg brengen verzoekende partijen geen elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij in aanmerking komen voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

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

2.4. 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
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2010, nr. 199.798). Te dezen voeren verzoekende partijen in het eerste en derde middel de schending

aan van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet, doch geven zij niet de minste toelichting over de

wijze waarop zij deze bepaling geschonden achten.

2.5. In de mate dat verzoekende partijen in het eerste en derde middel aanvoeren dat artikel 3 van het

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 de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

grond van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet oordeelt dat verzoekers in het kader

van onderhavig, (volgend) verzoek om internationale bescherming geen elementen bijbrengen die de

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

Vreemdelingenwet of voor een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen.

2.7. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissingen te vernietigen.

De Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 §

1, tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals

blijkt uit het voorgaande.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien

door:

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

K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


