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nr. 139 829 van 27 februari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 10 september 2014

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

staatlozen van 13 augustus 2014.

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 15 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Azeri afkomstig uit Teheran en bent u Iraans staatsburger.

Op Ashuradag 1388 (Iraanse kalender; stemt overeen met 27 december 2009 in de Gregoriaanse

kalender) belde uw vriendin S. N. (…), met wie u een relatie had, u op. Ze zat vast bij een antiregime-

betoging en vroeg u om hulp. Een vriend voerde u daarop naar de Gishastraat in Teheran en van

daaruit probeerde u te voet uw vriendin terug te vinden, hetgeen een onmogelijke opdracht bleek te zijn

aangezien alle mobiele communicatie door de autoriteiten onmogelijk werd gemaakt. U raakte

bovendien klem te zitten en kreeg een klap van een politieagent. U werd opgepakt en afgevoerd. U zat

in totaal zo’n negen dagen vast. Plots werd u na het tekenen van een belofteverklaring vrijgelaten.

Gezien u bij de mishandelingen bij uw arrestatie en detentie gewond geraakt was, werd u naar het
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ziekenhuis gebracht. Daar bracht uw broer A. (…) u op de hoogte van het feit dat het dankzij een oom,

die bij de Sepah (Korps van de Revolutiewachters) werkte, was dat u werd vrijgelaten. Na uw

arrestatie hadden de vriend die u naar de Gishastraat had gevoerd en S. (…) bij uw familie immers

alarm geslagen; uw moeder vroeg daarop hulp aan haar broer, uw oom, die uw vrijlating voor mekaar

kreeg. Doordat u zo hard door de autoriteiten was aangepakt, besloot u na uw vrijlating om samen met

uw vriendin antiregime-activiteiten te ontwikkelen. Zo spoot u een aantal keer slogans op de muren en

roddelde u over de lokale bassidji’s. Hierom werd u in de loop van de eerste, de derde en de vierde

maand 1389 (maart-juli 2010) mondeling gewaarschuwd door bassidji’s die u aanmaanden op te letten.

Uw vriendin S. (…) drukte daarnaast ook pamfletten af, die ze verspreidde. Op 7 of 8/6/1389 (29 of 30

augustus 2010) was u samen met uw vriendin S. (…) in een taxi toen er een controlepost opdook.

Aangezien uw vriendin pamfletjes bij zich had, besloten jullie vlak voor de controlepost uit te stappen,

maar vergaten de taxichauffeur te betalen waardoor deze kabaal maakte. Hierdoor trokken jullie de

aandacht van de politieagenten die de controlepost bemanden. Jullie zetten het op een lopen en namen

hierbij elk een andere richting. U slaagde erin een onbewoonde woonst te bereiken waar u een

drietal uur verbleef. Van daaruit probeerde u tevergeefs uw vriendin te contacteren; u slaagde er wel in

om uw broer A. (…) te bereiken. Na drie uur trok u in bij een vriend. Terwijl u daar verbleef, vernam u

dat de autoriteiten bij u thuis een huiszoeking hadden verricht en uw vader gedurende enkele uren

hadden ondervraagd. In samenspraak met uw broer besloot u hierna illegaal te vluchten. Via Turkije zou

u naar het Verenigd Koninkrijk trekken. Tijdens uw illegale reis viel u kortbij Brugge uit de vrachtwagen

die u vervoerde. Hierna werd u gedurende meerdere maanden in een Brugs ziekenhuis opgenomen.

Tijdens uw ziekenhuisopname vernam u dat uw vriendin S. (…) inderdaad was gearresteerd. Op 18

november 2010 vroeg u asiel aan. Sindsdien heeft u nauwelijks informatie kunnen verkrijgen over het lot

van S. (…), aangezien haar familie alle contact met uw familie, en meer bepaald uw broer A. (…),

verbroken heeft. Wel vernam u nog dat de autoriteiten eenmaal naar uw familie kwamen om naar u te

informeren. Intussen raakte u in België onder meer ten gevolge van uw ongeval in een diepe depressie.

In de loop van 2013 sprak een Iraanse vriend u aan over het christendom; hij nodigde u uit voor een

kerkdienst. Sindsdien raakte u meer en meer geboeid door het christendom, hetgeen u hielp om uw

depressie te overwinnen. Na uw tweede gehoor op het Commissariaat-generaal stuurde u een doopakte

door waaruit blijkt dat u in juli 2014 werd gedoopt. Tot slot gaf u nog aan dat u op 22/11/1392 (11

februari 2014) één keer deelnam aan een door een monarchistische vereniging (Ashti Melli)

georganiseerde betoging voor de Iraanse ambassade te Brussel. U gaf er een korte speech. U

publiceerde van uw deelname enkele foto’s op uw facebookpagina, die u onder de naam E. A. (…)

onderhoudt. Uw moeder noemde u immers altijd al E. (…) en iedereen in België kent u onder de naam

E. (…). Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: een

kopie van de eerste bladzijde van uw shenasnameh (geboorteboekje); uw mellikaart (nationale kaart);

uw rijbewijs; uw legerdienstkaart; twee röntgenfoto’s ter staving van uw ongeval in België tijdens uw

vlucht naar het Verenigd Koninkrijk; enkele op uw facebookpagina gepubliceerde foto’s van uw

hierboven vermelde deelname aan een betoging voor de Iraanse ambassade te Brussel; een brief, d.d.

25 april 2014, van een voorganger van de Iraanse kerk van Brussel ter bevestiging van uw

geloofsinteresse; en de hierboven vermelde doopakte op naam van E. A. (…) waaruit blijkt dat u op 13

juli 2014 werd gedoopt.

B. Motivering

Er dient opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw directe vluchtaanleiding, met name het

incident aan de controlepost ten gevolge waarvan S. (…) werd gearresteerd en ten gevolge waarvan de

autoriteiten tot tweemaal toe bij u thuis zijn langs geweest. Ondanks dat uit uw verklaringen op het

Commissariaat-generaal blijkt dat dit uw rechtstreekse vluchtaanleiding zou zijn geweest (CGVS I, p.

12-13), vertelde u hierover niets op de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de

Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 3.5). Zelfs uw beweerde relatie met S. (…) vermeldde u niet

(verklaring DVZ, vraag 31). Hiermee geconfronteerd, repliceerde u dat deze zaken u niet gevraagd

werden en dat, gelet op het feit dat u toen in een rolstoel zat, u zich bij het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken niet goed voelde, dat het snel moest gaan en dat u de vraag misschien niet

zo goed had begrepen (CGVS I, p. 18-19). Gelet op het feit dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken een

totaal andere versie van de feiten gegeven had, met name dat uw familie na uw arrestatie in het kader

van de Ashurabetoging vreesde dat u opnieuw zou gearresteerd worden omdat veel mensen

meermaals gearresteerd worden en dat uw familie u daarom vroeg om Iran te verlaten (CGVS-

vragenlijst, vraag 3.5), kan deze rechtvaardiging voor het niet vermelden van uw directe vluchtaanleiding

op de Dienst Vreemdelingenzaken echter geenszins overtuigen, temeer daar er op de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk gevraagd wordt om weliswaar in het kort, maar nauwkeurig de
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belangrijkste feiten weer te geven waarom u bij terugkeer problemen riskeert (CGVS-vragenlijst, vragen

1 en 3.5). Deze bevinding ondergraaft niet alleen uw directe vluchtaanleiding op fundamentele wijze,

maar tevens uw algemene geloofwaardigheid.

Dat er aan uw rechtstreekse vluchtaanleiding geen enkel geloof meer kan worden gehecht, blijkt voorts

uit het feit dat u over S.’s (…) lot geen enkele informatie meer had. U wist enkel dat ze gearresteerd

was, meer niet. U beweerde weliswaar dat u naar de facebookpagina van de Groene Beweging bent

geweest om preciezere informatie over S.’s (…) verdwijning te kunnen verzamelen, maar dat u op deze

facebookpagina niets wijzer bent geworden. Bovendien had S.’s (…) familie alle bruggen met uw familie

opgeblazen waardoor u ook langs deze weg geen informatie kon verkrijgen. Tot slot had een kennis in

het gevangeniswezen, die een administratieve functie heeft, ook niets te weten kunnen komen (CGVS I,

p. 13-16). Uw beweerde pogingen om aan informatie over S. (…) te geraken missen echter elke

geloofwaardigheid. Zo komt het onder meer bevreemdend over dat, indien u werkelijk informatie over S.

(…) had willen verzamelen, u, toen u op de facebookpagina van de Groene Beweging vaststelde dat er

geen enkele informatie over S. (…) te vinden was, zelfs niet eens een berichtje over S. (…) achterliet

(CGVS I, p. 16-17). Voorts sloop er, wat betreft de inspanningen van uw familie, en meer bepaald van

uw broer A. (…), om informatie over S. (…) bij haar familie los te peuteren, een

aanzienlijke tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende verklaringen. Daar waar u aanvankelijk beweerde

dat uw broer A. (…) een aantal maanden voor uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal

tevergeefs nog eens geprobeerd had om bij S.’s (…) familie informatie te verkrijgen – u verklaarde

hierbij expliciet dat u daadwerkelijk geloofde dat hij toen bij haar familie was geweest – (CGVS I, p. 14),

gaf u bij uw tweede gehoor aan dat u nooit geloofd heeft dat uw broer toen bij S. (…) is langs geweest:

de enige keer dat u zeker wist dat uw broer bij S.’s (…) familie was geweest was ongeveer zes à zeven

maanden na uw aankomst in België (CGVS II, p. 8). Hiermee geconfronteerd herhaalde u uw

verklaringen zoals u deze bij uw tweede gehoor aflegde, maar gaf u geen enkele afdoende uitleg voor

bovenstaande tegenstrijdigheid. Er kan dan ook geen enkel geloof meer gehecht worden aan de door

u beweerde pogingen om informatie over S. (…) te verzamelen. Dat u niet over geactualiseerde

informatie over S.’s (…) lot beschikt, hoewel het hier om een element gaat dat integraal deel uitmaakt

van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in

overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie

van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden

dat hijzich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met

de kern van zijn vluchtrelaas. Gezien de problemen die S. (…) zou hebben gekend de rechtstreekse

aanleiding zijn van uw vlucht uit Iran en u haar problemen geenszins aannemelijk heeft weten te maken,

wordt eveneens de geloofwaardigheid van de door u beweerde persoonlijke problemen, waardoor u

door de Iraanse autoriteiten actief zou worden gezocht, wederom fundamenteel ondergraven.

Daarnaast kan er evenmin geloof gehecht worden aan uw beweerde arrestatie op Ashura 1388. U

verklaarde dat u op Ashura toevallig in een antiregime-betoging was verzeild geraakt nadat uw vriendin

S. (…) u om hulp had gevraagd. Tijdens deze betoging werd u gearresteerd en zat u negen dagen vast.

In dit verband kan er vooreerst gewezen worden op een ernstige tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende

verklaringen. Daar waar u op de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat u dankzij een kennis van een

oom kon vrijkomen (CGVS-vragenlijst, vraag 3.1), zei u op het Commissariaat-generaal dat u dankzij

een oom, die bij de Sepah werkt, kon vrijkomen, maar dat u totaal niet wist hoe uw oom u vrij gekregen

had: of hij het via smeergeld, of via een kennis geregeld had, kon u absoluut niet zeggen omdat u uw

oom, die bij de Iraanse autoriteiten werkte, in feite haatte en u hem hierover geen enkele vraag gesteld

heeft (CGVS II, p. 5; p. 9-10). Hiermee geconfronteerd, zei u enkel dat u het niet meer wist, maar gaf u

geen enkele uitleg voor deze tegenstrijdigheid (CGVS II, p. 10). Verder legde u geen enkel begin

van bewijs van uw beweerde arrestatie neer. U verklaarde nochtans na uw vrijlating op 15/10/1388 (5

januari 2010) dezelfde dag nog naar het ziekenhuis te zijn geweest en er een nacht te hebben

verbleven. U kreeg vijf werkdagen de tijd om hiervan medische attesten te bezorgen. U gaf echter

onmiddellijk aan niet aan deze documenten te kunnen geraken, omdat uw familie u niet meer wil helpen.

Zo komen ze telkens met een excuus af om niet naar S.’s (…) familie te moeten (CGVS II, p. 7). Dit

heeft u echter niet aannemelijk gemaakt. Uit uw verklaringen blijkt immers dat uw familie u in het

verleden al verschillende documenten bezorgde. Bovendien kan er, zoals hierboven reeds gebleken is,

aan uw beweringen betreffende de bezoeken van uw familie aan S.’s (…) familie omwille van een

ernstige tegenstrijdigheid geen geloof meer worden gehecht. Nochtans kan er redelijkerwijs van een

asielzoeker worden verwacht dat hij al deze documenten neerlegt die zijn asielrelaas enigszins

kunnen staven. Tot slot is het hoogst merkwaardig dat u slechts vier dagen na uw vrijlating met S. (…),

die nochtans de liefde van uw leven was, contact opgenomen zou hebben (CGVS II, p. 12-13). Uw

rechtvaardigingen hiervoor, met name dat u uw telefoon tijdens de betoging verloren had, dat u in shock

was en dat jullie families niet zo ruimdenkend zijn (CGVS II, p. 13), kunnen in het licht van uw verklaring
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dat uw vriendin de liefde van uw leven was, slechts moeilijk overtuigen, temeer daar zij precies de

oorzaak van uw arrestatie was geweest en zij met schuldgevoelens rondliep (CGVS II, p. 12-13). Het

geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er aan uw arrestatie evenmin enig

geloof kan worden gehecht. Gelet op het feit dat deze arrestatie voor u en uw vriendin de aanleiding

was om een aantal kleine politieke activiteiten te ontwikkelen – u begon over bassidji’s in de buurt te

roddelen, u kalkte een aantal slogans tegen het regime op de muur en uw vriendin begon pamfletten te

verspreiden – (CGVS II, p. 13-16), kan er aan deze activiteiten evenmin geloof gehecht worden, temeer

daar u op de Dienst Vreemdelingenzaken niet over deze vermeende politieke activiteiten gesproken

heeft.

Betreffende uw bekering tot het protestantisme, zoals blijkt uit de doopakte en de bevestigingsbrief die

u neerlegde, dient vooreerst opgemerkt te worden dat het opvallend is dat, hoewel u wel enige, maar

niet altijd accurate en precieze, informatie over het christendom had, u op eenvoudige inhoudelijke

vragen over uw geloof het antwoord bijster moest blijven. Zo wist u niet wie koning was ten tijde van de

geboorte van Jezus – u dacht aan een zekere Ghaysar Pinteres Pratus – en van Herodes had u nog

nooit gehoord. U dacht verkeerdelijk dat Jezus’ vader Davoud heette en u kende evenmin het beroep

van Jezus’ vader. Betreffende het feit dat Pontius Pilatus Jezus niet wou kruisigen en daarom een

dilemma aan het volk in Jeruzalem voorlegde – ofwel moest Jezus gekruisigd worden ofwel de

misdadiger en moordenaar Barabbas – wist u niets. Voorts gaf u verkeerdelijk aan dat het Nieuwe

Testament met de boeken “de Handelingen van de Apostelen” en “Exodus” begint, terwijl dat in

werkelijkheid de vier evangeliën moest zijn. Volgens u kwamen de evangeliën echter na “de

Handelingen van de Apostelen”. Overigens komt het boek “Exodus” zelfs niet eens voor in het Nieuwe

Testament. U erkende uiteindelijk dat u slechts in de kennismakingsfase zit en dat u nog niet alles onder

de knie heeft (CGVS I, p. 3-6). Dat u op bovenstaande eenvoudige vragen foutief antwoordde,

ondermijnt dan ook enigszins de oprechtheid van uw beweerde bekering tot het protestantisme.

Hoe dan ook kan nog gewezen worden op de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt. Hieruit blijkt dat de Iraanse overheid geen direct verband legt tussen geloofsovertuiging en

vervolging. Wel legt zij wel een verband tussen evangelisering en vervolging. Indien een bekeerling zijn

geloof in besloten kring beleeft, is het risico op problemen met de Iraanse autoriteiten minimaal,

aangezien deze hem nog steeds als moslim zullen beschouwen. Indien deze zich met evangelisatie zou

inlaten, loopt hij evenwel wel het risico problemen te ondervinden met de Iraanse autoriteiten. Uit niets

blijkt echter dat de Iraanse autoriteiten van uw bekering op de hoogte zouden zijn of in de toekomst uw

bekering zouden kunnen te weten komen. U gaf immers enerzijds expliciet aan dat u heden geen enkele

aanwijzing had dat de Iraanse autoriteiten van uw bekering op de hoogte zijn (CGVS I, p. 6). In dit

verband kan overigens nog toegevoegd worden dat u in België gekend bent onder de naam E. A. (…),

terwijl u in werkelijkheid A. A. (…) heet (CGVS II, p. 1-2); ook op uw doopattest staat de naam E. A. (…)

vermeld. Anderzijds erkende u uitdrukkelijk dat u geen missioneringsactiviteiten onderneemt. Bovendien

spreekt u (behalve uw broer en twee niet fanatieke Iraniërs) nooit moslims aan over uw geloof,

aangezien dit altijd aanleiding geeft tot discussie en ruzie (CGVS I, p. 6-7). Bijgevolg blijkt uit niets dat u

bij terugkeer naar Iran naar aanleiding van uw beweerde bekering tot het protestantisme ook maar enig

risico op vervolging of ernstige schade zou kunnen lopen.

Ook betreffende uw eenmalige deelname aan een betoging voor de Iraanse ambassade te Brussel – u

heeft hiervan foto’s op uw facebookaccount gepubliceerd en u maakte op uw account een link naar de

organisatie Ashti Melli die de betoging georganiseerd had – heeft u niet aannemelijk gemaakt dat de

Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden kunnen zijn. Naast het feit dat u ook hier geen enkele

aanwijzing had dat ze van uw deelname op de hoogte zijn, blijkt dat u uw facebookaccount onder de

naam E. A. (…) – zoals hierboven reeds opgemerkt werd, is dit niet uw officiële identiteit – onderhoudt

(CGVS I, p. 8-10). U vervolgde dat iedereen in België – behalve enkele goede vrienden – u onder de

naam E. A. (…) kende (CGVS II, p. 1-2). Bijgevolg blijkt uit niets dat de Iraanse autoriteiten uw

deelname aan deze betoging zouden kunnen achterhalen. Er kan dus bezwaarlijk gesteld worden dat u

naar aanleiding van uw eenmalige deelname aan een betoging in België bij terugkeer naar Iran

een risico op vervolging of ernstige schade zou lopen.

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

toegevoegde. De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet

wijzigen. Ze bevestigen immers hoogstens uw identiteit en uw nationaliteit, waaraan niet getwijfeld

wordt. Ook aan uw ongeval in België wordt niet getwijfeld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending 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 en

van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, van de richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad van 29 april

2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de

verleende bescherming, van de artikelen 3 en 9 EVRM en van de materiële motiveringsplicht. De door

verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.

2.2.1. Waar verzoekende partij zich in het kader van de subsidiaire bescherming beroept op de

schending van de richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, wijst de

Raad erop dat voormelde richtlijn bij de wet van 15 september 2006 werd omgezet in de

vreemdelingenwet, waardoor die niet langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot

richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St.

Kamer 2005- 2006, nr. 2478/001, p. 84 e.v.). De schending van de richtlijn kan derhalve niet

rechtsgeldig worden ingeroepen.

2.2.2. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Derhalve kan

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

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

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

vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

Dit onderdeel van de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr.

133.153).

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

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

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

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

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

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

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

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

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

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

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

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5. Verzoekende partij geeft de elementen van de definitie van vluchteling weer en zij bespreekt deze

vervolgens in haar verzoekschrift stelselmatig, om te besluiten dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

De Raad merkt op dat aan de eerste voorwaarde, met name dat verzoekende partij zich buiten het land

van herkomst dient te bevinden, voldaan is. Dit element wordt niet betwist. De andere voorwaarden

hangen samen met de geloofwaardigheid van het relaas. Volgens verzoekende partij houdt verwerende
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partij in haar beslissing ten onrechte voor dat zij onvoldoende elementen zou hebben aangebracht die

erop wijzen dat zij Iran heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoekende partij is de mening toegedaan dat

verwerende partij uitgaat van verkeerde veronderstellingen. De verschillende motieven in de bestreden

beslissing, op basis waarvan verwerende partij heeft besloten dat aan het asielrelaas van verzoekende

partij geen geloof kan worden gehecht, en die verzoekende partij in haar verzoekschrift tracht te

weerleggen, worden hieronder besproken.

2.2.6.1. Inzake de vaststelling van verwerende partij dat verzoekende partij over het incident aan de

controlepost ten gevolge waarvan S. werd gearresteerd en ten gevolge waarvan de autoriteiten tot

tweemaal toe bij haar thuis zijn langs geweest, nochtans haar rechtstreekse vluchtaanleiding, niets heeft

gezegd op de Dienst Vreemdelingenzaken en zelfs haar beweerde relatie met S. daar niet vermeldde,

betoogt verzoekende partij dat verwerende partij haar asielrelaas niet zomaar kan afwijzen op grond van

het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Immers dient dit gesprek slechts als een leidraad voor

het latere gehoor op het Commissariaat-generaal. Eventuele omissies erin kunnen niet zomaar als

doorslaggevend beschouwd worden. Bovendien heeft zij zelf tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal aangegeven dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken had gesproken over de verkiezingen en

haar arrestatie. Verder gaat verwerende partij eraan voorbij dat verzoekende partij bij haar aankomst in

België een zwaar ongeval heeft gehad, ten gevolge waarvan zij bij haar interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken nog steeds in een rolstoel zat en veel pijn had. Dit betreft wel degelijk een

aannemelijke verklaring voor eventuele tekortkomingen tijdens het interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, te meer gezien het interview omwille van de medische toestand van verzoekende

partij niet lang kon duren. Verwerende partij heeft dan ook onvoldoende rekening gehouden met haar

persoonlijke omstandigheden.

2.2.6.2. De Raad wijst verzoekende partij erop dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn

leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht

dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit

het land van herkomst. De asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

reeds van bij het eerste gehoor, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure.

Ondanks het feit dat voormelde vragenlijst, waarin onder het luik 3 vraag 5 wordt gevraagd een kort

overzicht te geven van de belangrijkste feiten die wijzen op een vrees of een risico, niet tot doel heeft

een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, mag van verzoekende

partij verwacht worden dat zij alle wezenlijke elementen uit haar asielrelaas vermeldt. Dit geldt des te

meer voor het element dat haar rechtstreekse vluchtaanleiding zou zijn geweest, met name het incident

aan de controlepost ten gevolge waarvan haar vriendin S. werd gearresteerd en ten gevolge waarvan

de autoriteiten tot tweemaal toe bij haar thuis zijn langs geweest. De vaststelling dat verzoekende partij

hierover met geen woord heeft gerept in de vragenlijst en dit pas voor het eerst ter sprake brengt tijdens

het verhoor op het Commissariaat-generaal, ondermijnt op ernstige wijze de geloofwaardigheid van het

asielrelaas. Verder blijkt nergens uit deze vragenlijst dat verzoekende partij een tijdslimiet werd

opgelegd binnen dewelke zij haar asielmotieven diende uiteen te zetten en werd haar bij de invulling van

voormelde vragenlijst, bij luik 3 vraag 5, de gelegenheid geboden haar asielrelaas zelf te vertellen,

zonder dat dit door enige bijkomende vraagstelling werd gestuurd. Ook op de slotvraag of zij nog iets

had toe te voegen antwoordt verzoekende partij ontkennend. Daarenboven werden haar verklaringen

haar achteraf nog voorgelezen in het Farsi, waarna zij het verslag ter goedkeuring heeft ondertekend

(administratief dossier, stuk 16, vragenlijst CGVS, p. 4). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de

medische toestand van verzoekende partij, is de Raad van oordeel dat de verwijzing van verzoekende

partij naar haar medische toestand niet volstaat om te verklaren dat zij dit uiterst belangrijke element in

haar asielrelaas niet vermeld heeft. Immers werd aan verzoekende partij op de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk gevraagd om weliswaar kort, maar nauwkeurig de belangrijkste feiten

weer te geven waarom zij bij terugkeer problemen riskeert (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst

CGVS, vragen 1 en 3.5). Evenwel geeft verzoekende partij, zoals verwerende partij terecht in de

bestreden beslissing opmerkt, op de Dienst Vreemdelingenzaken een totaal andere versie van de feiten,

met name dat haar familie na haar arrestatie in het kader van de Ashurabetoging vreesde dat zij

opnieuw zou gearresteerd worden omdat veel mensen meermaals gearresteerd worden en dat haar

familie haar daarom vroeg om Iran te verlaten (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst CGVS, vraag

3.5).
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2.2.7.1. Betreffende de motivering van verwerende partij dat voorts uit het feit dat verzoekende partij

over S.’s lot geen enkele informatie meer had, blijkt dat geen enkel geloof gehecht kan worden aan de

rechtstreekse vluchtaanleiding van verzoekende partij, benadrukt verzoekende partij wel degelijk

geïnteresseerd te zijn in het lot van haar vriendin. Immers heeft zij bij haar broer aangedrongen

informatie te vinden over S., waarna haar broer een kennis die administratief bediende is in het

gevangeniswezen heeft gecontacteerd. Verder heeft zijzelf op de site van de groene beweging gekeken

of de naam van S. ergens tussen stond. Men kan evenwel geenszins van haar verwachten dat zij iets

zou posten dat publiek te lezen valt. Zij heeft immers tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal hieromtrent duidelijk aangegeven dat zij dit niet kon doen omdat zij dacht dat hierdoor

problemen zouden kunnen ontstaan. Aangaande de vastgestelde tegenstrijdigheid in de verklaringen

van verzoekende partij over de inspanningen van haar familie, en meer bepaald van haar broer A., om

informatie over S. bij haar familie los te peuteren, stelt verzoekende partij in haar verzoekschrift dat het

een misverstand betreft en dat zij het had over het eerste bezoek van haar broer aan de familie van S.

toen zij zei dat ze zeker wist dat hij was langsgegaan.

2.2.7.2. Vooreerst is de Raad van oordeel dat de door verzoekende partij gegeven uitleg voor het

gegeven dat zij, toen zij op de Facebookpagina van de Groene Beweging vaststelde dat er geen enkele

informatie over S. te vinden was, zelfs niet eens een berichtje over S. achterliet, geenszins kan

overtuigen. De Raad ziet immers niet in op welke wijze het louter vragen of iemand informatie heeft over

S., die op 7 of 8/6/1389 (29 of 30 augustus 2010) bij een controlepost werd gearresteerd, tot meer

problemen zou kunnen leiden, gezien S. reeds gearresteerd is en gezien verzoekende partij zich in

België bevindt (administratief dossier, stuk 9, gehoorverslag CGVS d.d. 30/04/2014, p. 16-17).

Waar verzoekende partij voorhoudt dat zij het had over het eerste bezoek van haar broer aan de familie

van S. (in 2010) toen zij zei dat ze zeker wist dat haar broer was langsgegaan, stelt de Raad evenwel

vast dat uit het gehoorverslag van haar eerste gehoor duidelijk blijkt dat de verklaringen van

verzoekende partij wel degelijk betrekking hadden op het laatste bezoek van haar broer aan de familie

van S., een aantal maanden voor haar eerste gehoor op het Commissariaat-generaal: “De allerlaatste

keer dat u info kreeg over S., wanneer was dat? De laatste keer was drie maanden geleden. Toen drong

ik aan dat hij naar mijn ouders zou gaan. Mijn broer zei: ik ben gegaan en ze hebben alleen maar ruzie

gemaakt. Om zeker te zijn dat hij niet loog, heb ik gevraagd: hoe zag de deur eruit en in welk gebouw

was het. Hij heeft gezworen dat hij gegaan is, dus ik ben er zeker van.” (administratief dossier, stuk 9,

gehoorverslag CGVS d.d. 30/04/2014, p. 14). De uitleg van verzoekende partij is dan ook niet van aard

om de vastgestelde tegenstrijdigheid te weerleggen.

2.2.8.1. Waar verwerende partij meent dat er evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de door

verzoekende partij beweerde arrestatie op Ashura 1388, gelet op een ernstige tegenstrijdigheid in haar

opeenvolgende verklaringen en het gegeven dat verzoekende partij geen enkel begin van bewijs

neerlegt van haar beweerde arrestatie, stelt verzoekende partij vooreerst aangaande de vastgestelde

tegenstrijdigheid dat zij hieromtrent heeft aangegeven dat het om een misverstand moet gaan daar zij

zich niet goed voelde tijdens haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voorts benadrukt

verzoekende partij dat haar verklaringen over haar arrestatie eenduidig en gedetailleerd waren. Het

gegeven dat zij er niet in geslaagd is om een attest van het ziekenhuis neer te leggen, weegt niet op

tegen de geloofwaardigheid van haar verklaringen over deze arrestatie.

2.2.8.2. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar haar medische toestand tijdens haar

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken teneinde de vastgestelde tegenstrijdigheid van haar

verklaringen aldaar met deze gegeven op het Commissariaat-generaal te verklaren, herhaalt de Raad

vooreerst dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

meest essentiële elementen die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van herkomst en dit

reeds van bij het eerste gehoor. De asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en

dit reeds van bij het eerste gehoor, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure. Tevens dient erop te worden gewezen dat de verklaringen van

verzoekende partij haar achteraf nog werden voorgelezen in het Farsi, waarna zij het verslag ter

goedkeuring heeft ondertekend (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst CGVS, p. 4). Dat de

verklaring van verzoekende partij tijdens haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij werd

vrijgelaten dankzij de hulp van een kennis van haar oom, terwijl zij in werkelijkheid kon vrijkomen dankzij

een oom, te wijten zou zijn aan haar medische toestand tijdens haar gehoor, is allesbehalve plausibel.

Verder wijst de Raad verzoekende partij erop dat de bewijslast – zoals reeds aangehaald – bij de

kandidaat-vluchteling zelf berust die, in de mate van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter
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staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-

vluchteling aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem in de mate van

het mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen worden aangebracht (RvS 17 december 2003,

nr. 126.529). Aangezien het om een essentiële stuk gaat dat de kern van het asielrelaas van

verzoekende partij betreft, met name een medisch attest omtrent haar ziekenhuisopname op dezelfde

dag als haar vrijlating op 15/10/1388 (5 januari 2010) nadat zij op Ashura 1388 gearresteerd werd, en

bijgevolg een begin van bewijs van de door haar beweerde arrestatie, is het niet kennelijk onredelijk van

de commissaris-generaal om te verwachten dat verzoekende partij een ernstige inspanning onderneemt

om de nodige stavingstukken te verzamelen. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat zij

veelvuldige, aanhoudende pogingen heeft ondernomen om deze belangrijke documenten in verband

met haar asielrelaas te bemachtigen. Deze vaststelling doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van het asielrelaas van verzoekende partij.

Daar waar verzoekende partij nog onderstreept dat zij eenduidige en gedetailleerde verklaringen over

haar arrestatie heeft afgelegd, wijst de Raad erop dat op de commissaris-generaal geenszins de

verplichting rust om alle elementen in het voordeel, dan wel nadeel, van de asielzoeker op te nemen in

de bestreden beslissing. De vaststellingen dat verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegt

omtrent haar vrijlating en dat zij geen enkel begin van bewijs van haar beweerde arrestatie neerlegt,

terwijl dit nochtans van haar kan worden verwacht, ondermijnen wel degelijk de geloofwaardigheid van

het asielrelaas van verzoekende partij.

2.2.9.1. Omtrent de motivering van verwerende partij dat de vaststelling dat verzoekende partij op

eenvoudige inhoudelijke vragen over haar geloof het antwoord bijster moest blijven de oprechtheid van

haar beweerde bekering tot het protestantisme ondermijnt en dat, daarenboven, uit de verklaringen van

verzoekende partij blijkt dat zij heden geen enkele aanwijzing heeft dat de Iraanse autoriteiten van haar

bekering op de hoogte zijn en dat zij geen missioneringsactiviteiten onderneemt, waardoor, gelet op de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, uit niets blijkt dat verzoekende partij bij

terugkeer naar Iran naar aanleiding van haar bekering tot het protestantisme ook maar enig risico op

vervolging of ernstige schade zou kunnen lopen, merkt verzoekende partij omtrent haar beperkte kennis

over het christendom op dat zij zich nog maar recent bekeerd heeft. Bovendien meent zij dat haar

eerlijkheid over haar recente interesse in het christendom waardoor zij uiteindelijk evangelisch

protestant is geworden meer opweegt dan een eventuele uitgebreide kennis van de bijbel die immers

ingestudeerd kan zijn. Tevens verwijst zij in haar verzoekschrift naar de zaken die zij wel wist over het

christendom. Voorts oppert verzoekende partij dat van haar niet geëist mag worden dat zij haar geloof

binnenskamers zou moeten houden, daar dit in strijd is met diverse internationale bepalingen.

Overeenkomstig artikel 9 EVRM geldt de vrijheid van godsdienst zowel openbaar als privé.

Verzoekende partij gaat elke zondag naar de kerk en van haar kan niet verwacht worden dat zij dit niet

meer zou doen teneinde niet in de aandacht te komen. Daarenboven is het incorrect te stellen dat

christenen die in Iran hun geloof voor zichzelf houden geen problemen kennen. Immers worden erkende

kerken gesloten en worden moslims die zich bekeren vervolgd ongeacht of ze evangeliseren of niet. Ter

staving verwijst verzoekende partij naar een internationaal rapport en naar een aantal internetartikelen

die zij als bijlage bij haar verzoekschrift voegt (bijlagen 3-6, 13 en 15). Verder zijn verschillende bronnen

van mening dat bekeerlingen die terugkeren uit het Westen een risico lopen bij terugkeer louter omwille

van het feit dat zij bekeerd zijn tot het christendom, daar de autoriteiten hierin reeds een gevaar zien om

het regime potentieel te destabiliseren (bijlagen 16-17). Christenen riskeren op arbitraire wijze te worden

gearresteerd en aan mensenrechtenschendingen te worden blootgesteld (bijlage 18).

2.2.9.2. Daar waar verzoekende partij betreffende de vaststelling in de bestreden beslissing dat zij het

antwoord bijster moest blijven op eenvoudige inhoudelijke vragen over haar geloof stelt dat zij zich nog

maar recent tot het christendom heeft bekeerd (sinds 7 juli 2013), is de Raad van oordeel dat dit

argument niet als een valabel excuus kan worden beschouwd. Aangezien een bekering een

weloverwogen en fundamentele levensbeslissing is, kan van verzoekende partij immers redelijkerwijze

verwacht worden dat zij een grondige kennis over het geloof tot hetwelk zij zich bekeerd heeft, aan de

dag legt. In casu werd evenwel door verwerende partij vastgesteld dat verzoekende partij niet wist wie

koning was ten tijde van de geboorte van Jezus, niet wist hoe de vader van Jezus heette en wat diens

beroep was, niets wist betreffende het feit dat Pontius Pilatus Jezus niet wou kruisigen en daarom een

dilemma aan het volk in Jeruzalem voorlegde, verkeerdelijk aangaf dat het Nieuwe Testament met de

boeken “de Handelingen van de Apostelen” en “Exodus” begint, terwijl dat in werkelijkheid de vier

evangeliën moest zijn en het boek “Exodus” zelfs niet eens voorkomt in het Nieuwe Testament. De

vaststelling dat verzoekende partij op bovenstaande vragen foutief antwoordde, ondermijnt wel degelijk

de oprechtheid van de door haar beweerde bekering tot het protestantisme. Het gegeven dat

verzoekende partij op andere vragen wel het antwoord wist, doet geen enkele afbreuk aan deze
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vaststelling. De Raad wijst er dienaangaande nog op dat elementen of gegevens in het voordeel van de

vreemdeling niet noodzakelijk in de beslissing moeten worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr.

178.032). Voorts bemerkt de Raad nog dat het gegeven dat verzoekende partij de Iraanse kerk van

Brussel frequenteert, zoals blijkt uit de door verzoekende partij bijgebrachte brief d.d. 25 april 2014 van

de pastoor van deze kerk (administratief dossier, stuk 14, document 6), en het gegeven dat zij in het

bezit is van een doopcertificaat niet aantonen dat men ook op oprechte gronden tot dit geloof is

bekeerd. Derhalve is de Raad van oordeel dat aan de bewering van verzoekende partij dat zij oprecht

tot het protestantisme is bekeerd, geen enkel geloof kan worden gehecht. Gelet op de vaststelling dat

geen sprake is van een oprechte bekering tot het protestantisme, kan door de Raad dan ook niet

worden aangenomen dat verzoekende partij bij haar terugkeer naar haar land van herkomst aldaar het

christelijk geloof zal aanhangen en, zoals zij voorhoudt in haar verzoekschrift, huiskerken zal

frequenteren. De verwijzing van verzoekende partij naar de informatie die zij bijvoegt bij haar

verzoekschrift (bijlagen 3-6, 13, 15 en 16-18) over de situatie in Iran voor bekeerde christenen en

christelijke kerken en haar opmerking dat christenen in Iran het risico lopen om ernstige

mensenrechtenschendingen te ondergaan zijn dan ook niet dienstig. De Raad merkt eveneens op dat

haar verdere betoog dat zij haar godsdienst in Iran niet vrij kan beleven en dat van haar niet verwacht

kan worden dat zij haar geloof niet zou praktiseren of binnenskamers zou moeten houden, waarbij

verzoekende partij erop wijst dat overeenkomstig artikel 9 EVRM de vrijheid van godsdienst zowel

openbaar als privé geldt, gelet op het voorgaande, zinledig is.

Uit de verklaringen van verzoekende partij kan enkel worden afgeleid dat zij enige – maar niet altijd

accurate en precieze – informatie had over het christendom, hetgeen erop wijst dat zij, al dan niet een

oprechte, interesse vertoont voor deze religie. Uit de door verzoekende partij aangebrachte documenten

(bijlagen 3-6, 13, 15-18), dewelke enkel betrekking hebben over de situatie in Iran voor bekeerde

christenen en christelijke kerken, blijkt evenwel op generlei wijze dat verzoekende partij louter omwille

van haar interesse voor het christendom vervolging zou riskeren of een reëel risico op ernstige schade

zou lopen.

Daar waar verzoekende partij, verwijzend naar bijlagen 16 en 17 bij haar verzoekschrift, nog stelt dat

verschillende bronnen van mening zijn dat bekeerlingen die terugkeren uit het Westen een risico lopen

bij terugkeer louter omwille van het feit dat zij bekeerd zijn tot het christendom, daar de autoriteiten

hierin reeds een gevaar zien om het regime potentieel te destabiliseren, stelt de Raad vast dat

verzoekende partij geen enkele concrete aanwijzing heeft dat de autoriteiten op de hoogte zijn van de

door haar voorgehouden bekering tot het christendom en/of van haar doopsel, daar zij expliciet tijdens

haar eerste gehoor heeft aangegeven geen enkele aanwijzing te hebben dat de Iraanse autoriteiten van

haar beweerde bekering op de hoogte zouden zijn (administratief dossier, stuk 9, gehoorverslag CGVS

d.d. 30/04/2014, p. 6). Hierbij dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij in België gekend is

onder de naam E. A., terwijl zij in werkelijkheid A. A. heet en dat ook op haar doopattest de naam E. A.

vermeld staat.

2.2.10. Daar waar verzoekende partij betreffende haar eenmalige deelname aan een betoging voor de

Iraanse ambassade te Brussel, aanvoert dat er foto’s van haar op de betoging bestaan en dat, hoewel

zij deze vooralsnog privé heeft gehouden uit schrik, het niet uit te sluiten valt dat de Iraanse autoriteiten

hiervan wel degelijk op de hoogte zijn, te meer gelet op de kleinschalige opkomst en het feit dat de

demonstratie gefilmd werd, stelt de Raad vast dat dit betoog louter gebaseerd is op veronderstellingen

en dat verzoekende partij over geen enkele concrete aanwijzing beschikt dat de Iraanse autoriteiten

inderdaad op de hoogte zijn van haar deelname aan deze betoging.

2.2.11. Waar verzoekende partij wijst op haar Azeri-origine en verwijst naar de algemene situatie voor

Azeri’s in Iran, waaromtrent zij citeert uit een als bijlage bij haar verzoekschrift gevoegd rapport (bijlage

14), stelt de Raad vooreerst vast dat verzoekende partij zich in het kader van haar asielrelaas geenszins

heeft gesteund op haar Azerische origine. Verzoekende partij voert geen concrete elementen aan

waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst

problemen zou kennen omwille van haar etnische origine. Een verwijzing naar algemene rapporten

volstaat niet om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aan te

tonen.

2.2.12. Onder verwijzing naar en citerend uit enkele rapporten/nieuwsberichten (bijlagen 7-12 en 19),

kaart verzoekende partij de algemene mensenrechtenproblematiek, het democratisch deficit en de

onfortuinlijke behandeling van dissidenten/oppositieleden en van familieleden van gevangenen,

gezochte personen of andersdenkenden op vrije voeten in Iran aan en benadrukt zij dat zij een

tegenstander van het regime is. De Raad wijst er evenwel op dat er geen geloof kan worden gehecht

aan het door verzoekende partij geschetste profiel en activiteiten en de problemen die zij hierdoor



RvV X - Pagina 10

beweert te hebben ondervonden in haar land van herkomst. Het verwijzen naar dergelijke

landeninformatie biedt dan ook geen enkel soelaas.

2.2.13. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.14. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel met de loutere verwijzing naar de nog aanwezige

mensenrechtenschendingen in Iran niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst van willekeurig

geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige bedreiging van

haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

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

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 14 en 15)

en dat verzoekende partij tijdens de gehoren op het Commissariaat-generaal d.d. 30 april 2014 en 2 juni

2014 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken

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

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

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.16. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

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

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

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

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

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

48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


