
12 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, 

over "de problematiek van de niet-repatrieerbare Afghanen" (nr. 21341)  

12.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in het 

kader van de asielaanvragen van mensen uit Afghanistan wordt een aantal dossiers afgewezen 

als niet-geloofwaardig. In bepaalde gevallen betreft het personen die voor hun komst naar ons 

land eerst enige tijd in een ander land hebben verbleven, nadat zij uit Afghanistan zijn 

gevlucht. In dat geval wijst het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 

de aanvraag af en moet de DVZ een bevel geven om het grondgebied te verlaten.  

In de praktijk komt het er dus op neer dat men mensen waarvan men niet erkent dat zij uit 

Afghanistan komen, toch naar Afghanistan repatrieert. Het CGVS zegt dat ze niet uit 

Afghanistan afkomstig zijn, maar de DVZ repatrieert wel naar Afghanistan. Bovendien werd 

op geen enkel ogenblik de vraag naar mogelijke vervolging bij hun terugkeer in Afghanistan 

onderzocht. 

Welke gevolgen zijn er verbonden aan dergelijke dossiers? Worden zij alsnog gerepatrieerd of 

hoe gaat men om met de contradictie of moeilijkheid die er is tussen beide diensten? Ik 

begrijp dat dit niet altijd evident is. 

Hoeveel van dergelijke beslissingen werden er het afgelopen jaar genomen? 

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen berichtte enige tijd geleden, 

in het kader van de acties die werden gevoerd door Afghanen, de uitwijzing van mensen uit 

Afghanistan on hold te zetten. U hebt trouwens ook nog gezegd dat degenen die meenden dat 

er nieuwe elementen waren in het dossier, een nieuwe aanvraag konden indienen. Is dat 

principe nog steeds van kracht? Welk statuut hebben die mensen dan ondertussen? Hebben zij 

recht op opvang en maatschappelijke integratie of enkel wanneer zij een nieuwe aanvraag 

doen? Misschien kunt u ook iets vertellen over die mensen die dan een nieuwe aanvraag doen 

en over hoe het intussen met hen gesteld is. 

12.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, in alle gevallen beoordeelt het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen wel degelijk het reële risico bij 

terugkeer of de gegronde vrees. Degenen die de indruk wekken dat er zeer veel gevallen 

zouden zijn waarbij er een gebrek aan geloofwaardigheid is en zogezegd geen beoordeling 

van het risico gebeurt, hebben een verkeerd beeld van de realiteit.  

Het CGVS past voor asielaanvragen van personen uit Afghanistan als principe toe dat bij 

aanwijzing van een reële nood aan bescherming of een reëel risico een beschermingsstatus 

wordt toegekend, ook al heeft de asielzoeker ongeloofwaardige of bedrieglijke verklaringen 

afgelegd. 

Bij vaststelling van ongeloofwaardigheid of bedrog wordt ook steeds een afweging gemaakt. 

Indien er behalve de fraude aanwijzingen zijn van een reëel risico, wordt eventueel de 

subsidiaire beschermingsstatus of vluchtelingenstatus toch toegekend. In een uiterst beperkt 

aantal gevallen is er een weigeringsbeslissing, die effectief is gebaseerd op de vaststelling dat 

de asielzoeker totaal geen zicht heeft op zijn of haar reële situatie. 

  



Voor zij van wie de nationaliteit en herkomst uit Afghanistan vaststaat, maar die totaal geen 

zicht geven op de regio van herkomst binnen Afghanistan, kan ervan worden uitgegaan dat er 

geen risico is, omdat door die asielzoekers geen enkel concreet of individueel element wordt 

aangebracht waaruit een reëel risico blijkt. Er kan desgevallend van worden uitgegaan dat zij 

afkomstig zijn uit een regio waarnaar een terugkeer mogelijk is. 

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt met zij die meer dan tien of twintig jaar 

geleden Afghanistan hebben verlaten en eventueel in een derde land een dubbele nationaliteit 

of een reëel alternatief hebben gekregen. Ook in dit geval gaat het om personen die manifest 

medewerking weigeren om een zicht te krijgen op hun reële situatie. Het gaat bijvoorbeeld om 

mensen die jaren geleden uit Afghanistan naar een ander land zijn gaan wonen, maar die nu 

om de ene of de andere reden toch naar hier komen. Hun kinderen spreken ook al lang niet 

meer de taal van hun land van herkomst. Daarna komen zij hier en verklaren zij toch 

vluchtelingen uit Afghanistan te zijn. Zij kunnen of willen echter niet meer aangeven van 

welke streek zij komen, enkel en alleen om de mist te laten hangen. 

Dergelijke dossiers zijn echt moeilijk. Zij weigeren ook elke medewerking en willen niet laten 

weten waar zij gedurende een periode van hun leven hebben verbleven. Zij willen manifest 

voor een aanvrager als vluchteling uit Afghanistan doorgaan. 

Het commissariaat-generaal heeft gedurende een korte periode effectief geen 

weigeringbeslissingen meer betekend. Het gaat echter over een periode van twee tot drie 

weken in september 2013, in afwachting van een actualisatie van de informatie over 

Afghanistan, op basis waarvan het beleid wordt bepaald, dus de COI. Die periode is echter 

allang voorbij. Na de periode van twee tot drie weken waarin de dossiers on hold werden 

gezet, werden zowel beslissingen tot erkenning als tot weigering genomen. 

In de periode waarin de asielprocedure bleef lopen en het om een eerste aanvraag ging, 

hadden zij natuurlijk recht op opvang. Het ging ook niet over een lange periode. Twee weken 

lang zijn de beslissingen opgeschort, om de diensten de tijd te geven de nieuwe richtlijnen, 

onder andere van de UNHCR, te implementeren. 

Dat gold niet alleen voor Afghanistan, maar ook voor Irak en Egypte.  

12.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, deze vraag werd ingediend in 

december en had betrekking op de periode daarvoor. Ik kan mij dus indenken dat die periode 

is afgelopen.  

Ik geef u gelijk: als er bewijzen zijn of fraude wordt vastgesteld of men heeft geweigerd om 

mee te werken aan het dossier en men weet niet vanwaar het komt, dan kan men eraan 

twijfelen of die persoon wel effectief uit dat gebied komt. Er blijft wel een contradictie: 

enerzijds, vindt men het verhaal niet geloofwaardig, anderzijds, stuurt men die persoon terug 

naar Afghanistan zelf, terwijl die misschien een bepaalde periode in een ander land is 

geweest. Het is belangrijk daarin voorzichtig te blijven 

12.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ze worden wel geacht hun medewerking te verlenen 

en alle informatie te geven die ertoe moet leiden hun nood aan bescherming te kunnen 

vaststellen. Als men dan manifest ondervindt dat er gaten in het verhaal zitten en men niet de 

waarheid spreekt… 



12.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ik geef u gelijk als mensen weigeren om mee te werken en 

manifest fraude plegen. Dat is iets anders.  

Ik hoor echter ook verhalen van mensen die zeggen uit een bepaalde regio te komen, maar dat 

men hen niet gelooft en dat zij worden teruggestuurd naar het land in kwestie. 

Ik hoor ook de verhalen dat mensen zeggen dat ze niet uit Afghanistan komen, maar dat ze er 

toch heen worden gerepatrieerd. Als het commissariaat-generaal gelooft dat ze niet uit 

Afghanistan komen, dan moeten ze niet naar Afghanistan worden gerepatrieerd, maar naar het 

land waarvan men vermoedt dat ze afkomstig zijn. 

In geval van fraude of gebrek aan medewerking is dat inderdaad een andere zaak. Voor het 

eerste geval moet wel een oplossing worden gezocht, als het commissariaat eraan twijfelt of 

ze wel echt uit Afghanistan komen en ze toch daarheen worden gestuurd, want daar zit een 

contradictie. 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 


