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nr. 116 470 van 3 januari 2014

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 16 december 2013

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

staatlozen van 29 november 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 januari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. DRIESEN, loco advocaat R.

JESPERS, en van attaché H. JONCKHEERE, 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 afkomstig uit Teheran. U beschikt over de Iraanse nationaliteit.

In 1371 (Perzische kalender, komt overeen met de periode 21 maart 1992 tot 20 maart 1993 volgens

onze kalender) begon u te werken als bediende voor het presidentieel bureau voor de bepaling van

de overheidsbudgetten.

In 1386 (21 maart 2007 tot 20 maart 2008) behaalde u een masterdiploma financieel management en u

kreeg uiteindelijk de functie van assistent planning en toezicht binnen het presidentieel bureau. In het

kader van deze functie stelde u mee het budget op voor de minister van gezondheid, de minister van

arbeid en de minister van sociale zaken. U moest ook over het budget onderhandelen met de
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desbetreffende ministers. U beschikte over vertrouwelijke informatie over de overheidsbudgetten.

Ongeveer twaalf jaar geleden leerde u T.A.S. kennen, de broer van uw toenmalige collega, W..

Hij woonde toen al in België.

U en S. wilden trouwen maar zijn zus was tegen het huwelijk. Ze begon roddels te verspreiden over

jullie beiden en uiteindelijk gingen jullie uit elkaar.

S. keerde terug naar België en trouwde met R.F..

U onderhield geen contact meer met hem.

Op het einde van de derde maand van 1388 (juni 2009) werd u op straat tegengehouden door de politie

toen u op weg was van uw werk naar huis. Omdat ze u ervan verdachten deelgenomen te hebben aan

een betoging werd u meegenomen naar het politiebureau. Daar controleerden ze de route die u had

afgelegd via uw gsm en ze kwamen tot de conclusie dat u onschuldig was. U werd vrijgelaten en kende

hierdoor nooit nog problemen.

In augustus 2012 zag u S. terug in Teheran. Hij was ondertussen gescheiden en na een tijdje besloten

jullie om te trouwen. Zijn zus, die ondertussen gepensioneerd was, deed nog steeds moeilijk en dreigde

ermee om roddels over u te verspreiden op uw werk indien het huwelijk door ging.

Door deze dreigementen weigerde uw vader om toestemming te geven voor het huwelijk.

Omdat u niet kon trouwen in Iran nam u twee weken verlof en u reisde legaal naar België met een Frans

Schengenvisum dat geldig was van 17 maart 2013 tot 16 april 2013. U kwam hier aan op 20 maart

2013.

U had op uw werk niets gezegd over uw huwelijk noch over uw reis naar het buitenland. In het kader

van uw functie mocht u immers geen contacten onderhouden met het buitenland. Het was voor u zelfs

moeilijk om vanuit Iran naar S. in België te bellen.

Na uw aankomst dienden jullie een aanvraag in om officieel te mogen trouwen in België. Er werd een

onderzoek gestart en de zaak sleepte aan.

Toen u merkte dat u niet binnen de twee weken kon trouwen, belde u uw directe overste op het werk,

mevrouw K., en u vroeg haar of u uw verlof met drie maanden mocht verlengen. U zei haar dat u een

opleiding wilde volgen aan de universiteit van Leuven.

De verlenging werd toegestaan en op 27 mei 2013 trouwden jullie religieus in een moskee in Brussel.

De volgende dag lieten jullie dit huwelijk registreren op de Iraanse ambassade in Brussel.

In België kenden jullie problemen met F., de ex vrouw van uw partner. Dit eindigde in ruzies waarbij de

politie van Leuven moest tussenkomen.

Omdat u illegaal was kreeg u in het kader hiervan bevelen om het grondgebied te verlaten.

Uw eigen zus in Iran werd opgebeld door mevrouw K. die haar zei dat ze uw werkbadge en andere

documenten moest komen binnenbrengen.

Enkele dagen later, in mei 2013 kwamen twee agenten van Ettela’at (de geheime dienst) naar uw

woning in Iran. Ze namen alles mee wat te maken had met uw werk. Ze vroegen ook aan uw zus of u

asiel had aangevraagd. Uw verlof werd niet meer verlengd.

Op 9 augustus 2013 werd jullie aanvraag voor een huwelijk geweigerd.

Ongeveer een maand geleden kreeg u een e-mail van mevrouw K.. Zij schreef dat u moest

terugkomen om uitleg te geven aan Ettela’at.

U belde haar en ze vroeg u of het waar was dat u een asielaanvraag had gedaan. U durfde haar niet te

vertellen dat u naar hier was gekomen om te trouwen.

Op 12 november 2013 werd er opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. U

werd overgebracht naar het repatriëringscentrum 127bis en diende er op 14 november 2013

een asielaanvraag in.

U haalde aan dat u in geval van terugkeer zult behandeld worden als een spion. U vreest ook opsluiting

en verkrachting tijdens een gehoor door de geheime dienst.

U beschikt over een Iraans paspoort afgeleverd op 4 februari 2013, een nationale kaart, een kopie van

de eerste twee bladzijden van uw shenasnameh en een vertaling van uw volledige shenasnameh, een

kopie van de eerste twee bladzijden van de shenasnameh van uw partner, vertalingen van

celibaatsattesten en andere documenten die nodig zijn voor een officieel huwelijk in België afgeleverd in

Iran en door de Iraanse ambassade in Brussel, een attest van uw religieus huwelijk in een moskee in

Brussel, een vertaling van uw diploma’s, een kopie van de weigering van voltrekking van jullie huwelijk

dd. 9 augustus 2013, een ingescande kopie van een arbeidscontract in Iran geldig van 1/1/1389 tot

29/12/1389 (21 maart 2010 tot 20 maart 2011) en een ingescande kopie van een loonfiche van de

vierde maand van 1392 (juni/juli 2013).

B. Motivering

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u op 20 maart 2013 België bent binnengekomen.

Hoewel u reeds in de periode mei/juni 2013 vernam dat de Iraanse geheime dienst bij u thuis was langs

geweest en het toen al duidelijk was dat u hier niet zomaar een verblijfsstatus zou kunnen krijgen op
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basis van een huwelijk, diende u pas op 14 november 2013 een asielaanvraag in nadat u opgesloten

werd in het transitcentrum 127 bis (CGVS, p. 13 en 14).

Uw verklaring dat u geen asiel durfde aan te vragen omdat u als hoge ambtenaar werkte voor het

presidentieel bureau en omdat u meende dat uw huwelijk wel geregeld zou worden, kan aldus niet als

uitleg worden aanvaard voor uw laattijdige asielaanvraag (CGVS, p. 13).

Bovendien had u in België al bevelen gekregen om het grondgebied te verlaten en was u dus op de

hoogte van het feit dat uw verblijf hier illegaal was.

Dit gedrag kan daarenboven niet in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel

risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vervolgens dient er op gewezen te worden dat uw profiel van hoger ambtenaar bij het

presidentieel bureau voor de bepaling van overheidsbudgetten ernstig op de helling komt te staan door

uw gebrekkige kennis en verklaringen over uw dienst en uw beroepsactiviteiten.

U beweerde dat u voor uw vertrek vooral contacten had met Hadavand en Mortazavi, de twee ministers

van arbeid en sociale zekerheid en met een vrouwelijke minister van gezondheid. De naam van deze

laatste kon u echter niet weergeven en de twee andere door u opgegeven namen stemmen niet overeen

met de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie (CGVS, p. 4 en 5).

Daaruit blijkt immers dat Reza Sheykholeslam tot 3 februari 2013 minister was van coöperatieven,

arbeid en sociaal welzijn. Hij werd ontslagen omdat hij niet langer het vertrouwen had van het parlement

en hij werd opgevolgd door Assadollah Abbasi.

Zelfs al zou u het belang van uw functie hebben overdreven en geen persoonlijk contact hebben gehad

met bovenvermelde ministers, kan er toch worden verondersteld dat u hun namen kunt noemen.

Dat u onderhandelingen zou gevoerd hebben met ministers is op zich trouwens niet geloofwaardig. U

was immers assistent binnen een organisatie van 700 werknemers en had slechts zes personen onder

u (CGVS, p.3 en 4).

Gevraagd naar namen van verantwoordelijken binnen uw dienst die na het aantreden van Ahmadinjed

als president werden afgedankt, moest u eerst het antwoord schuldig blijven. Later tijdens het gehoor

herinnerde u zich slechts twee namen (CGVS, p. 5, 6 en 7). Nochtans verklaarde u dat Ahmadinjad alle

directeurs, assistenten en adjuncten had vervangen (CGVS, p. 5).

Uit bovenvermelde informatie blijkt dat de Iraanse president inderdaad beschikt over een

aantal ondersteunende bureaus waaronder de ‘Management and Planning Organisation’ of MPO

die oorspronkelijk de ‘Planning and Budget Organization’ (Sazeman-e Barnameh va Budgeh of

PBO) genoemd werd. Dit bureau is verantwoordelijk voor de toekenning van de budgetten.

Onder Ahmadinjad werd dit bureau echter ontbonden en hij richtte een nieuwe organisatie op.

Dat u als werknemer hier niet spontaan melding van maakte hoewel er toch verschillende keren gepeild

werd naar wijzigingen onder de regering Ahmadinjad is weinig aannemelijk (CGVS, p. 5).

U beweerde dat u in geval van terugkeer vreest te zullen worden vervolgd wegens het doorgeven

van vertrouwelijke informatie aan het buitenland (CGVS, p. 9 en 14).

Toen u een maand geleden telefonisch contact had met uw directe overste, durfde u nog steeds niets

zeggen over uw trouwplannen (CGVS, p.14 en 15).

Uit de door u neergelegde beslissing van weigering van een huwelijksaanvraag blijkt echter dat u ten

overstaan van de stad Leuven verklaarde dat u als ambtenaar van het presidentieel bureau in Iran het

Iraanse ministerie van buitenlandse zaken contacteerde om inlichtingen te krijgen over visumaanvraag.

Daar hadden ze u geantwoord dat het moeilijk is om een Belgisch visum te krijgen en dat u best zou

proberen om een visum aan te vragen bij de Franse of Italiaanse ambassade.

Dit staat echter haaks op uw bewering dat u als hogere ambtenaar geen contacten mocht hebben met

het buitenland en dat het niet geweten mocht zijn dat u naar het buitenland reisde om te trouwen met

een Belgisch staatburger van Iraanse origine (CGVS, p. 9, 14 en 15).

Bovendien blijkt uit uw verklaringen en de door u neergelegde documenten dat u zich in België

verschillende keren tot de Iraanse ambassade wendde, eerst om de nodige documenten aan te vragen

voor uw huwelijksaanvraag in België en later om uw religieus huwelijk officieel te registreren voor de

Iraanse overheid.

Zelfs nu dat u asiel hebt aangevraagd bent u van plan om uw shenasnameh naar Iran te laten opsturen

om er de gegevens van uw huwelijk in te laten noteren (CGVS, p. 7, 10 en 18).

Bovenstaande handelswijze is volledig onverenigbaar met een vrees voor vervolging door uw

autoriteiten.

Verder is er op het publiek toegankelijke deel van uw facebookpagina een foto te zien waarop u uw

partner duidelijk herkenbaar zijn en elkaar omhelzen voor het atomium in Brussel. Op de

facebookpagina van uw partner is dezelfde foto te zien. Hoewel uw volledige naam niet vermeld is op

uw facebookpagina is dit bij uw partner wel het geval. De foto is dan ook heel gemakkelijk terug te

vinden.
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Gevraagd waarom u geen ontslag had genomen gezien u van plan was om u blijvend in België te

vestigen, antwoordde u dat u hier mondeling naar gepeild had maar dat dit niet mogelijk was gezien u

beschikte over geheime informatie (CGVS, p. 16 en 17).

Dat het onmogelijk zou zijn om ontslag te nemen is een buitensporige stelling. Het valt immers in elke

organisatie overal ter wereld voor dat werknemers plots hun ontslag vragen wegens familiale

omstandigheden, verhuis, studies, …

Uw bewering dat u daadwerkelijk over vertrouwelijk/ geheime informatie beschikt die u in het

buitenlands zou kunnen doorgeven overtuigt bovendien niet.

Gevraagd waarom deze informatie vertrouwelijk is antwoordde u vaagweg dat er een embargo is

en stelde u dat u bijvoorbeeld wist hoeveel geld er werd vrijgemaakt voor bepaalde ziektes, zonder

te antwoorden op de eigenlijke vraag (CGVS, p. 16).

Gevraagd waarom u als gewone ambtenaar assistent over geheime informatie zou beschikken

verklaarde u ontwijkend dat u met ministers te doen had en eerst alle informatie moest doorgeven aan

de directeur (CGVS, p. 4).

Bovendien werd het bureau zoals het door Ahmadinjed was heropgericht ondertussen opnieuw volledig

gereorganiseerd na de verkiezing van president Rouhani en werd er in het kader hiervan kritiek geleverd

op het budgettair beleid onder Ahmadinejad.

Tot slot werd hierboven reeds vastgesteld dat er weinig geloof kan worden gehecht aan uw

beroepsactiviteiten.

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er door uw handelswijze in België (een poging om een

huwelijk af te sluiten, wat werd geweigerd als zijnde een schijnhuwelijk en uw daaruit voortvloeiende

illegale verblijf en asielaanvraag) een situatie is gecreëerd waardoor er in geval van terugkeer naar Iran

een risico op vervolging zou ontstaan zijn in uw hoofde.

Hieraan dient nog toegevoegd te worden dat u Iran wel degelijk legaal hebt verlaten met de

toestemming van uw autoriteiten. Bovendien beschikt u over een geldig Iraans paspoort en kan u dus

eveneens legaal terugkeren.

Wat betreft de door u beweerde familiale problemen met de zus van uw partner en uw vader (CGVS,

p. 8 en 9). kan nog worden opgemerkt te worden dat jullie verklaringen over de problemen met de zus

niet eensluidend zijn.

Toen er tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal gepeild werd naar de redenen waarom uw

zus niet wilde dat jullie zouden trouwen antwoordde u gewoon dat ze psychisch ziek is (CGVS, p. 8).

Ten overstaan van de stad Leuven verklaarden u en uw partner dat u enkel wilde trouwen om een

verblijfsrecht in Europa te verkrijgen. U heeft dit nodig om in Duitsland te kunnen doctoreren.

Omdat u niet van plan was om een duurzame relatie uit te bouwen met S. was zijn zus tegen het

huwelijk.

Maar wat er ook van zij, ondertussen zijn jullie volgens uw verklaringen wel degelijk officiële gehuwd

voor de Iraanse wet en verkreeg u hiervoor de toestemming van uw vader (CGVS, p. 7 en 9).

Gelet op wat voorafgaat, kan u de status van vluchteling noch het subsidiaire

beschermingsstatuut gegeven worden. U bent er immers niet in geslaagd 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.

De door u neergelegde documenten wijzigen hieraan niets.

Uw identiteitsgegevens, nationaliteit en opleidingsniveau worden immers niet betwist.

De inhoud van de documenten die u gebruikte voor uw aanvraag om in België te kunnen trouwen

staat evenmin ter discussie.

Wat betreft het door u neerlegde arbeidscontract en de loonfiche dient opgemerkt te worden dat

documenten enkel het vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van een waarschijnlijk en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, wat hier niet het geval is. Bovendien betreffen het enkel kopies,

waarvan de authenticiteit onmogelijk kan worden nagegaan.

Bevreemdend is ook dat u beschikt over een loonfiche die dateert van de vierde maand van 1392

(juni/juli 2013) terwijl de geheime dienst in mei 2013 al een huiszoeking zou verricht hebben en de

moeite zou genomen hebben om alle zaken en documenten die enig verband hielden met uw werk uit

uw woning te verwijderen.

Hoe dan ook, kan uit bovenvermelde documenten geenszins worden afgeleid dat u problemen zou

kennen met uw autoriteiten.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 16 december 2013 (zie p. 3) een schending aan van de

artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van de

materiële motiveringsplicht, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer

bepaald van het beginsel luidens welk elke administratieve beslissing gesteund moet zijn op in feite en

in rechte juiste en pertinente motieven”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel

en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13

mei 1955 (hierna: EVRM).

Verzoekster merkt vooreerst op dat de lezing van het verhoorverslag aantoont (zie het verzoekschrift, p.

4) “dat er een opvallende vooringenomenheid is in hoofde van de persoon die het interview afnam voor

de CGVS” en dat het “niet om neutrale vraagstelling (gaat), maar wel om tendentieuze vragen”.

Zij herneemt enkele passages uit het verhoorverslag en stelt dat deze blijk geven “van een gebrek aan

kennis van de realiteit in Iran”. De redenering over hoe een huwelijk in Iran gesloten wordt en de

opmerking dat men naar een notaris kan stappen en dat toestemming van de vader niet nodig is, staat

volgens haar “haaks op de realiteit in Iran”. Dat de ambtenaar die het verhoor afnam op het

Commissariaat-generaal, zich niet kan voorstellen dat een gewone ambtenaar in Iran over meer

geheime informatie beschikt dan een directeur aldaar, sluit volgens verzoekster niet aan bij wat zij

verklaarde; zij stelt enkel gezegd te hebben dat de directeurs regelmatig veranderden.

Verzoekster laat gelden dat zij (zie p. 6) “volkomen logisch (heeft) uitgelegd waarom zij pas op 14

november 2014 een asielaanvraag heeft ingediend”; zij verwijst naar haar verklaring waarin zij stelde “ik

dacht dat het huwelijk in orde zou komen en dat ik geen asiel zou moeten aanvragen en dat alles in

orde zou komen”.

Zij stelt dat het probleem voor terugkeer naar Iran zich geïntensifieerd heeft door de ontwikkelingen in

België, met name omdat de huwelijksprocedure hier langer duurde dan gedacht zodat zij niet binnen de

toegestane periode kon terugkeren naar haar land van herkomst met als gevolg dat in mei 2013 twee

agenten van Ettela’at naar haar woning kwamen en bepaalde zaken meenamen en haar zus haar

werkbadge heeft moeten inleveren en omdat intussen in Iran het gerucht was verspreid dat zij asiel had

aangevraagd, wat toen evenwel nog niet het geval was.

Verzoekster hekelt het feit dat (zie p. 7) in de beslissing van de commissaris-generaal de ene keer

gesteld wordt dat zij het profiel van een “hoge ambtenaar had, terwijl anderzijds gesteld wordt dat zij een

“gewone ambtenaar assistent” was, “naargelang het past in de vooropgezette redenering van de

CGVS”. Zij laat gelden dat zij zichzelf nooit als dusdanig heeft gekwalificeerd, maar integendeel ter zake

precieze antwoorden heeft gegeven.

Dat zij spontaan geen melding maakte van de nieuwe organisatie onder Amhandinijad, wijt zij aan het

feit dat deze ingrepen dateren van 2007. Zij stelt verder dat (zie p. 8) er tijdens haar verhoor op het

Commissariaat-generaal nooit gepeild werd naar de wijzigingen in de organisaties, “maar enkel naar de

wijzigingen met betrekking tot de directeurs”. Volgens haar is de informatie in het administratief dossier

dienaangaande overigens “allesbehalve voldoende om enige wetenschappelijke onderbouw te geven

aan gevolgtrekkingen waartoe de beslissing overgaat”, gezien het volgens haar “zeer fragmentaire

documenten” betreft, “bijeengesurfd via internet, met ondermeer Wikipedia als bron”.

Wat de namen van de ministers betreft, voert verzoekster opnieuw aan dat de informatie in het

administratief dossier “geen enkel wetenschappelijk karakter” heeft, gezien het niet gaat “om rapporten

van organisaties die terzake bevoegd zijn, maar over sprokkels via het internet”.

Zij stelt verder dat Mortazavi Seyyed Solat een afgevaardigde is van de Minister van Binnenlandse

Zaken en dat het evident is “dat niet de minister zelf de besprekingen doet met de dienst budget, maar

dat dit zijn directe ondergeschikten zijn”

Wat betreft haar contactname, als ambtenaar bij het presidentieel bureau in Iran, met het Iraans

ministerie van Buitenlandse Zaken over het verkrijgen van een visum, laat verzoekster gelden dat een

eenvoudige telefoontje zonder vermelding van haar naam, om informatie te bekomen over een visum

voor Europa, “totaal niet bezwarend” is.

Dat zij “verschillende keren” naar de Iraanse ambassade in België zouden gegaan zijn, zoals gesteld in

de bestreden beslissing, is volgens haar onjuist; zij stelt dat (zie p. 9) zij en haar man er langs zijn
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geweest om het formulier voor het huwelijk af te geven, “gewoon aan de bediende van de ambassade

en het was in feit haar man die zich toen manifesteerde”.

Wat betreft de toezending van de shenasnameh naar Iran, voert zij aan (zie p. 9) dat deze toezending

niet kan weerhouden worden als een element dat tegen haar pleit, gezien het “niet om enige fysische

aanwezigheid van verzoekster in Iran” gaat.

Waar de commissaris-generaal in zijn beslissing ingaat op profiel van verzoekster op Facebook,

argumenteert zij dat Facebook “geen open bron” is en dat dit behoort “tot de privacy van de burgers”. En

dat geen enkele overheid daar gebruik mag van maken. Zij wijst er op dat haar volledige naam niet

voorkomt op haar Facebookpagina en dat zij ook niet hoeft te verbergen dat zij in België is om te huwen,

“daar zij ervan uitgaat dat zij in België moet kunnen blijven”. Zij vraagt zich af (zie p. 10) “welk argument

de bestreden beslissing probeert te putten uit dit gegeven”.

De overweging in de bestreden beslissing omtrent haar ontslag slaat volgens verzoekster “nergens op

en miskent de specifieke situatie van verzoekster”; zij stelt dat “de situatie van verzoekster is niet overal

ter wereld”.

Aangaande de vertrouwelijkheid van de informatie waartoe zij uit hoofde van haar werk in Iran toegang

had, stelt zij dat zij “wel concreet en terzake” heeft geantwoord.

Verzoekster hekelt het feit (zie p. 11) dat de concrete door haar ingeroepen elementen, met name dat zij

een functie had waardoor zij over specifieke informatie beschikte in verband met het budget van Iran,

dat er een zoeking is geweest door Etela’at, dat zij bij terugkeer naar haar land vreest om opgepakt,

ondervraagd en gefolterd te worden door de geheime dienst, op geen enkele wijze door de

commissaris-generaal werden onderzocht; volgens haar wordt alles herleid tot de “poging tot huwelijk”,

“welke slechts de uitlokkende factor is maar niet de grond van de asielaanvraag is geweest”.

Zij wijst er op dat het onjuist is te stellen dat het huwelijk geweigerd werd, in die zin dat er daaromtrent

nog geen definitieve beslissing is en dat er nog een procedure lopende is voor de rechtbank te Leuven.

Zij acht het verder (zie p. 11) “betwistbaar dat elementen uit het dossier huwelijk te Leuven worden

aangewend zonder dat verzoekster daar over gehoord is, laat staan dat zij er enige tegenspraak over

heeft kunnen voeren”.

Aangaande de niet-eensluidende verklaringen van verzoekster wat betreft de familiale problemen met

haar zus, voert verzoekster aan dat zij (zie p. 11) niet “gewoon” antwoordde dat haar zus psychisch ziek

is, maar integendeel genuanceerd heeft geantwoord.

Zij stelt verder dat zij, noch haar partner, ooit verklaard hebben dat zij enkel wilde huwen om een

verblijfsrecht in Europa te verkrijgen. Zij vindt het overigens (zie p. 12) “niet aanvaardbaar dat zonder

enige tegenspraak beweerde gegevens uit het huwelijksdossier te Leuven in het asieldossier worden

aangewend”; volgens haar worden deze gegevens “dan nog volledig fout weergegeven”.

Zij verwijst naar de richtlijnen van UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof, en besluit dat de

commissaris-generaal de meest negatieve en tendentieuze interpretatie van haar verklaringen

weerhoudt.

Verzoekster voert ook een schending aan van de artikelen 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet, van de

materiële motiveringsplicht, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer

bepaald van het beginsel luidens welk elke administratieve beslissing gesteund moet zijn op in feite en

in rechte juiste en pertinente motieven”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel

en van artikel 3 EVRM.

Zij duidt het de commissaris-generaal ten kwade dat zij niet gevraagd of verhoord is geweest omtrent de

subsidiaire bescherming en dat er ook niet verwezen wordt naar de actuele toestand in Iran, “laat staan

naar enige recente bron” wat absolute voorwaarden zijn om de subsidiaire bescherming te beoordelen;

zij verwijst dienaangaande naar rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie die benadrukken dat

de analyse van de situatie in het land van herkomst “ex nunc” moet gebeuren daar de situatie snel kan

veranderen.

Zij stelt dat indien de commissaris-generaal dit wél had gedaan, hij had moeten vaststellen dat

verzoekster terugsturen naar Iran, een inbreuk zou uitmaken op artikel 3 EVRM.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en van haar de vluchtelingenstatus te

erkennen of haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen; , in ondergeschikte orde het dossier

terug te zenden naar de commissaris-generaal ten einde en onderzoek te doen naar de

veiligheidssituatie in Iran aan de hand van recente bronnen.

2.2. Beoordeling

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

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet 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).

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

bestreden beslissing is gesteund noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekster op 20 maart 2013 België is binnengekomen, terwijl zij pas

op 14 november 2013 een asielaanvraag indiende, nadat zij opgesloten werd in het transitcentrum 127

bis (zie het verhoorverslag van 27 november 2013, p. 13, 14).

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van

het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden

verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna, bij de autoriteiten van het onthaalland een

asielaanvraag indient.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat zij dacht dat alles, waaronder het huwelijk, wel in

orde zou komen en dat het probleem voor terugkeer naar Iran, zich geïntensifieerd heeft door de

ontwikkelingen in België, omdat de huwelijksprocedure hier langer duurde dan gedacht en omdat het

gerucht intussen in Iran was verspreid dat zij asiel had aangevraagd, wijst de Raad erop dat verzoekster

reeds in de periode mei/juni 2013 vernam dat de “Ettela’at” (Iraanse geheime dienst) bij haar thuis langs

was geweest en hadden gevraagd of zij in Europa asiel had aangevraagd en het haar toen eveneens al

duidelijk was dat zij in België niet zomaar een verblijfsstatus zou kunnen krijgen op basis van een

huwelijk.

Het feit dat verzoekster alsnog zo lang wachtte om asiel aan te vragen, is dan ook een indicatie dat zij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst van de

door haar voorgehouden vervolging.

De Raad hecht ook geen geloof aan de beweerde werkzaamheden van verzoekster bij het presidentieel

bureau voor de bepaling van overheidsbudgetten, gelet op haar gebrekkige kennis en verklaringen over

de dienst en haar beroepsactiviteiten.
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Vooreerst is het niet aannemelijk dat verzoekster persoonlijk contact had met verschillende ministers,

gezien zij assistent was binnen een organisatie van 700 werknemers en slechts zes personen onder

zich had (zie het verhoorverslag, p. 3, 4).

Verder verklaarde zij dat zij voor haar vertrek vooral contacten had met Hadavand en Mortazavi, de

ministers van arbeid en sociale zekerheid, en met een vrouwelijke minister van gezondheid, maar de

naam van deze laatste kon zij niet geven (zie het verhoorverslag, p. 4, 5). Bovendien stemmen de twee

andere door haar opgegeven namen niet overeen met de informatie aan het administratief dossier

toegevoegd door de commissaris-generaal, waaruit blijkt dat Reza Sheykholeslam tot 3 februari 2013

minister was van coöperatieven, arbeid en sociaal welzijn, dat hij werd ontslagen omdat hij niet langer

het vertrouwen had van het parlement en dat hij werd opgevolgd door Assadollah Abbasi.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt dat Mortazavi Seyyed Solat een afgevaardigde is van de

minister van Binnenlandse Zaken en dat het evident is “dat niet de minister zelf de besprekingen doet

met de dienst budget, maar dat dit zijn directe ondergeschikten zijn”, stelt de Raad vast dat, zelfs indien

wordt aangenomen dat verzoekster geen persoonlijk contact had met de ministers -hoewel zij dit

duidelijk deed uitschijnen tijdens haar verhoor-, van verzoekster in redelijkheid verwacht kan worden dat

zij de namen kent van de drie ministers voor wie zij budgetten moest opstellen.

De geloofwaardigheid van haar professioneel profiel wordt verder ondergraven door de vaststelling dat

verzoekster bij haar verhoor aanvankelijk geen namen kon geven van verantwoordelijken binnen haar

dienst die na het aantreden van Ahmadinjad als president, werden afgedankt en later tijdens het

verhoor zich slechts twee namen herinnerde (zie het verhoorverslag, p. 5-7), hoewel zij zelf aangaf dat

Ahmadinjad alle directeurs, assistenten en adjuncten had vervangen (zie het gehoorverslag, p. 5).

Voorts blijkt uit voormelde informatie dat de Iraanse president beschikt over een aantal ondersteunende

bureaus waaronder de “Management and Planning Organisation”’ of MPO, die oorspronkelijk de

“Planning and Budget Organization” (“Sazeman-e Barnameh va Budgeh” of PBO) genoemd werd, dat

dit bureau verantwoordelijk is voor de toekenning van de budgetten en dat dit bureau onder Ahmadinjad

werd ontbonden en dat hij een nieuwe organisatie oprichtte.

Dat verzoekster als werknemer hiervan geen melding maakte, is niet aannemelijk (zie het

verhoorverslag, p. 5).

Waar zij dit in haar verzoekschrift wijt aan het feit dat deze ingrepen dateren van 2007, merkt de Raad

op dat verzoekster verklaarde dat zij reeds 17 jaar werkte bij de dienst, onder twee opeenvolgende

presidentiële regimes.

Waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat er tijdens haar verhoor op het Commissariaat-generaal nooit

gepeild werd naar de wijzigingen in de organisaties, “maar enkel naar de wijzigingen met betrekking tot

de directeurs”, stelt de Raad vast dat dat er tijdens het gehoor verschillende keren gesproken werd over

wijzigingen onder de regering Ahmadinjad en dat verzoekster bepaalde andere veranderingen wél heeft

aangegeven (zie het verhoorverslag, p. 5).

De stelling van verzoekster dat bovenvermelde informatie in het administratief dossier “geen enkel

wetenschappelijk karakter” heeft gezien het niet gaat “om rapporten van organisaties die terzake

bevoegd zijn, maar over sprokkels via het internet”, en “zeer fragmentaire documenten” betreft,

“bijeengesurfd via internet, met ondermeer Wikipedia als bron”, toont niet aan dat deze informatie foutief

is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd, temeer gezien verzoekster nalaat enige

andersluidende informatie voor te leggen. Het komt nochtans aan verzoekster toe om met concrete en

objectieve gegevens aan te tonen dat de betreffende informatie niet correct is.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, wordt geen geloof gehecht aan verzoeksters beroepsactiviteiten.

Gezien verzoekster haar werkzaamheden en professioneel profiel niet aannemelijk kan maken, wordt

ook geloof gehecht aan haar bewering dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst,

vreest te zullen worden vervolgd wegens het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan een

buitenlandse mogendheid (zie het verhoorverslag, p. 9 en 14).

De geloofwaardigheid van deze vrees wordt verder aangetast door de vaststelling dat verzoekster ten

overstaan van de stadsdiensten van Leuven verklaarde dat zij als ambtenaar van het presidentieel

bureau in Iran, het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken contacteerde om inlichtingen te krijgen

over een visumaanvraag, gezien dit onverenigbaar is met haar verklaring dat zij als Iraans ambtenaar,

geen contacten mocht hebben met het buitenland en dat het niet geweten mocht zijn dat zij naar het

buitenland reisde om te trouwen met een Belgisch staatburger van Iraanse origine (zie het

verhoorverslag, p. 9, 14,15).

Bovendien blijkt uit verzoeksters verklaringen en de door haar neergelegde documenten dat zij zich in

België verschillende keren tot de Iraanse ambassade wendde, eerst om de nodige documenten aan te
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vragen voor haar huwelijksaanvraag in België en later om haar religieus huwelijk officieel te registreren

voor de Iraanse overheid, en dat zij van plan is haar shenasnameh naar Iran te laten opsturen om er de

gegevens van haar huwelijk in te laten noteren (zie het verhoorverslag, p. 7, 10, 18), wat eveneens

onverenigbaar is met een vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten.

Op het publiektoegankelijke deel van verzoeksters Facebookpagina blijkt overigens een foto te zien te

zijn waarop zij en haar partner duidelijk herkenbaar zijn en elkaar omhelzen voor het atomium in Brussel

en op de Facebookpagina van haar partner is dezelfde foto te zien.

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoeksters volledige naam niet voorkomt op haar Facebookpagina,

is niet dienstig gezien haar volledige naam wél wordt vermeld op de pagina van haar partner en de foto

dan ook gemakkelijk is terug te vinden.

Op het argument in het verzoekschrift dat het Facebookprofiel van verzoekster “geen open bron” is en

behoort “tot de privacy van de burgers”, antwoordt de Raad dat verzoekster de gegevens op haar

Facebookprofiel zelf openbaar heeft gemaakt en dat de verwijzing ernaar dan ook geen schending

uitmaakt van het recht op privacy als bedoeld in artikel 8 EVRM.

Verzoekster haalt in haar verzoekschrift nog aan dat een telefoontje zonder haar naam op te geven om

info te bekomen over visa voor Europa, “totaal niet bezwarend” is, dat zij en haar man op de Iraanse

ambassade te Brussel zijn geweest om het formulier aangaande hun huwelijk af te geven, “gewoon aan

de bediende van de ambassade en het was in feite haar man die zich toen manifesteerde” en dat het

zenden van de shenasnameh naar Iran op zich geen element is dat haar vrees voor vervolging zou

aantasten, gezien het “niet om enige fysische aanwezigheid van verzoekster in Iran” gaat en dat zij ook

niet meer hoeft te verbergen dat zij in België is om te huwen, “daar zij ervan uitgaat dat zij in België

moet kunnen blijven”.

Deze loutere ontkenningen en beweringen, zonder evenwel concrete elementen aan te brengen die

bovenstaande vaststellingen in een ander daglicht plaatsen, weerleggen niet dat verzoeksters houding

niet overeenstemt met haar stelling dat er in België een situatie is ontstaan waardoor er in geval van

terugkeer naar haar land van herkomst, een risico op vervolging zou ontstaan zijn in haar hoofde,

temeer gezien blijkt dat verzoekster Iran legaal heeft verlaten met de toestemming van de autoriteiten

en gezien zij beschikt over een geldig Iraans paspoort en dus eveneens legaal kan terugkeren.

Wat betreft de door verzoekster beweerde familiale problemen met de zus van haar partner en met haar

vader (zie het verhoorverslag, p. 8, 9), stelt de Raad vooreerst vast dat verzoekster verklaarde dat ze

intussen wel degelijk officieel gehuwd zijn voor de Iraanse wet en dat zij hiervoor de toestemming van

haar vader verkreeg (zie het gehoorverslag, p. 7, 9).

De verklaringen van verzoeker en haar partner over de problemen met diens zus zijn overigens

niet eensluidend.

Op de vraag tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal naar de redenen waarom de zus niet

wilde dat ze zouden trouwen, antwoordde verzoekster dat zij vermoedde dat de zus psychisch ziek is,

dat zij leugens vertelde over hen en dat zij over hen roddelde op het werk (zie het verhoorverslag, p. 8).

Ten overstaan van de stad Leuven verklaarden verzoekster en haar partner daarentegen dat ze

wilden trouwen om een verblijfsrecht in Europa te verkrijgen zodat verzoekster haar studies hier kon

verderzetten en dat zijn zus om die reden tegen het huwelijk was.

Verzoekster laat in haar verzoekschrift gelden dat “betwistbaar (is) dat elementen uit het dossier

huwelijk te Leuven worden aangewend zonder dat verzoekster daar over gehoord is, laat staan dat zij er

enige tegenspraak over heeft kunnen voeren”, alsook “niet aanvaardbaar dat zonder enige tegenspraak

beweerde gegevens uit het huwelijksdossier te Leuven in het asieldossier worden aangewend”.

Dienaangaande merkt de Raad op dat verzoekster zélf de weigeringsbeslissing van 9 augustus 2013

inzake haar huwelijksdossier te Leuven heeft voorgelegd, waardoor de Raad niet inziet waarom er geen

gegevens zouden kunnen worden uitgeput.

In haar verzoekschrift is verzoekster nog van oordeel “dat er een opvallende vooringenomenheid is in

hoofde van de persoon die het interview afnam voor de CGVS” en dat het “niet om neutrale

vraagstelling (gaat), maar wel om tendentieuze vragen”.

De Raad antwoordt dat de ambtenaar van het Commissariaat-generaal er geen persoonlijk belang bij

heeft dat de verklaringen van de asielzoeker onjuist zouden worden weergegeven. Tot bewijs van het

tegendeel, bestaat het vermoeden dat wat in het verhoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de

bestreden beslissing, opgenomen werd overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard

(RvS 26 juni 2002, nr. 108.470).
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Uit de passages die verzoekster aanhaalt in haar verzoekschrift blijkt overigens geenszins “dat er een

opvallende vooringenomenheid is”, noch dat het “niet om neutrale vraagstelling (gaat)”, noch dat deze

vragen blijk geven “van een gebrek aan kennis van de realiteit in Iran”.

Uit het verhoorverslag blijkt dat de bedoelde ambtenaar gerichte vragen stelt door te herhalen, te

herformuleren of door verzoekster te confronteren met het inzicht van de ambtenaar en met haar eigen

eerdere verklaringen, en daarbij verzoekster toeliet telkens een repliek te formuleren.

Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat deze handelswijze haar ervan zou weerhouden hebben

volwaardige verklaringen af te leggen, noch dat de vragen van die aard zijn om een negatieve invloed te

hebben gehad op de behandeling van haar asielaanvraag.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoekster geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag (RvS 12 januari

1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster 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).

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster

brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoekster 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 voormelde wet aantoont.

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 vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie januari tweeduizendveertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


