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nr. 267 552 van 31 januari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart afkomstig te zijn van Afghanistan en geboren te zijn in

Iran, op 25 augustus 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 juli 2021.

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 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat

S. MICHOLT en van attaché I. SNEYERS, 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

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in de Iraanse stad Isfahan en

verhuisde op jonge leeftijd met de rest van uw familie naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar woonde

u in het 19e district, in de wijk Dolat Khan. U bent Hazara van etnische origine, 17 jaar oud en hangt het

sjiitische geloof aan.

Meer dan 30 jaar geleden ontvluchtten uw ouders Afghanistan en gingen zich vestigen in de stad

Isfahan, in Iran. Daar kregen ze documenten waarmee ze legaal in Iran konden blijven. Omdat

Afghaanse vluchtelingen steeds minder welkom waren in Isfahan, besloot uw vader om met het hele
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gezin naar Teheran te verhuizen. Omdat u op dat moment nog niet officieel geregistreerd stond, slaagde

uw vader er niet meer in om ook voor u verblijfsdocumenten in Iran te regelen. Daardoor kon u niet naar

een officiële school gaan, maar moest u in het irreguliere circuit naar een school gaan voor Afghanen

zonder verblijfsdocumenten.

U werd vaak beledigd, geslagen en lastiggevallen door Iraniërs omdat u een Afghaan was. Enkele

maanden voor uw vertrek werd u aangevallen in een park met een mes. U kon de aanval afweren, maar

liep een diepe snijwonde op aan uw hand. Omdat u geen toekomst had in Iran besloot uw vader u naar

Europa te sturen.

Omstreeks mei 2019 vertrok u met een smokkelaar uit Iran. Via Turkije reisde u naar Griekenland waar

uw vingerafdrukken werden geregistreerd. Vervolgens reisde u door naar België, waar u aankwam op

16 augustus 2019. Drie dagen later vroeg u hier internationale bescherming aan.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: de

taskara (Afghaans identiteitsdocument) van uw vader, uw vaccinatiekaart in Iran, verschillende Iraanse

verblijfsdocumenten van uw ouders, uw broer en uw zus, twee foto’s van uw familie, twee documenten

over het verbruik van water en elektriciteit van uw familie in Iran, röntgenfoto’s van het medisch

onderzoek naar uw hand in een ziekenhuis in Iran en een verzendingsbewijs uit Iran.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een

voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk

onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het

Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en

verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van

uw voogd en advocaat in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te

leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd

en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

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.

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11,

M.M. t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr.

37201/06, 28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, §

111). Het is derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te

verstrekken die nodig zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u

zich beroept. Dit neemt niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

voor de bepaling van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van

herkomst (HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de

toekenning van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood

heeft aan internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen

rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met

algemene omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke omstandigheden

te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden betreft, in beginsel

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 96).
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In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw. bent u derhalve

verplicht om van bij aanvang van de procedure uw volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten

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

verzoek om internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, § 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle

documentatie of stukken in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom u een verzoek indient.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS, p. 4), 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 regio van

herkomst in Afghanistan, noch aan uw plaatsen van verblijf en de omstandigheden waarin u leefde voor

uw komst naar België. 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 herkomst, uw

plaatsen van verblijf en uw persoonlijke omstandigheden kan niet genoeg benadrukt worden. De

werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan

internationale bescherming. Het is immers de regio van herkomst 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 verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of

regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben

voorgedaan, niet aangetoond worden. Een verzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen

ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te

stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en

of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt

bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

In de eerste plaats werd vastgesteld dat u nauwelijks enige kennis heeft over de regio in Afghanistan

waaruit uw beide ouders afkomstig zijn of over de reden van hun vlucht naar Iran. Gevraagd waar uw

vader geboren is in Afghanistan, stelt u dat hij volgens zijn taskara in Daikundi is geboren, dat toen nog

tot de provincie Uruzgan behoorde. U heeft er echter geen idee van uit welk dorp of welke stad in

Daikundi uw vader afkomstig is (CGVS, p. 14). Gevraagd waar uw moeder geboren is in Afghanistan,

kan u enkel meedelen dat u denkt dat ze uit dezelfde streek komt als vader, met name Daikundi,

Uruzgan. U weet evenmin in welk dorp of welke stad ze heeft gewoond en gokt dat ze uit dezelfde

streek als uw vader afkomstig is (CGVS, p. 16). Uw gebrek aan kennis is des te opmerkelijker daar u

verklaart dat de ouders van uw moeder nog in leven zijn en net als u in Teheran wonen (CGVS, p. 14).

U stelt dat ze u bijna nooit iets vertelden over Afghanistan, behalve af en toe over hun leven daar. Zo

vertelde uw grootmoeder dat ze haar eigen vuur maakte en haar eigen brood bakte. Waar ze precies

woonden in Afghanistan, hebben ze u echter nooit meegedeeld. U weet enkel dat het in het gebied

rondom Daikundi was (CGVS, p. 16).

Voorts verklaart u dat uw ouders al getrouwd waren op het moment van hun vertrek uit Afghanistan en

het land verlaten hebben voor uw oudste broer werd geboren, die momenteel ongeveer 31 jaar oud is

(CGVS, p. 14-15). Gevraagd naar wat uw vader u vertelde over zijn leven in Afghanistan, stelt u dat hij

daar niet veel over zei. Hij werkte er als veehouder en zei dat het er altijd onveilig was, dat er veel

armoede is en de mensen er analfabeet zijn (CGVS, p. 15). Gevraagd naar de reden van zijn vertrek,

stelt u dat de burgeroorlog toen aan de gang was en dat de situatie onveilig was. U kan evenwel niet

meedelen wie er toen precies aan het vechten was. U geeft aan dat u daar naar hebt gevraagd bij uw

vader, maar dat hij altijd zei dat het oorlog was en dat het niet veilig was (CGVS, p. 14). Gevraagd naar

de plaats waar de ouders van uw vader begraven zijn, stelt u dat uw grootvader is begraven in Iran en

uw grootmoeder vermoedelijk in Afghanistan. U heeft er echter geen idee van of uw grootmoeder al dan

niet gestorven was op het moment dat uw ouders vertrokken zijn uit Afghanistan (CGVS, p. 15). Dat uw

familie u niet meer zou hebben verteld over hun leven en regio van herkomst in Afghanistan of over de

situatie die heeft geleid tot hun vertrek, is weinig aannemelijk. Uw gebrek aan kennis over het leven van

uw familie in Afghanistan is des te opmerkelijker daar u aangeeft dat u verschillende zaken over

Afghanistan hebt opgezocht op uw telefoon omdat uw oorsprong en roots daar liggen en u daar

uiteraard meer over wil weten (CGVS, p. 18). Dat u ondanks die interesse, niet eens de moeite hebt

gedaan om te weten te komen uit welke dorpen of steden in Afghanistan uw ouders precies afkomstig

zijn, doet in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden Afghaanse

nationaliteit.
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Overigens blijkt u ook wat betreft uw schoonfamilie niks concreets te kunnen vertellen over hun regio

van herkomst in Afghanistan. U geeft aan dat uw broer getrouwd is met een Afghaanse vrouw, maar u

weet niet waar haar familie vandaan komt in Afghanistan. Ook over de Afghaanse echtgenoot van uw

zus kan u niet zeggen waar zijn familie oorspronkelijk vandaan komt. U stelt wel dat zowel de vrouw van

uw broer als de man van uw zus verre familie is van uw vader. Daardoor en door het feit dat ze ook tot

de etnische groep van de Hazara’s behoren, vermoedt u dat ze ook van Daikundi afkomstig zijn.

Gevraagd of er naast Daikundi nog andere regio’s in Afghanistan zijn waar er Hazara’s wonen, moet u

toegeven dat u dat eigenlijk niet weet. Op Youtube had u wel eens gezien dat er veel Hazara’s waren in

de stad Bamyan. Desgevraagd kan u niet met zekerheid zeggen of Bamyan al dan niet deel uitmaakt

van Daikundi, maar u vermoedt dat het iets aparts is. Gevraagd of u nog andere plaatsen in Afghanistan

kent waar Hazara’s wonen, antwoordt u enigszins naast de kwestie dat u een beetje opzoekingswerk

heeft verricht op uw telefoon en dat de belangrijkste steden in Afghanistan Kabul, Herat, Kandahar,

Mazar-i-Sharif en Panjshir zijn. U kan evenwel niet met zekerheid meedelen of in al die steden Hazara’s

wonen (CGVS, p. 17-18). Uit uw verklaringen blijkt bijgevolg allerminst een doorleefde kennis over de

Afghaanse oorsprong van u en uw (schoon)familie of de etnische groep waartoe u behoort.

Voorts legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over uw geboorte- en woonplaats. Zo liet u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) zowel bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming, op

19 augustus 2019, als bij het invullen van de Verklaring DVZ op 2 december 2019, optekenen dat u bent

geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran (Verklaring DVZ, punt 5). U gaf toen tevens aan dat u van uw

geboorte tot uw vertrek in mei 2019 in Teheran hebt gewoond (Verklaring DVZ, punt 10). Op het CGVS

verklaart u evenwel dat uw ouders zich na hun vlucht uit Iran in Isfahan hebben gevestigd, waar ze

verblijfskaarten kregen en waar u, uw broer en uw zus werden geboren. Nadien zijn jullie verhuisd naar

Teheran toen u nog erg jong was (CGVS, p. 5, 9 en 17). Wanneer u met deze vaststelling wordt

geconfronteerd, stelt u dat er een vergissing is gebeurd bij de DVZ waarbij u de vraag van de tolk zou

hebben geïnterpreteerd als een vraag naar de plaats waar u bent opgegroeid (CGVS, p. 17). Dit is

evenwel een blote bewering. Aangezien u de eerder door u opgegeven geboorteplaats bevestigde in uw

verklaring bij de DVZ en daar bovendien ook nog liet optekenen dat u van uw geboorte tot uw vertrek in

Teheran hebt gewoond, slaagt u er niet in bovenstaande tegenstrijdigheid te verhelderen.

Daarnaast is het ook bizar dat zowel uw ouders als uw oudere broer en zus over Iraanse

verblijfsdocumenten beschik(t)en, maar u nooit bij de Iraanse autoriteiten werd geregistreerd (CGVS, p.

9). U stelt dat de lokale ordediensten in Isfahan plots Afghanen begonnen weg te sturen waardoor uw

vader het niet langer veilig vond om daar te blijven. Jullie zijn toen naar Teheran verhuisd, maar dit

gebeurde zo snel dat uw vader nog geen verblijfskaart voor u had kunnen aanvragen in Isfahan, waar

het volledige gezin geregistreerd stond. Uw vader had op dat moment geen officiële toestemming om

naar Teheran te verhuizen, waardoor het hele gezin in Isfahan geregistreerd bleef en jullie eigenlijk

illegaal in Teheran woonden. Uw vader ging er oorspronkelijk van uit dat hij voor u een verblijfskaart zou

kunnen aanvragen in Teheran, maar dat bleek niet mogelijk waardoor u nooit officieel geregistreerd bent

(CGVS, p. 9-11). Uw verklaringen ter zake zijn evenwel weinig aannemelijk. Zo stelt u dat uw vader zich

jaarlijks met een taxi van Teheran naar Isfahan verplaatste om daar zijn verblijfskaart te laten verlengen.

Hij kon daarbij volgens u in de problemen komen indien hij onderweg werd gecontroleerd aangezien hij

geen officiële toestemming voor die verplaatsing had. Een dergelijke toelating moest immers

aangevraagd worden in de provincie waar hij geregistreerd was (CGVS, p. 10). Desalniettemin is uw

vader er tot op heden in geslaagd om zich jaarlijks illegaal naar Isfahan te verplaatsten aangezien hij

nog steeds over een geldig verblijfsdocument beschikt dat werd uitgegeven in Isfahan. Wanneer u de

logische vraag werd gesteld waarom hij u dan nooit heeft laten registreren toen hij zijn eigen

verblijfskaart ging verlengen, geeft u het weinig zeggende antwoord: “Tot nu toe is het niet gelukt

eigenlijk. Het is niet dat ze het niet geprobeerd hebben, maar ze worden iedere keer aan het lijntje

gehouden. Dan kan het weer wel en dan kan het weer niet” (CGVS, p. 11).

Dat u niet helemaal de waarheid vertelt over de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat u zich

nooit hebt kunnen registreren in Isfahan wordt verder bevestigd door nog een aantal elementen in uw

dossier. Zo stelt u dat u op het moment van uw vertrek uit Isfahan nog zo jong was dat u zich niets meer

herinnert van uw verblijf in die stad. Door uw toenmalige jonge leeftijd kan u zich evenmin nog iets

herinneren van de eerste wijk waar jullie zich vestigden in Teheran (CGVS, p. 5-6). Die verklaringen

vallen evenwel moeilijk in overeenstemming te brengen met de door u voorgelegde vaccinatiekaart, nota

bene het enige ‘officiële’ document waarop uw identiteit wordt vermeld. Uit die kaart, die uitgaat van de

lokale gezondheidsdienst in Isfahan, blijkt immers dat u daar op 8 juni 2010 – een drietal maanden voor

uw zevende verjaardag – uw laatste inenting hebt gekregen. Toen u erop werd gewezen dat uit die

vaccinatiekaart blijkt dat u bijna zeven jaar oud was toen u uw laatste vaccinatie hebt gekregen in

Isfahan en u de vraag werd gesteld waarom uw vader u bijna zeven jaar na uw geboorte nog steeds niet

had laten registreren in Isfahan, moest u toegeven dat u daar niet op kon antwoorden. U stelde slechts

dat uw vader die vraag zelf zou moeten beantwoorden (CGVS, p. 11). Aangezien uw verklaringen over
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de registratie van u en uw familie in Iran geenszins aannemelijk zijn, doet dit verder afbreuk aan het

door u voorgehouden profiel van Afghaans vluchteling in Iran.

Voorts zijn uw verklaringen over het onderwijs dat u hebt gevolgd in Iran moeilijk in overeenstemming te

brengen met de beschikbare informatie op het CGVS. Zo stelt u dat u, in tegenstelling tot uw broer en

zus die zich hadden kunnen inschrijven op een officiële Iraanse school in Isfahan, geen andere

mogelijkheid tot onderwijs had dan les te volgen in een informele school voor Afghanen in een

ondergrondse parking. U stelt dat jullie in die school steeds Farsi spraken omdat de Afghaanse

leerkrachten al zodanig lang in Iran woonden, dat ze hetzelfde dialect hadden als de Iraniërs. U geeft

tevens aan dat u op die school nauwelijks iets hebt geleerd over Afghanistan. Afghanistan werd wel

eens vermeld tijdens de geschiedenisles, maar echt diep werd er volgens u niet op ingegaan. Hoewel u

verschillende leerkrachten had op die school, kan u van geen enkele onder hen, op de directeur na,

meedelen tot welke etnische groep hij of zij behoort. U heeft er evenmin een idee van uit welke regio in

Afghanistan ze oorspronkelijk afkomstig zijn (CGVS, p. 7-9 en 20-21). Uw verklaringen ter zake zijn

bijzonder opmerkelijk, te meer daar uit de beschikbare informatie blijkt dat het volgen van onderwijs in

dergelijke scholen net de kans geeft aan Afghaanse kinderen om meer bekend te raken met de

Afghaanse cultuur. De studenten krijgen er gewoonlijk ook vakken zoals Afghaanse geschiedenis en

leren er de Afghaanse nationale talen Dari of Pashtou. Daarbij is het opvallend dat u zich ook over uw

vrienden enkel in heel algemene bewoordingen kunt uitlaten over hun herkomstregio of etnische origine.

Zo stelt u dat u steeds voetbal ging spelen met uw Afghaanse vrienden wanneer u geen les had. U geeft

daarbij aan dat de meeste onder hen afkomstig waren uit Herat. Gevraagd naar hun etnie, antwoordt u

dat u niets kan zeggen over hun etniciteit en dat het enige dat u weet is dat ze uit Herat kwamen.

Gevraagd of er ook Hazara’s waren onder uw vrienden uit Herat, blijft u opnieuw op de vlakte en stelt u

slechts dat een aantal van uw vrienden Hazara’s waren en dat de andere van Herat waren (CGVS, p.

20). Andermaal getuigen uw verklaringen ter zake van een totaal gebrek aan diepgang.

Bovendien werd het in 2009, u was toen zes jaar, door een decreet van president Khatami mogelijk

gemaakt voor ongedocumenteerde Afghanen om zich in Iraanse scholen in te schrijven. Een jaar later

werd deze mogelijk echter weer ongedaan gemaakt door een ander decreet. In 2016, u was toen 13

jaar, werd dit laatste decreet dan weer ongedaan gemaakt en is het sindsdien weer mogelijk voor

ongedocumenteerde Afghanen om naar een Iraanse school te gaan. Uw loutere stelling in een

ondergrondse parking te hebben moeten lesvolgen tijdens uw leven in Iran is, gezien deze informatie,

weinig overtuigend.

Dezelfde vaststelling moet worden gemaakt betreffende uw verklaringen over de repatriëring van uw

broer naar Afghanistan. Zo is het opvallend dat wanneer u wordt gevraagd of u ooit gehoord heeft over

Afghanen die vanuit Iran door de Iraanse overheid teruggestuurd worden naar Afghanistan, u

aanvankelijk verklaart dat u daar effectief over heeft gehoord. U stelt dat u gehoord heeft dat Afghanen

die niet in het bezit zijn van de juiste documenten in dergelijke gevallen voor de keuze worden gesteld:

ofwel moeten ze gaan vechten in Syrië, of ze worden teruggestuurd naar Afghanistan. Wanneer u

vervolgens wordt gevraagd of u Afghanen kent die in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen,

antwoordt u van wel en geeft u plots aan dat uw broer werd gerepatrieerd. Wanneer u daarover verder

wordt bevraagd, missen uw antwoorden evenwel opnieuw diepgang. Zo kan u niet meedelen hoe oud u

was toen uw broer werd gerepatrieerd. U kan enkel zeggen dat uw broer nog niet getrouwd was

aangezien uw broer zijn verblijfskaart thuis bij uw vader had achtergelaten. Gevraagd naar welke

plaatsen uw broer werd gebracht voor hij het land werd uitgezet, kan u enkel meedelen dat ze hem naar

de grens hebben gebracht en hem vervolgens op Afghaans grondgebied hebben achtergelaten.

Wanneer u dezelfde vraag opnieuw wordt gesteld, moet u toegeven dat u niet weet naar welke plaatsen

of bureaus uw broer werd gebracht. U kan enkel meedelen dat het avond was toen uw broer uw vader

informeerde dat hij gerepatrieerd was naar Afghanistan. Gevraagd hoe lang na zijn arrestatie uw broer

het land uit werd gezet, stelt u opnieuw dat het avond was toen hij belde uit Afghanistan en u dus niet

weet hoeveel uur na zijn arrestatie hij de grens was overgezet. Gevraagd of uw broer op de dag van zijn

arrestatie in Teheran al meteen werd gerepatrieerd naar Afghanistan, antwoordt u dat u het niet zeker

bent en dat hij misschien ook al de avond of de nacht voordien gearresteerd kan zijn geweest.

Gevraagd of uw broer in een kamp werd opgesloten voor hij de grens werd overgezet, stelt u daar niets

over te weten omdat u hem toen niet hebt gesproken. Uw vader heeft u toen enkel verteld dat uw broer

een probleem had ondervonden en het land was uitgezet. U weet niet of uw broer nog ergens in Iran

werd vastgehouden voorafgaand aan zijn repatriëring (CGVS, p. 27-28). Dat ook uw verklaringen over

de repatriëring van uw broer bijzonder vaag blijven, is erg opmerkelijk en doet verder afbreuk aan uw

voorgehouden profiel van Afghaans vluchteling in Iran. Een dergelijke repatriëring moet immers een

ingrijpende gebeurtenis geweest zijn. Bovendien slaagde uw broer er volgens uw verklaringen in om

twee maanden later op illegale wijze naar jullie terug te keren. Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat u

nauwelijks enige concrete informatie kunt meedelen over de repatriëring van uw broer of zijn

daaropvolgende verblijf van twee maanden in Afghanistan. Ook over de twee maanden die hij toen
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doorbracht in Afghanistan hebt u immers nauwelijks informatie. U kan enkel meedelen dat hij toen

ongeveer twee maanden in Herat heeft verbleven en daar gewerkt heeft als landarbeider tot hij genoeg

geld had verzameld om een smokkelaar te betalen die ervoor zorgde dat hij weer naar huis kon komen.

Gevraagd of uw broer u nog iets anders heeft verteld over zijn tijd in Afghanistan, antwoordt u van niet

(CGVS, p. 28). Volledigheidshalve moet hier nog aan worden toegevoegd dat het weinig aannemelijk is

dat uw broer minder dan 24 uur na zijn arrestatie in Teheran al de grens met Afghanistan werd

overgezet. Uit de beschikbare informatie blijkt dat men meer dan 12 uur onafgebroken moet rijden om

met de auto vanuit Teheran tot Islam Qala, de meest gebruikte grensovergang tussen Herat en Iran, te

geraken. Uit informatie beschikbaar op het CGVS blijkt bovendien dat Afghanen die vanuit Iran worden

gerepatrieerd vaak eerst nog een tijdje in één van de detentiecentra aan de grens worden opgesloten

vooraleer ze in grote groepen en getransporteerd in containers de grens worden overgezet.

Tenslotte moet ook nog worden opgemerkt dat uw algemene kennis over Afghanistan bijzonder beperkt

is. U stelt dat u wel wat informatie over Afghanistan hebt meegekregen omdat uw vader steeds op de

televisie naar Kanaal 6 wou kijken waarop veel nieuwsberichten werden getoond over de situatie in

Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd wat u dan zoal is bijgebleven, stelt u dat er weinig positief

nieuws te zien was en dat u niet graag naar het nieuws keek. U haalt de taliban, de aanval op

Afghanistan, Hamid Karzai en de burgeroorlog aan, maar geeft daarbij meteen aan dat u niet meer weet

wie er precies tegen elkaar aan het vechten was. U verklaart verder dat er bomaanslagen waren, dat er

links en rechts doden vielen, dat het vroeger meer over Karzai ging en de laatste tijd vooral over Ashraf

Ghani. U geeft nog aan dat er opnieuw verkiezingen werden gehouden en dat het daarbij opnieuw

helemaal mis liep. Dergelijke zaken zijn u bijgebleven (CGVS, p. 19). Opnieuw moet evenwel worden

vastgesteld dat uw verklaringen over Afghanistan nauwelijks het anekdotische overstijgen. Ook wanneer

u wordt bevraagd over de belangrijkste leiders van de Hazara’s in de recente Afghaanse geschiedenis,

is uw kennis nauwelijks bestaande. Zo blijkt u nog nooit te hebben gehoord van Abdul Ali Mazari

(CGVS, p. 31), een martelaarsfiguur binnen de Afghaanse Hazara-gemeenschap die er eind de jaren

’80 in slaagde om verschillende groeperingen te verzamelen in de partij Hezb-e Wahdat en begin jaren

’90 uitgroeide tot de belangrijkste vertegenwoordiger van de Hazara’s in Afghanistan tot hij in 1995 op

brutale wijze werd vermoord door de taliban. Ahmad Shah Massoud, een andere martelaarsfiguur uit de

recente Afghaanse geschiedenis die in 2001 werd vermoord, kent u dan weer wel. Een opmerkelijk

gegeven aangezien Massoud tot de etnische groep van de Tadzjieken behoort. U weet dat hij afkomstig

is uit Panjshir. U weet evenwel niet of er ook Hazara’s in Panjshir wonen. De etnie van Ahmad Shah

Massoud is u onbekend. U weet dat hij is doodgeschoten, maar hoe hij precies vermoord is, weet u niet.

U stelt niet zo veel over hem te weten, maar geeft aan dat u wel eens wat informatie over hem hebt

opgezocht, wat er opnieuw op lijkt te wijzen dat de weinige kennis die u heeft over Afghanistan

ingestudeerd is (CGVS, p. 30-31). Ook van Karim Khalili, een Hazara-leider die van 2004 tot 2014

functioneerde als vice-president van Karzai, heeft u nog nooit gehoord (CGVS, p. 30). Van Mohammad

Mohaqiq, die van 2014 tot 2019 een belangrijke rol vertegenwoordigde in de regering van Ashraf Ghani,

hebt u wel gehoord. Over hem kan u evenwel enkel meedelen dat hij de leider van de Hazara’s is en dat

u denkt dat hij in Kabul zit (CGVS, p. 30).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u

voorafgaand aan uw komst naar België steeds als illegale Afghaanse vluchteling in Iran hebt geleefd.

Door de ware toedracht van uw herkomst in Afghanistan en uw verblijfssituatie – waartoe ook de duur

en de periode van uw verblijf behoort – in Iran te verzwijgen kan het CGVS een nood aan bescherming

geenszins inschatten. Het is de verantwoordelijkheid van de verzoeker om de asielinstanties alle nodige

informatie over uw persoonlijke situatie te geven door middel van coherente en gedetailleerde

verklaringen, alsook documenten die uw verklaringen kunnen staven. Uit bovenstaande is gebleken dat

u hier niet aan heeft voldaan.

U werd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS dd. 20 november 2020 nochtans

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen (CGVS, p. 4).

Door bewust de ware toedracht aangaande uw werkelijke herkomst en verblijfssituatie, dat de kern van

uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u daadwerkelijk nood heeft

aan internationale bescherming. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te wijzigen. De

taskara, waarvan u beweert dat die van uw vader is, blijkt uitgereikt te zijn aan een persoon met de

voornaam ‘C. (…)’. U daarentegen hebt steeds verklaard dat de voornaam van uw vader A. R. (…) is

(CGVS, p. 14; Verklaring DVZ, punt 15A; Fiche “Mineur étranger non accompagné”, p. 2). Bovendien

werd in deze taskara vreemd genoeg het dorp waaruit die persoon afkomstig is niet ingevuld. Uit de

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (deze informatie werd aan uw dossier toegevoegd)

blijkt tevens dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via corruptie
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en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen verkregen worden. Veel Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder

relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te

herstellen. Wat betreft uw vaccinatiekaart werd hierboven reeds aangetoond dat de inhoud van dat

document niet overeenstemming is met uw verklaringen over uw woonplaats, wat in ernstige mate

afbreuk doet aan de authenticiteit van dat document. Wat betreft de kopieën van de Iraanse

verblijfskaarten van uw ouders, broer en zus moet worden opgemerkt dat uit die documenten nergens

een band blijkt tussen u en die personen. Bovendien bieden kopieën geen waarborg inzake

authenticiteit zodat er geen bewijswaarde aan kan worden toegekend. Aldus zijn die documenten

geenszins in staat om uw verblijf als Afghaans vluchteling in Iran aan te tonen. Uit de foto van uw

ouders en de foto waarop u als klein kind bij uw moeder en zus zou staan, valt evenmin af te leiden dat

u daadwerkelijk de zoon bent van de vrouw op die foto. Bovendien kan aan privé-foto’s kan geen

bewijswaarde worden toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden

of manipulatie geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld. Uit de afrekeningen

van water en elektriciteit kan evenmin worden afgeleid dat u het kind bent van Afghaanse vluchtelingen

die in Iran verblijven. De briefomslag toont enkel aan dat u post uit Iran ontving. De röntgenfoto’s

bevatten geen enkele informatie over uw identiteit.

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.

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u niet mag worden teruggeleid naar Afghanistan,

het door u genoemd land van herkomst, vermits u niet over de Afghaanse nationaliteit beschikt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 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) en van de materiële motiveringsplicht. In een tweede

middel haalt verzoekende partij de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde middel roept verzoekende partij de schending in van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. In een vierde middel voert

verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet en

van de materiële motiveringsplicht. In een vijfde middel stelt verzoekende partij dat de bestreden

beslissing artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht, de onderzoeksplicht en

het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. In een zesde en tevens laatste middel werpt verzoekende partij

opnieuw op dat artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht, de

onderzoeksplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden.

De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.1. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert binnen

de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van

het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de

grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund. De onderdelen van de middelen die door verzoekende partij

worden ontwikkeld zullen derhalve slechts besproken worden in de mate dat ze betrekking hebben op

de in het onderhavige arrest in aanmerking genomen motieven.

2.2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te
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oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.3.1. In het verzoekschrift stelt verzoekende partij dat zij op advies van anderen valse verklaringen

heeft afgelegd bij haar verzoek om internationale bescherming. Zij stelt dat zij in het kader van haar

beroepsprocedure de waarheid wenst te vertellen en geeft aan dat zij een vluchtelingenkaart in Iran had.

Verzoekende partij voegt als bijlage bij haar verzoekschrift een kopie van deze vluchtelingenkaart

(bijlage 4 van het verzoekschrift). Per aanvullende nota d.d. 13 januari 2022 legt zij hiervan de vertaling

neer (rechtsplegingsdossier, stuk 9, aanvullende nota d.d. 13 januari 2022, bijlage 57). Ter terechtzitting

toont zij haar originele vluchtelingenkaart.

2.2.3.2. De Raad wijst er vooreerst op dat de vaststelling dat verzoekende partij tijdens haar persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal bedrieglijke verklaringen aflegde en steeds bleef volhouden

dat zij in Iran niet over een vluchtelingenkaart beschikte, terwijl zij thans het tegendeel beweert, haar

algemene geloofwaardigheid op ernstige wijze hypothekeert. De Raad onderstreept dat elke kandidaat-

vluchteling gehouden is zijn volledige medewerking te verlenen aan de overheid die zijn verzoek om

internationale bescherming behandelt, hetgeen onder meer inhoudt dat hij alle gegevens vermeldt die

dienstig zijn voor het onderzoek, de waarheid dient te vertellen en geen valse verklaringen mag afleggen

(RvS 18 maart 2004, nr. 129.344). De uitleg van verzoekende partij dat zij op advies van anderen haar

statuut in Iran heeft verzwegen, kan dan ook geenszins aanvaard worden. Dit geldt des te meer nu zij bij

de aanvang van haar persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op het belang van het afleggen

van correcte verklaringen (notities CGVS, p. 4). De vaststelling dat verzoekende partij ook na deze

raadgeving niettemin besloot tijdens haar persoonlijk onderhoud bewust foutieve verklaringen af te

leggen omtrent haar persoonlijke situatie, doet dan ook ernstig afbreuk aan haar algemene

geloofwaardigheid. Er dient dan ook een ernstig voorbehoud geplaatst te worden waar zij in haar

verzoekschrift stelt dat zij in het kader van de beroepsprocedure wenst “ondubbelzinnig klaarheid te

scheppen omtrent zijn herkomst en zijn vluchtrelaas”.

De Raad stelt vervolgens vast dat verzoekende partij zich in haar verzoekschrift beperkt tot te stellen dat

zij ook een vluchtelingenkaart had in Iran zoals haar familie en het neerleggen van deze

vluchtelingenkaart. Evenwel dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij hiermee allerminst kan

volstaan om haar voorgehouden Afghaanse nationaliteit en haar verblijf als Afghaans vluchteling in Iran

tot aan haar vertrek naar België aannemelijk te maken.

Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekende partij nauwelijks verdere toelichting geeft over haar leven

als Afghaanse vluchteling in Iran, met vluchtelingenkaart. Zij beperkt zich ertoe te stellen dat zij Iran

heeft verlaten wegens de onzekerheid die gepaard gaat met een vluchtelingenkaart die jaarlijks moet

worden hernieuwd en verwijst daarnaast naar de pesterijen vanwege de Iraanse bevolking omwille van

haar Afghaanse nationaliteit. Zij laat evenwel geheel na enige concrete duiding te gegeven van haar
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leven als Afghaanse vluchteling in Iran, met vluchtelingenkaart. Het is hierbij overigens treffend dat

verzoekende partij in haar verzoekschrift voor wat betreft de feiten slechts verwijst naar het feitenrelaas

zoals weergegeven in de bestreden beslissing, waar verzoekende partij nog volhield dat zij steeds in

Iran heeft verbleven zonder verblijfsdocumenten en dat zij er daardoor geen toekomst had.

Verder stelt de Raad vast dat aan de thans door verzoekende partij bijgebrachte vluchtelingenkaart

geen enkele bewijswaarde kan worden gehecht. Vooreerst moet worden bemerkt dat de bewijswaarde

van dergelijk document hoe dan ook relatief is, aangezien uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier, meer bepaald de “COI Focus” betreffende “Afghanistan – Afghaanse

vluchtelingen in Iran en Pakistan: documentenfraude” d.d. 30 november 2017 (administratief dossier,

stuk 7, map landeninformatie, deel 5) blijkt dat er vervalste amayeshkaarten in de omloop zijn.

Daarenboven wordt de bewijswaarde van dit stuk finaal onderuit gehaald door de vaststelling dat de

erop vermelde geboortedatum niet strookt met de geboortedatum die verzoekende partij opgaf bij de

Dienst Vreemdelingenzaken en tijdens haar persoonlijk onderhoud. Immers staat op de

vluchtelingenkaart vermeld dat haar geboortedatum 27 oktober 1996 (06/08/1375 Perzische datum) is,

terwijl verzoekende partij steeds verklaarde geboren te zijn op 28 september 2003 (06/07/1382

Perzische datum) (verklaring DVZ, vraag 4; notities CGVS, p. 5) en ook in de hoofding van haar

verzoekschrift deze laatste datum opgeeft als geboortedatum. Verzoekende partij geeft hiervoor geen

enkele verklaring in haar verzoekschrift. Aan de thans bijgebrachte vluchtelingenkaart kan dan ook

geheel geen bewijswaarde worden gehecht en dit document is geenszins van aard om het door haar

voorgehouden verblijf in Iran als Afghaanse vluchteling aan te tonen.

Voorts benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing, waarin besloten werd tot het ongeloofwaardig

karakter van het door haar beweerde profiel van Afghaanse vluchteling in Iran, niet alleen gebaseerd is

op de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan haar verklaring dat zij, in tegenstelling tot

haar ouders als haar oudere broer en zus, nooit bij de Iraanse autoriteiten werd geregistreerd en niet

beschikte over een Iraans verblijfsdocument, doch dat nog tal van andere vaststellingen worden gedaan

die de door verzoekende partij voorgehouden Afghaanse nationaliteit en haar bewering dat zij en haar

familie als Afghaanse vluchtelingen leefden in Iran danig onderuithalen.

Ten eerste moet worden benadrukt dat verzoekende partij nauwelijks enige kennis heeft over de regio in

Afghanistan waaruit haar beide ouders afkomstig zijn of over de reden van hun vlucht in Iran. In de

bestreden beslissing wordt dienaangaande uitgebreid het volgende gemotiveerd: “In de eerste plaats

werd vastgesteld dat u nauwelijks enige kennis heeft over de regio in Afghanistan waaruit uw beide

ouders afkomstig zijn of over de reden van hun vlucht naar Iran. Gevraagd waar uw vader geboren is in

Afghanistan, stelt u dat hij volgens zijn taskara in Daikundi is geboren, dat toen nog tot de provincie

Uruzgan behoorde. U heeft er echter geen idee van uit welk dorp of welke stad in Daikundi uw vader

afkomstig is (CGVS, p. 14). Gevraagd waar uw moeder geboren is in Afghanistan, kan u enkel

meedelen dat u denkt dat ze uit dezelfde streek komt als vader, met name Daikundi, Uruzgan. U weet

evenmin in welk dorp of welke stad ze heeft gewoond en gokt dat ze uit dezelfde streek als uw vader

afkomstig is (CGVS, p. 16). Uw gebrek aan kennis is des te opmerkelijker daar u verklaart dat de ouders

van uw moeder nog in leven zijn en net als u in Teheran wonen (CGVS, p. 14). U stelt dat ze u bijna

nooit iets vertelden over Afghanistan, behalve af en toe over hun leven daar. Zo vertelde uw

grootmoeder dat ze haar eigen vuur maakte en haar eigen brood bakte. Waar ze precies woonden in

Afghanistan, hebben ze u echter nooit meegedeeld. U weet enkel dat het in het gebied rondom Daikundi

was (CGVS, p. 16).

Voorts verklaart u dat uw ouders al getrouwd waren op het moment van hun vertrek uit Afghanistan en

het land verlaten hebben voor uw oudste broer werd geboren, die momenteel ongeveer 31 jaar oud is

(CGVS, p. 14-15). Gevraagd naar wat uw vader u vertelde over zijn leven in Afghanistan, stelt u dat hij

daar niet veel over zei. Hij werkte er als veehouder en zei dat het er altijd onveilig was, dat er veel

armoede is en de mensen er analfabeet zijn (CGVS, p. 15). Gevraagd naar de reden van zijn vertrek,

stelt u dat de burgeroorlog toen aan de gang was en dat de situatie onveilig was. U kan evenwel niet

meedelen wie er toen precies aan het vechten was. U geeft aan dat u daar naar hebt gevraagd bij uw

vader, maar dat hij altijd zei dat het oorlog was en dat het niet veilig was (CGVS, p. 14). Gevraagd naar

de plaats waar de ouders van uw vader begraven zijn, stelt u dat uw grootvader is begraven in Iran en

uw grootmoeder vermoedelijk in Afghanistan. U heeft er echter geen idee van of uw grootmoeder al dan

niet gestorven was op het moment dat uw ouders vertrokken zijn uit Afghanistan (CGVS, p. 15). Dat uw

familie u niet meer zou hebben verteld over hun leven en regio van herkomst in Afghanistan of over de

situatie die heeft geleid tot hun vertrek, is weinig aannemelijk. Uw gebrek aan kennis over het leven van

uw familie in Afghanistan is des te opmerkelijker daar u aangeeft dat u verschillende zaken over

Afghanistan hebt opgezocht op uw telefoon omdat uw oorsprong en roots daar liggen en u daar



RvV X - Pagina 10

uiteraard meer over wil weten (CGVS, p. 18). Dat u ondanks die interesse, niet eens de moeite hebt

gedaan om te weten te komen uit welke dorpen of steden in Afghanistan uw ouders precies afkomstig

zijn, doet in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden Afghaanse

nationaliteit.”

Ten tweede wijst de Raad erop dat verzoekende partij ook wat betreft haar schoonfamilie niets concreet

kan vertellen over hun regio van herkomst. In de bestreden beslissing wordt desbetreffend immers het

volgende vastgesteld: “Overigens blijkt u ook wat betreft uw schoonfamilie niks concreets te kunnen

vertellen over hun regio van herkomst in Afghanistan. U geeft aan dat uw broer getrouwd is met een

Afghaanse vrouw, maar u weet niet waar haar familie vandaan komt in Afghanistan. Ook over de

Afghaanse echtgenoot van uw zus kan u niet zeggen waar zijn familie oorspronkelijk vandaan komt. U

stelt wel dat zowel de vrouw van uw broer als de man van uw zus verre familie is van uw vader.

Daardoor en door het feit dat ze ook tot de etnische groep van de Hazara’s behoren, vermoedt u dat ze

ook van Daikundi afkomstig zijn. Gevraagd of er naast Daikundi nog andere regio’s in Afghanistan zijn

waar er Hazara’s wonen, moet u toegeven dat u dat eigenlijk niet weet. Op Youtube had u wel eens

gezien dat er veel Hazara’s waren in de stad Bamyan. Desgevraagd kan u niet met zekerheid zeggen of

Bamyan al dan niet deel uitmaakt van Daikundi, maar u vermoedt dat het iets aparts is. Gevraagd of u

nog andere plaatsen in Afghanistan kent waar Hazara’s wonen, antwoordt u enigszins naast de kwestie

dat u een beetje opzoekingswerk heeft verricht op uw telefoon en dat de belangrijkste steden in

Afghanistan Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-i-Sharif en Panjshir zijn. U kan evenwel niet met zekerheid

meedelen of in al die steden Hazara’s wonen (CGVS, p. 17-18). Uit uw verklaringen blijkt bijgevolg

allerminst een doorleefde kennis over de Afghaanse oorsprong van u en uw (schoon)familie of de

etnische groep waartoe u behoort.”

Ten derde onderstreept de Raad dat verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegde over haar

geboorte- en woonplaats. Verwerende partij overweegt desbetreffend het volgende: “Voorts legt u ook

tegenstrijdige verklaringen af over uw geboorte- en woonplaats. Zo liet u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) zowel bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming, op

19 augustus 2019, als bij het invullen van de Verklaring DVZ op 2 december 2019, optekenen dat u bent

geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran (Verklaring DVZ, punt 5). U gaf toen tevens aan dat u van uw

geboorte tot uw vertrek in mei 2019 in Teheran hebt gewoond (Verklaring DVZ, punt 10). Op het CGVS

verklaart u evenwel dat uw ouders zich na hun vlucht uit Iran in Isfahan hebben gevestigd, waar ze

verblijfskaarten kregen en waar u, uw broer en uw zus werden geboren. Nadien zijn jullie verhuisd naar

Teheran toen u nog erg jong was (CGVS, p. 5, 9 en 17). Wanneer u met deze vaststelling wordt

geconfronteerd, stelt u dat er een vergissing is gebeurd bij de DVZ waarbij u de vraag van de tolk zou

hebben geïnterpreteerd als een vraag naar de plaats waar u bent opgegroeid (CGVS, p. 17). Dit is

evenwel een blote bewering. Aangezien u de eerder door u opgegeven geboorteplaats bevestigde in uw

verklaring bij de DVZ en daar bovendien ook nog liet optekenen dat u van uw geboorte tot uw vertrek in

Teheran hebt gewoond, slaagt u er niet in bovenstaande tegenstrijdigheid te verhelderen.”

Ten vierde bemerkt de Raad dat in de bestreden beslissing tevens gewezen wordt op haar uiterst vage

en onaannemelijke verklaringen over de repatriëring van haar broer naar Afghanistan, hetgeen verder

afbreuk doet aan het door haar voorgehouden profiel van Afghaans vluchteling in Iran. In het bijzonder

wordt hierover door verwerende partij het volgende gemotiveerd: “Dezelfde vaststelling moet worden

gemaakt betreffende uw verklaringen over de repatriëring van uw broer naar Afghanistan. Zo is het

opvallend dat wanneer u wordt gevraagd of u ooit gehoord heeft over Afghanen die vanuit Iran door de

Iraanse overheid teruggestuurd worden naar Afghanistan, u aanvankelijk verklaart dat u daar effectief

over heeft gehoord. U stelt dat u gehoord heeft dat Afghanen die niet in het bezit zijn van de juiste

documenten in dergelijke gevallen voor de keuze worden gesteld: ofwel moeten ze gaan vechten in

Syrië, of ze worden teruggestuurd naar Afghanistan. Wanneer u vervolgens wordt gevraagd of u

Afghanen kent die in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen, antwoordt u van wel en geeft u plots

aan dat uw broer werd gerepatrieerd. Wanneer u daarover verder wordt bevraagd, missen uw

antwoorden evenwel opnieuw diepgang. Zo kan u niet meedelen hoe oud u was toen uw broer werd

gerepatrieerd. U kan enkel zeggen dat uw broer nog niet getrouwd was aangezien uw broer zijn

verblijfskaart thuis bij uw vader had achtergelaten. Gevraagd naar welke plaatsen uw broer werd

gebracht voor hij het land werd uitgezet, kan u enkel meedelen dat ze hem naar de grens hebben

gebracht en hem vervolgens op Afghaans grondgebied hebben achtergelaten. Wanneer u dezelfde

vraag opnieuw wordt gesteld, moet u toegeven dat u niet weet naar welke plaatsen of bureaus uw broer

werd gebracht. U kan enkel meedelen dat het avond was toen uw broer uw vader informeerde dat hij

gerepatrieerd was naar Afghanistan. Gevraagd hoe lang na zijn arrestatie uw broer het land uit werd

gezet, stelt u opnieuw dat het avond was toen hij belde uit Afghanistan en u dus niet weet hoeveel uur
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na zijn arrestatie hij de grens was overgezet. Gevraagd of uw broer op de dag van zijn arrestatie in

Teheran al meteen werd gerepatrieerd naar Afghanistan, antwoordt u dat u het niet zeker bent en dat hij

misschien ook al de avond of de nacht voordien gearresteerd kan zijn geweest. Gevraagd of uw broer in

een kamp werd opgesloten voor hij de grens werd overgezet, stelt u daar niets over te weten omdat u

hem toen niet hebt gesproken. Uw vader heeft u toen enkel verteld dat uw broer een probleem had

ondervonden en het land was uitgezet. U weet niet of uw broer nog ergens in Iran werd vastgehouden

voorafgaand aan zijn repatriëring (CGVS, p. 27-28). Dat ook uw verklaringen over de repatriëring van

uw broer bijzonder vaag blijven, is erg opmerkelijk en doet verder afbreuk aan uw voorgehouden profiel

van Afghaans vluchteling in Iran. Een dergelijke repatriëring moet immers een ingrijpende gebeurtenis

geweest zijn. Bovendien slaagde uw broer er volgens uw verklaringen in om twee maanden later op

illegale wijze naar jullie terug te keren. Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat u nauwelijks enige

concrete informatie kunt meedelen over de repatriëring van uw broer of zijn daaropvolgende verblijf van

twee maanden in Afghanistan. Ook over de twee maanden die hij toen doorbracht in Afghanistan hebt u

immers nauwelijks informatie. U kan enkel meedelen dat hij toen ongeveer twee maanden in Herat heeft

verbleven en daar gewerkt heeft als landarbeider tot hij genoeg geld had verzameld om een smokkelaar

te betalen die ervoor zorgde dat hij weer naar huis kon komen. Gevraagd of uw broer u nog iets anders

heeft verteld over zijn tijd in Afghanistan, antwoordt u van niet (CGVS, p. 28). Volledigheidshalve moet

hier nog aan worden toegevoegd dat het weinig aannemelijk is dat uw broer minder dan 24 uur na zijn

arrestatie in Teheran al de grens met Afghanistan werd overgezet. Uit de beschikbare informatie blijkt

dat men meer dan 12 uur onafgebroken moet rijden om met de auto vanuit Teheran tot Islam Qala, de

meest gebruikte grensovergang tussen Herat en Iran, te geraken. Uit informatie beschikbaar op het

CGVS blijkt bovendien dat Afghanen die vanuit Iran worden gerepatrieerd vaak eerst nog een tijdje in

één van de detentiecentra aan de grens worden opgesloten vooraleer ze in grote groepen en

getransporteerd in containers de grens worden overgezet.”

Ten vijfde wijst de Raad nog op de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekende partij een

bijzonder beperkte algemene kennis over Afghanistan heeft. Hierover wordt door verwerende partij

immers het volgende opgemerkt: “Tenslotte moet ook nog worden opgemerkt dat uw algemene kennis

over Afghanistan bijzonder beperkt is. U stelt dat u wel wat informatie over Afghanistan hebt

meegekregen omdat uw vader steeds op de televisie naar Kanaal 6 wou kijken waarop veel

nieuwsberichten werden getoond over de situatie in Afghanistan. Wanneer u wordt gevraagd wat u dan

zoal is bijgebleven, stelt u dat er weinig positief nieuws te zien was en dat u niet graag naar het nieuws

keek. U haalt de taliban, de aanval op Afghanistan, Hamid Karzai en de burgeroorlog aan, maar geeft

daarbij meteen aan dat u niet meer weet wie er precies tegen elkaar aan het vechten was. U verklaart

verder dat er bomaanslagen waren, dat er links en rechts doden vielen, dat het vroeger meer over

Karzai ging en de laatste tijd vooral over Ashraf Ghani. U geeft nog aan dat er opnieuw verkiezingen

werden gehouden en dat het daarbij opnieuw helemaal mis liep. Dergelijke zaken zijn u bijgebleven

(CGVS, p. 19). Opnieuw moet evenwel worden vastgesteld dat uw verklaringen over Afghanistan

nauwelijks het anekdotische overstijgen. Ook wanneer u wordt bevraagd over de belangrijkste leiders

van de Hazara’s in de recente Afghaanse geschiedenis, is uw kennis nauwelijks bestaande. Zo blijkt u

nog nooit te hebben gehoord van Abdul Ali Mazari (CGVS, p. 31), een martelaarsfiguur binnen de

Afghaanse Hazara-gemeenschap die er eind de jaren ’80 in slaagde om verschillende groeperingen te

verzamelen in de partij Hezb-e Wahdat en begin jaren ’90 uitgroeide tot de belangrijkste

vertegenwoordiger van de Hazara’s in Afghanistan tot hij in 1995 op brutale wijze werd vermoord door

de taliban. Ahmad Shah Massoud, een andere martelaarsfiguur uit de recente Afghaanse geschiedenis

die in 2001 werd vermoord, kent u dan weer wel. Een opmerkelijk gegeven aangezien Massoud tot de

etnische groep van de Tadzjieken behoort. U weet dat hij afkomstig is uit Panjshir. U weet evenwel niet

of er ook Hazara’s in Panjshir wonen. De etnie van Ahmad Shah Massoud is u onbekend. U weet dat hij

is doodgeschoten, maar hoe hij precies vermoord is, weet u niet. U stelt niet zo veel over hem te weten,

maar geeft aan dat u wel eens wat informatie over hem hebt opgezocht, wat er opnieuw op lijkt te wijzen

dat de weinige kennis die u heeft over Afghanistan ingestudeerd is (CGVS, p. 30-31). Ook van Karim

Khalili, een Hazara-leider die van 2004 tot 2014 functioneerde als vice-president van Karzai, heeft u nog

nooit gehoord (CGVS, p. 30). Van Mohammad Mohaqiq, die van 2014 tot 2019 een belangrijke rol

vertegenwoordigde in de regering van Ashraf Ghani, hebt u wel gehoord. Over hem kan u evenwel

enkel meedelen dat hij de leider van de Hazara’s is en dat u denkt dat hij in Kabul zit (CGVS, p. 30).”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen overtuigende argumenten

bijbrengt die voormelde vaststellingen in een ander daglicht stellen. Waar verzoekende partij ter

verklaring van haar beperkte kennis over Afghanistan in haar verzoekschrift opwerpt dat bij haar thuis

nooit over Afghanistan werd gesproken, meent de Raad dat zulks allerminst plausibel is in het licht van

de door haar beweerde Afghaanse nationaliteit van haar en haar familieleden. Ook haar jonge leeftijd –
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volgens haar eigen verklaringen verliet zij Iran op zestienjarige leeftijd wat geen infans meer betreft en

volgens haar vluchtelingenkaart zou zij zelfs de leeftijd van drieëntwintig hebben gehad – en het loutere

feit dat zij nooit in Afghanistan heeft gewoond, vormen allerminst een afdoende verklaring voor haar

gebrekkige kennis over Afghanistan en de achtergrond van haar Afghaanse (schoon)familie.

De Raad benadrukt dat het gegeven dat verzoekende partij thans beweert toch over een

vluchtelingenkaart te hebben beschikt in Iran, op geen enkele wijze afbreuk doet aan bovenstaande

vaststellingen. Voormelde vaststellingen blijven dan ook onverminderd overeind en halen tot op heden

de door verzoekende partij voorgehouden Afghaanse nationaliteit en haar bewering dat zij en haar

familie als Afghaanse vluchtelingen leefden in Iran onderuit.

2.2.4. Gelet op het voorgaande, is de Raad van oordeel dat verzoekende partij tot op heden haar

voorgehouden Afghaanse nationaliteit en haar verblijf als Afghaanse vluchteling in Iran niet aannemelijk

maakt.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat verzoekende partij niet de waarheid heeft verteld over haar

nationaliteit en haar werkelijk verblijfssituatie voor haar komst naar België, dit in weerwil van de plicht tot

medewerking die op haar schouders rust. Door haar gebrekkige medewerking op dit punt verkeert de

Raad in het ongewisse over de werkelijke nationaliteit van verzoekende partij en waar zij voor haar

aankomst in België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen zij haar werkelijke

streek van herkomst verlaten heeft. Het belang duidelijkheid te verschaffen over de nationaliteit,

herkomst en eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. Een verzoek om internationale

bescherming moet immers beoordeeld worden ten opzichte van het land waarvan de verzoeker de

nationaliteit bezit. Door bewust de ware toedracht aangaande haar werkelijke nationaliteit, dat de kern

van haar asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt verzoekende partij bijgevolg niet aannemelijk dat zij

daadwerkelijk nood heeft aan internationale bescherming.

Het betoog van verzoekende partij dat zij noch naar Iran, noch naar Afghanistan kan terugkeren, en dit

gelet op enerzijds de situatie van Afghaanse vluchtelingen in Iran (zie bijlagen 6-9 van het

verzoekschrift) en anderzijds de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan en de situatie aldaar voor

Hazara’s (zie bijlagen 10-52 van het verzoekschrift; bijlagen 58-71 van de aanvullende nota d.d. 13

januari 2022), is dan ook niet dienstig. Om diezelfde reden is ook haar verwijzing naar problemen die zij

gekend zou hebben met de Iraanse autoriteiten en de door haar bijgebrachte informatie waarmee zij het

risico op mensenrechtenschendingen in Iran bij een arrestatie lijkt te willen aantonen (bijlagen 53-56 van

het verzoekschrift), niet dienstig.

Ten slotte is de Raad van oordeel dat ook het door verzoekende partij bijgebrachte artikel “‘Bogus’

asylum seekers? The ethics of truth-telling in the asylum system” d.d. 26 october 2016 van Open

Democracy (bijlage 5 van het verzoekschrift), dat geen afdwingbare rechtsregels bevat, geen ander licht

werpt op het voorgaande.

2.2.5. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij 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.

2.2.6. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.2.7. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend

tweeëntwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


