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nr. 132 671 van 31 oktober 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 27 juni 2014 heeft

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

2 juni 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 19 september 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 oktober 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. BAERT, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger afkomstig uit Teheran. U was gehuwd met

(S.D.) en jullie hebben samen twee kinderen. Na een huwelijk van ongeveer tien jaar bent u gescheiden.

Uw kinderen uit dit eerste huwelijk verblijven nog in Iran. Ongeveer zes jaar geleden trouwde u opnieuw

met (A.H.H.) (O.V. X). Jullie hebben één zoontje. In 2009 verliet u Iran louter omwille van de problemen

met uw echtgenoot die politiek actief was. Op 25 augustus 2009 diende u samen met hem een eerste

asielaanvraag in. Op 25 februari 2011 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof gehecht werd aan het politiek profiel en de

oppositieactiviteiten van uw echtgenoot. U verklaarde ten overstaan van de Raad dat u wel degelijke
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eigen problemen had. U stelde dat u in Iran belaagd werd door de familie van uw ex-echtgenoot en dat

u in België geslagen werd door (A.H.H.). U voegde toe dat vrouwen in Iran minder rechten hebben dan

mannen en dat u de doodstraf zou kunnen krijgen wegens overspel indien u als echtgenote van (A.H.)

een relatie zou aangaan met een andere man. De Raad oordeelde dat het er niet kon worden ingezien

waarom u, hoewel u drie keer gehoord werd op het Commissariaat-generaal, geen melding maakte van

uw problemen met uw eerste echtgenoot. Wat betreft uw vrees voor de doodstraf indien u een andere

relatie zou aangaan oordeelde de Raad dat deze vrees puur hypothetisch is en dat uit niets blijkt dat u

een relatie zou hebben met een andere man. De Raad stelde daarnaast dat uw huwelijksproblemen tot

de gemeenrechtelijke sfeer behoren en voogdij- en echtscheidingsregels tot de soevereine bevoegdheid

van de Iraanse overheid behoren, en de Iraanse wetgeving over voogdij en echtscheiding op zich geen

voldoende voorwaarde is om in hoofde van verzoekster een gegronde vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade vast te stellen. Op 18 juli 2011 diende u een tweede asielaanvraag in. U

verklaarde dat u ondertussen officieel gescheiden bent van (A.H.H.) en dit zowel volgens het Belgisch

recht als het Iraanse. Jullie zoontje woont permanent bij u. Er zou geen wettelijke regeling zijn met

betrekking tot bezoekrecht omdat uw ex daar niet in geïnteresseerd is. U heeft ondertussen een relatie

met (A.M.M.) die over de Belgische nationaliteit beschikt. Op basis hiervan verkreeg u een tijdelijke

verblijfsstatus in België. U haalde tevens aan dat u tijdens uw beide huwelijken het slachtoffer was van

huiselijk geweld. Uw eerste echtgenoot zou bovendien homoseksueel zijn. U werd in België mishandeld

door (A.H.) en hij zou u ook gestoken hebben met een mes. U vreest nog steeds dat (A.H.) u iets zou

aandoen. U zou via vrienden vernomen hebben dat hij gif in uw gezicht wil gooien. In geval van

terugkeer naar Iran vreest u problemen met de familie van (A.H.). Daarnaast haalde u aan dat een

vrouw die twee keer gescheiden is niet aanvaard wordt door de Iraans gemeenschap. Ook uw broer zou

hier problemen mee hebben. Ter staving van uw verklaringen legde u volgende documenten neer: een

aantal documenten over uw Belgische echtscheiding waaronder een vonnis van de rechtbank van

eerste aanleg van het arrondissement Kortrijk dd. 4 december 2012, een vertaling uit het Farsi van een

document van de rechtbank van Kortrijk betreffende uw scheiding, uw Iraans huwelijksboekje, een

vertaling naar het Nederlands van het geboorteboekje van uw zoon, een medisch attest dd. 27 juni 2011

afgeleverd door een huisarts in Ingelmunster, een gedeeltelijk ingevuld formulier om een volmacht te

verlenen voor de afhandeling van uw echtscheiding in Iran en een begeleidende brief van uw advocaat

waarin verwezen wordt naar de ondergeschikte positie van de vrouw in Iran en het feit dat u slachtoffer

was van partnergeweld.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u geen vrees voor vervolging zoals bedoeld in

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaarde dat u niet naar Iran kunt terugkeren omdat u de familie van uw ex-echtgenoot (A.H.H.)

vreest. U stelde ook dat gescheiden vrouwen het moeilijk hebben in Iran en niet aanvaard worden in de

samenleving, hetgeen ook wordt opgeworpen in de brief van uw advocaat. Tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u naar de Iraanse ambassade bent geweest om uw

echtscheiding in Iran te regelen. U nam toen ook een formulier mee om een Iraans paspoort aan te

vragen omdat u na uw erkenning als vluchteling met uw huidige partner naar Iran wil reizen. Toen u er

op gewezen werd dat iemand die beschikt over de vluchtelingenstatus niet naar zijn land van herkomst

mag terugkeren antwoordde u dat u het formulier had meegenomen voor als het nodig was en dat u

eventueel uw kinderen in Iran wil gaan ophalen (CGVS, p.5). Bovenstaande staat echter volledig haaks

op en getuigt geenszins van een daadwerkelijke 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.

Vervolgens dient er op gewezen te worden dat u geen enkel begin van bewijs neerlegde van het feit

dat u in België slachtoffer werd van huiselijk geweld door (A.H.), die u omschrijft als een soort crimineel.

Nochtans verklaarde u dat u hiervoor verschillende keren een beroep deed op de politie. Toen u

gevraagd werd naar bewijsstukken antwoordde u dat de politie op de hoogte is dat ze ook

wel langskwam, maar dat ze nooit een bewijs hebben afgegeven. Dat u hiervan geen enkel schriftelijk

bewijs kunt krijgen is echter zeer weinig aannemelijk. Daarnaast beschikt u ook niet over enige

medische attesten ter staving van het door u aangehaalde huiselijk geweld, en dit terwijl uw ex u zelfs

zou hebben aangevallen met een mes (CGVS, p.6). U legde weliswaar één doktersattest neer dat op 27

juni 2011 werd afgeleverd door een huisarts. Hieruit blijkt enkel dat er een grote bloeduitstorting werd

vastgesteld aan de voorzijde van uw linker bovenbeen. Dat dit letsel u opzettelijk werd toegebracht door

uw ex-echtgenoot kan hier echter geenszins worden afgeleid. Na uw echtscheiding heeft (A.H.) u niet

meer rechtstreeks bedreigd. Wel zegt u dat u via vrienden mondelinge bedreigingen te horen
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kreeg (CGVS, p.6). U hebt deze bedreigingen echter nooit bij de politie gemeld, zonder dat u hiervoor

een onderbouwde verklaring kan geven (CGVS, p.6).

Tot slot slaagde u er evenmin in om uw vrees bij terugkeer in Iran te concretiseren. U verklaart dat u

uw ex-schoonfamilie vreest. Aanvankelijk beweerde u dat het Koerden zijn, dat ze problemen hebben

met de scheiding, dat ze agressief zijn en dat het onder Koerden makkelijk is om iemand

vermoorden (CGVS, p.6). Toen u geconfronteerd werd met de verklaringen van uw ex-echtgenoot over

zijn origine (hij verklaarde namelijk Fars van origine te zijn) wijzigde u uw verklaringen en gaf u toe dat

zowel hij als zijn ouders van origine Fars zijn (CGVS, p.6 en 7). Toen u gevraagd werd om uw vrees

voor uw ex-schoonfamilie verder te concretiseren geeft u weinig samenhangende antwoorden. U stelt

dat (A.H.) zijn broer en zus, die respectievelijk in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen wonen, naar

Iran zou kunnen sturen om u daar lastig te vallen (CGVS, p.7). Dat (A.H.) zijn broer of zus naar Iran zou

terugsturen niet enkel louter hypothetisch, maar bovendien blijkt uit uw verklaringen dat deze broer en

zus u sinds uw echtscheiding nooit hebben lastig gevallen (CGVS, p.7). Het loutere feit dat u tweemaal

gescheiden bent volstaat niet om te concluderen dat u in Iran een gegronde vrees voor vervolging hebt,

wanneer u deze vrees niet aan de hand van concrete elementen kan aantonen.

Gelet op alle bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden dat er voor u in geval

van terugkeer naar Iran geen sprake is van 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. Hieraan dient toegevoegd te worden dat u en (A.H.H.) officieel

gescheiden zijn, niet alleen volgens Belgisch maar ook volgens Iraans recht. Bovendien hebben jullie

allebei een nieuwe partner en gaf u te kennen dat u met uw huidige partner naar Iran zou willen reizen

(CGVS, p.5 en 6).

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen.

Uw huwelijk met (A.H.), uw echtscheiding en de identiteitsgegevens van uw zoon staan immers niet ter

discussie. Het medisch attest en de brief van uw advocaat werden hierboven reeds besproken.

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

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 48/3 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1, A van het Verdrag van Genève van 1951 en de

materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij citeert de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 1951 en past de

elementen uit deze definitie toe op haar situatie.

Omtrent haar vrees jegens haar tweede ex-echtgenoot, betoogt verzoekster:

“Verweerster verwijt verzoekster geen bewijs te hebben neergelegd van dat zij het slachtoffer is geweest

van partnergeweld door haar ex – echtgenoot (A.H.H.).

In eerste instantie merkt verzoekster op dat het partnergeweld door haar ex – echtgenoot door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest dd. 23 mei 2011 niet werd betwist.

Het is dan ook onbegrijpelijk hoe verweerster zich nu opeens vragen begint te stellen bij het feit dat

verzoekster wel het slachtoffer zou zijn van huiselijk geweld.

Bovendien blijkt uit haar verklaringen dat er verschillende malen politie op bezoek is geweest, zij door

hem werd geslagen en bedreigd en zij mondeling wordt bedreigd.”

Verder citeert zij een aantal van de verklaringen die zij aflegde tijdens het gehoor bij het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) en benadrukt zij dat A.H.H. haar tweede man

was. De trots van een Iraanse man wordt gekrenkt als het verleden van zijn gescheiden vrouw te veel

wordt benadrukt.

Verzoekster wijst verder op de ondergeschikte positie van vrouwen in de Iraanse cultuur. Zij acht het

merkwaardig dat hierover in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd en zij citeert uit algemene

informatie inzake de situatie voor vrouwen in Iran. Huiselijk geweld en partnergeweld worden niet als

misdrijf omschreven en verzoekster kan, gelet op de ondergeschikte positie van de vrouw, geen steun

inroepen van de Iraanse autoriteiten. Getuigenissen van vrouwen zijn minder waard dan deze van

mannen. De sociale cultuur staat voorts niet toe dat vrouwen tegen hun man klacht neerleggen. Doen zij
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dit toch, dan is hun woord niets waard. Daarnaast zijn de nadelige gevolgen niet min en weerhoudt dit

vrouwen ervan om over te gaan tot het neerleggen van een klacht.

Verzoekster stelt weldegelijk een grote angst te koesteren ten aanzien van A.H.. Zij citeert een aantal

van de verklaringen die zij aflegde bij het CGVS en betoogt dat haar vrees oprecht en reëel is, dit gelet

op het feit dat zij in het verleden reeds twee kinderen moest afstaan aan haar ex-echtgenoot.

Verzoekster voert aan problemen te hebben met de familie van haar ex-echtgenoot A.H. en stelt de

bescherming van de Iraanse autoriteiten niet te kunnen inroepen. Deze kunnen zichzelf niet

beschermen en kunnen haar geen individuele bescherming bieden, hetgeen eveneens blijkt uit de reeds

geciteerde algemene informatie.

2.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, het gelijkheidsbeginsel en

de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij benadrukt dat haar identiteit en haar herkomst van Iran niet worden betwist. Verzoekster betoogt dat

de bestreden beslissing geen motivering bevat inzake artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij voert

aan een reëel risico op ernstige schade te lopen in de zin van artikel 48/4, § 2, b) en c).

Verzoekster baseert zich in het kader van de aangevoerde schending van artikel 48/4, § 2, b) op de

vervolging uitgaande van haar ex-man en diens familie. Zij verwijst naar een beslissing waarin door het

CGVS subsidiaire bescherming werd verleend ten aanzien van een Irakees met privéproblemen. Deze

beslissing kan naar analogie worden toegepast gelet op verzoeksters vrees dat zij bij een terugkeer

naar haar land van herkomst zal worden gedood door haar ex-man en diens familie.

Verder citeert verzoekster objectieve informatie omtrent de moeite die Iran heeft om mensenrechten te

doen respecteren. Zij herhaalt nood te hebben aan subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet en betoogt dat het niet aangewezen is om haar terug te sturen

naar een dermate onstabiel land als Iran.

2.1.3. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 en de materiële

motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij wijst hierbij op de ongunstige algemene positie en de discriminatie van “de vrouw in Afghanistan”.

Verzoekster werd in haar thuisland slachtoffer van huiselijk geweld en riskeert hiervan bij een terugkeer

opnieuw slachtoffer te worden. Zij verwijst naar de hoger gedane uiteenzetting omtrent de algemene

ongunstige positie van vrouwen in Iran. Zij dienen het geweld te ondergaan, worden op alle vlakken

gediscrimineerd en krijgen geen bescherming. Verzoekster loopt risico opnieuw te worden blootgesteld

aan discriminatie, fysieke en psychologische behandelingen en mensenrechtenschendingen.

2.1.4. Verzoekster voegt ter staving de volgende stukken bij het verzoekschrift: algemene informatie

inzake de situatie voor vrouwen in Iran (bijlagen 3-7), een beslissing van het CGVS waarin de

subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend aan een Iraakse man (bijlage 8) en algemene

informatie inzake de moeite die Iran heeft om de mensenrechten te doen respecteren (bijlagen 9-14).

2.2.1. De drie door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge

verwevenheid, samen behandeld.

2.2.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoekster preciseert op generlei wijze hoe het

gelijkheidsbeginsel in casu geschonden zou (kunnen) zijn. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig

aangevoerd.

2.2.3. Nog daargelaten dat verzoekster evenmin preciseert welk artikel van de Richtlijn 2004/83/EG van

de Raad van 29 april 2004 zij in casu geschonden acht, dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen

directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde

wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en

onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de

communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De
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omzettingstermijn van de voormelde richtlijn verstreek blijkens artikel 38 van deze richtlijn op 10 oktober

2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.

2.2.4. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing 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.

2.2.5. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.6. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekster de bestreden beslissing geheel ongemoeid

laat waar deze luidt als volgt:

“U verklaarde dat u niet naar Iran kunt terugkeren omdat u de familie van uw ex-echtgenoot (A.H.H.)

vreest. U stelde ook dat gescheiden vrouwen het moeilijk hebben in Iran en niet aanvaard worden in de

samenleving, hetgeen ook wordt opgeworpen in de brief van uw advocaat. Tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u naar de Iraanse ambassade bent geweest om uw

echtscheiding in Iran te regelen. U nam toen ook een formulier mee om een Iraans paspoort aan te

vragen omdat u na uw erkenning als vluchteling met uw huidige partner naar Iran wil reizen. Toen u er

op gewezen werd dat iemand die beschikt over de vluchtelingenstatus niet naar zijn land van herkomst

mag terugkeren antwoordde u dat u het formulier had meegenomen voor als het nodig was en dat u

eventueel uw kinderen in Iran wil gaan ophalen (CGVS, p.5). Bovenstaande staat echter volledig haaks

op en getuigt geenszins van een daadwerkelijke 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.”

Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar zij niet dienstig wordt

aangevochten, door de Raad overgenomen.

Verzoekster voert aan dat het onbegrijpelijk is dat verweerder zich vragen stelt bij het huiselijk geweld

waarvan zij slachtoffer werd, en dit omdat dit door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in

het vorige arrest niet werd betwist. Nog daargelaten dat in het arrest nr. 62 014 van 23 mei 2011 van de

RvV niet uitdrukkelijk wordt gesteld dat de door verzoekster aangevoerde problemen met haar tweede

ex-echtgenoot (haar toenmalige echtgenoot) voor waar moeten worden aangenomen, staat het gegeven

dat deze problemen in het voormelde arrest niet werden betwist er geenszins aan in de weg dat het

CGVS in het kader van de onderhavige, tweede asielaanvraag en op basis van de gegevens die tijdens

deze asielaanvraag aan het licht zijn gekomen, kon besluiten dat verzoekster deze problemen niet

aannemelijk maakt.

Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vervolgens dient er op gewezen te worden dat u geen enkel begin van bewijs neerlegde van het feit

dat u in België slachtoffer werd van huiselijk geweld door (A.H.), die u omschrijft als een soort crimineel.

Nochtans verklaarde u dat u hiervoor verschillende keren een beroep deed op de politie. Toen u

gevraagd werd naar bewijsstukken antwoordde u dat de politie op de hoogte is dat ze ook

wel langskwam, maar dat ze nooit een bewijs hebben afgegeven. Dat u hiervan geen enkel schriftelijk

bewijs kunt krijgen is echter zeer weinig aannemelijk. Daarnaast beschikt u ook niet over enige

medische attesten ter staving van het door u aangehaalde huiselijk geweld, en dit terwijl uw ex u zelfs

zou hebben aangevallen met een mes (CGVS, p.6). U legde weliswaar één doktersattest neer dat op 27

juni 2011 werd afgeleverd door een huisarts. Hieruit blijkt enkel dat er een grote bloeduitstorting werd

vastgesteld aan de voorzijde van uw linker bovenbeen. Dat dit letsel u opzettelijk werd toegebracht door

uw ex-echtgenoot kan hier echter geenszins worden afgeleid.”

Uit verzoeksters verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat zij via

vrienden mondelinge bedreigingen zou hebben ontvangen vanwege A.H.. Verzoekster heeft deze

bedreigingen echter nooit bij de politie gemeld en kon hiervoor geen afdoende verklaring bieden. Hoe

dan ook blijkt uit haar verklaringen dat A.H. nooit concrete stappen ondernam om zijn dreigementen uit

te voeren. Hij heeft verzoekster na hun scheiding niet meer lastiggevallen en kwam haar na de

scheiding nooit nog opzoeken. Waarom A.H. verzoekster werkelijk en blijvend zou viseren, kan evenmin

worden ingezien. Hij stemde immers in met de echtscheiding, heeft net als verzoekster een nieuwe

partner en is met deze partner gehuwd (administratief dossier, stuk 6, p.5-6; stuk 14: documenten).
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Mede gelet op het voormelde slaagt verzoekster er evenmin in om haar vrees bij een terugkeer naar

Iran te concretiseren. Verzoekster laat in dit kader de bestreden beslissing geheel onverlet waar deze

luidt als volgt:

“Tot slot slaagde u er evenmin in om uw vrees bij terugkeer in Iran te concretiseren. U verklaart dat u

uw ex-schoonfamilie vreest. Aanvankelijk beweerde u dat het Koerden zijn, dat ze problemen hebben

met de scheiding, dat ze agressief zijn en dat het onder Koerden makkelijk is om iemand

vermoorden (CGVS, p.6). Toen u geconfronteerd werd met de verklaringen van uw ex-echtgenoot over

zijn origine (hij verklaarde namelijk Fars van origine te zijn) wijzigde u uw verklaringen en gaf u toe dat

zowel hij als zijn ouders van origine Fars zijn (CGVS, p.6 en 7). Toen u gevraagd werd om uw vrees

voor uw ex-schoonfamilie verder te concretiseren geeft u weinig samenhangende antwoorden. U stelt

dat (A.H.) zijn broer en zus, die respectievelijk in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen wonen, naar

Iran zou kunnen sturen om u daar lastig te vallen (CGVS, p.7). Dat (A.H.) zijn broer of zus naar Iran zou

terugsturen niet enkel louter hypothetisch, maar bovendien blijkt uit uw verklaringen dat deze broer en

zus u sinds uw echtscheiding nooit hebben lastig gevallen (CGVS, p.7). Het loutere feit dat u tweemaal

gescheiden bent volstaat niet om te concluderen dat u in Iran een gegronde vrees voor vervolging hebt,

wanneer u deze vrees niet aan de hand van concrete elementen kan aantonen.”

De voormelde motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar zij niet dienstig

wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij bij

een terugkeer naar haar land van herkomst door of door toedoen van A.H. problemen zou riskeren.

In zoverre verzoekster in het schrijven van haar advocaat in het administratief dossier (stuk 14:

documenten) en in het onderhavige verzoekschrift verwijst naar de problemen die zij kende met haar

eerste ex-echtgenoot, kan dienstig worden verwezen naar de vaststellingen die dienaangaande werden

gedaan in het voormelde arrest van de RvV en die leidden tot het besluit dat geen geloof kan worden

gehecht aan de bewering dat zij enige vrees zou dienen te koesteren voor (de familie van) haar ex-

echtgenoot. Verzoekster haalde tijdens onderhavige, tweede asielaanvraag geen nieuw element aan dat

de tijdens de eerste asielprocedure teloorgegane geloofwaardigheid van deze beweerde vrees zou

kunnen herstellen.

Verzoekster verwijst voor het overige nog naar algemene informatie inzake de ongunstige positie van de

vrouw in Iran en inzake de moeite die Iran heeft om mensenrechten te doen respecteren. Deze

informatie is echter van louter algemene aard en kan geenszins volstaan om aan te tonen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Uit deze

informatie kan niet worden afgeleid dat verzoekster ingevolge een terugkeer naar en aanwezigheid in

haar land van herkomst problemen riskeert. Derhalve toont verzoekster, de hoger gedane vaststellingen

inzake haar asielmotieven mede in acht genomen, niet in concreto aan dat zij bij een terugkeer naar

haar land van herkomst daadwerkelijk problemen dreigt te ondervinden.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.7. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit deze beslissing blijkt duidelijk dat de

commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend

zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op haar

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.6. gedane vaststellingen dienaangaande.

Zij toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.
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Verzoekster brengt evenmin informatie bij waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de situatie in haar

land en regio van herkomst zou beantwoorden aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 eenendertig oktober tweeduizend veertien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


