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nr. 201 005 van 12 maart 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK

Sint-Bernardusstraat 96-98

1060 BRUSSEL

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 30 december 2017

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

staatlozen van 30 november 2017.

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 5 februari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE BLOCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché E. GOOVAERTS, 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 en beschikt u over de Iraanse nationaliteit. U

hield duiven in Iran en verzorgde deze dagelijks op het dak van uw woning die u met uw broer deelde.

Vanop uw dak kwam u in contact met uw buurmeisje F. (…) die vaak in de aanpalende tuin van haar

ouders rondhing. Drie à vier jaar geleden werden jullie verliefd op elkaar en startten jullie een niet-

seksuele relatie. Na één jaar vermoedde u dat de ouders van F. (…) op de hoogte waren van jullie

relatie maar er kwam geen reactie van hen hierop. Zeven maanden voor uw vertrek vertelde F. (…) aan

u dat er een oude handelaar, van wie u de naam niet kent, haar hand gevraagd had bij haar ouders en

dat deze het aanbod hadden aanvaard omdat ze zich in een financieel precaire situatie bevonden. U
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was teleurgesteld aangezien u er eerder al aan gedacht had om F.’s (…) hand te vragen. Het ontbreken

van de nodige financiële middelen en de moeilijke relatie met haar familie - F.’s (…) vader had een

hekel aan uw duiven - zorgden er echter voor dat u uw plan nooit uitgevoerd had. F. (…) trouwde

een maand later en u verbrak aanvankelijk alle contact met haar. Zes maanden later kwam u evenwel

terug in contact met haar. U stond terug op uw dak en zag F. (…) in de tuin van haar ouders lopen. Ze

vertelde u dat haar echtgenoot ondanks hun permanent huwelijk al eerder met een andere vrouw

getrouwd was zonder dat F. (…) en haar familie hiervan op de hoogte waren. Jullie knoopten hierop

terug gesprekken aan. U voelde aan dat F. (…) wraak wou nemen op haar echtgenoot en jullie startten

een seksuele relatie. Omdat F. (…) regelmatig naar de tuin ging, had F.’s (…) moeder terug een

vermoeden dat jullie een relatie hadden maar er kwam hier opnieuw geen reactie op. Op 6.07.1394

(Iraanse kalender, stemt overeen met 28.09.2015 in de Gregoriaanse kalender) had u op uw

zolderkamer met F. (…) seks. Plots hoorde u uw duiven wegvliegen. Hierop trok u uw broek aan en

wilde u kijken wat er aan de hand was. Toen u de deur van uw kamer opende, stonden de vader van F.

(…) en haar echtgenoot voor de deur. U duwde één van hen weg, u ontsnapte langs de voordeur en u

trok de wijk in. Een half uur later contacteerde u een vriend, A. (…), aan wie u vroeg om langs uw huis

te gaan. A. (…) vroeg zich af wat u gedaan had omdat er politie voor uw deur stond. Hierop trok u

onmiddellijk naar uw zus’ woning aan wie u het gebeuren vertelde. U organiseerde uw vertrek met een

smokkelaar. Op 10.07.1394 (2.10.2015) verliet u uw land. U vernam nog dat in de week volgend op uw

betrapping de autoriteiten nog een aantal keer bij u thuis langskwamen op zoek naar u. Onderweg naar

België vernietigde u uw identiteitsdocumenten. Op 21.10.2015 vroeg u in België asiel aan. U legde de

volgende documenten neer: een kopie van uw mellikaart (nationale kaart); een kopie van de eerste

pagina van uw shenasnameh (geboorteboekje); en een attest van een psycholoog, d.d. 18.06.2017,

waaruit blijkt dat u ten gevolge van de gebeurtenissen in Iran een ernstige depressie heeft en dat u

geheugenproblemen heeft.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt 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.

U verklaarde dat u een buitenechtelijke (seksuele) relatie heeft gehad met F. G. (…). U werd door haar

vader en haar echtgenoot op heterdaad betrapt en u kwam daardoor in de problemen (CGVS I, p. 7). Er

dient echter gewezen te worden op meerdere elementen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

ondermijnen.

Vooreerst heeft u het huwelijk van F. (…) met een rijke man niet aannemelijk gemaakt. Zo dienen er

grote vraagtekens gezet te worden bij uw bewering dat F. (…) en haar familie voor haar wettelijk

huwelijk niet op de hoogte waren van het feit dat haar toekomstige echtgenoot al eerder getrouwd was.

Op basis van informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal is het hoogst onwaarschijnlijk dat

F.’s (…) familie en zijzelf voor het afsluiten van het huwelijk niet op de hoogte zouden zijn geweest van

het feit dat haar echtgenoot al eerder getrouwd was aangezien ieder huwelijk in de shenasnameh

ingeschreven wordt. Rekening houdend met deze informatie is het weinig aannemelijk dat hetzij tijdens

de onderhandelingen met de ouders over het huwelijkscontract en de bruidsschat, hetzij bij de

registratie van het huwelijk bij de bevoegde instanties het eerste huwelijk van haar aanstaande

bruidegom niet aan het licht zou gekomen zijn. Voorts sloop er een aanzienlijke tegenstrijdigheid in uw

opeenvolgende verklaringen betreffende het moment waarop F. (…) met haar echtgenoot in het huwelijk

zou zijn getreden. Op de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u tijdens uw gehoor d.d. 16 november

2015 dat F. (…) twee jaar daarvoor was getrouwd (CGVS vragenlijst ingevuld op de DVZ, vraag 3.5),

terwijl u later op het Commissariaat-generaal stelde dat zij pas zeven maanden voor uw vertrek

getrouwd was (CGVS II, p. 4). Opvallend is tot slot dat u niet de minste informatie had over F.’s (…)

echtgenoot. Zo wist u zelfs niet eens zijn naam en van waar hij afkomstig was. Nochtans blijkt uit het

geheel van uw verklaringen dat u en F. (…) over haar huwelijk hebben gesproken: u wist immers dat het

om een volwaardig wettelijk permanent huwelijk ging en dat hij een rijke zakenman uit de bazaar was

(CGVS II, p. 4). In deze context komt het weinig aannemelijk over dat u zelfs niet eens de naam van

haar echtgenoot kende. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u veronderstelde dat hetzij F.’s (…)

vader, hetzij haar echtgenoot tegen u klacht had ingediend (CGVS I, p. 4; CGVS II, p. 7). Dat u zich niet

eens geïnformeerd heeft (CGVS II, p. 5) naar de persoon die mogelijkerwijs tegen u klacht heeft

ingediend en door wie u niet naar Iran kan terugkeren, is dan ook een houding die geenszins in

overeenstemming te brengen is met een vrees voor vervolging of ernstige schade, aangezien van een

asielzoeker in alle redelijkheid kan verwacht worden dat hij zich zo volledig en gedetailleerd als mogelijk

informeert over de kernaspecten van zijn vrees. Aangezien het niet aannemelijk is dat F. (…) op het

moment van haar huwelijk niet op de hoogte was van het eerdere huwelijk van haar echtgenoot,

aangezien u over dit huwelijk tegenstrijdige verklaringen aflegde en aangezien u niet eens de identiteit

van haar echtgenoot kende, kan er aan dit huwelijk niet langer geloof gehecht worden.
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Voorts heeft u evenmin uw relatie met F. (…) aannemelijk gemaakt. Zo is het opmerkelijk dat u op de

Dienst Vreemdelingenzaken tijdens uw gehoor op 16 november 2015 verklaarde dat jullie zes jaar

daarvoor, i.e. ergens in de loop van 2009, op elkaar verliefd werden (CGVS vragenlijst ingevuld op de

DVZ, vraag 3.5), daar waar u op het Commissariaat-generaal tijdens uw gehoor d.d. 6 april 2017

verklaarde dat u vier jaar daarvoor, i.e. ergens in 2013, – toen was u ongeveer 34 of 35 jaar oud –

verliefd werd (CGVS I, p. 7-8). Tijdens uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal zei u voorts dat

jullie af en toe berichtjes met elkaar (via uw gsm-toestel) uitwisselden en dat u, gevraagd naar enig

bewijs van uw relatie, deze sms’jes wou tonen maar dat deze op uw gestolen gsm stonden (CGVS I, p.

14). Bij uw tweede gehoor verklaarde u evenwel dat jullie enkel mondelinge gesprekken met elkaar

voerden (CGVS II, p. 10). Geconfronteerd hiermee, ontkende u uw eerdere verklaringen en zei u dat

u ondanks de stress zich wel kon herinneren wat u eerder gezegd had (CGVS II, p.10). Een louter

ontkennen van eerder afgelegde verklaringen kan echter niet als afdoende uitleg hiervoor worden

beschouwd.

Aangezien u noch het huwelijk van F. (…), noch uw relatie met haar aannemelijk gemaakt heeft, heeft

u evenmin aannemelijk gemaakt dat u ten gevolge van dit huwelijk en ten gevolge van uw relatie met

haar in de problemen bent gekomen. Dat aan uw problemen hierdoor geen enkel geloof kan gehecht

worden, blijkt tevens uit de gebrekkige informatie die u hierover had. Zo informeerde u zich sinds uw

aankomst geenszins naar de evolutie van uw problemen in Iran (CGVS I, p. 4). U heeft zich onder meer

nooit geïnformeerd naar de mogelijke gerechtelijke stappen die naar aanleiding van de klacht tegen u

werden gezet (CGVS II, p. 8-9). U kon evenmin informatie geven over het lot van F. (…): u wist onder

meer niet of een klacht tegen haar werd ingediend (CGVS II, p. 8). Nochtans onderhoudt u met

bepaalde familieleden telefonische contacten (CGVS I, p. 4). U stelde weliswaar dat u schrik had om

hiernaar te vragen, dat uw familie niet in uw woning woonde en dat u geen nauw contact met uw broer,

die wel in uw woning woont, onderhield (CGVS I, p. 4). Deze rechtvaardiging overtuigt echter niet. Uit

uw verklaringen blijkt immers tevens dat u er na uw geslaagde ontsnapping uit uw woning in

geslaagd was, onder meer via telefoongesprekken, zich te informeren over de sindsdien

plaatsgevonden gebeurtenissen: zo wist u via familieleden en/of kennissen wel dat na uw ontsnapping

de politie meermaals was langsgekomen en na uw ontsnapping hielp uw broer u overigens aan uw

identiteitsdocumenten, waardoor uit niets blijkt dat uw broer u niet zou willen helpen. Bovendien erkende

u dat uw relatie met uw broer intussen verbeterd is (CGVS II, p. 8-9). Dat u van bovenstaande zaken

niet op de hoogte bent, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van

uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, doet bijgevolg wederom ernstig afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas, aangezien van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht kan worden

dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband

houden met de kern van zijn vluchtrelaas.

In het licht van alle bovenstaande vaststellingen kan geen enkel geloof gehecht worden aan uw

asielrelaas.

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen geenszins wijzigen. Uw

identiteit en nationaliteit worden hier niet betwist. Betreffende het attest ter staving van uw psychische

problemen kan vastgesteld worden dat u louter een bijzonder summier verslag van een psycholoog

neerlegt. Dergelijk verslag is geen zuiver medisch attest, aangezien het niet door een psychiater maar

door een psycholoog, die vooralsnog geen arts is, werd opgesteld. Niettegenstaande dit zeer korte

psychologische verslag melding maakt van een ernstige depressie en geheugenproblemen, legde u

geen enkel stavingstuk neer waaruit ook maar enigszins zou kunnen blijken dat hiernaar een objectief

onderzoek werd gevoerd. Het aangebrachte verslag vermeldt immers niets in verband met een objectief

onderzoek dienaangaande. Het stuk volstaat dan ook geenszins om aan te tonen dat uw psychische

toestand u ten tijde van de gehoren bij het Commissariaat-generaal zou hebben verhinderd om

coherente verklaringen af te leggen en dat de hierboven vastgestelde lacunes en tegenstrijdigheid

hieraan te wijten zouden zijn. Hieraan kan volledigheidshalve nog toegevoegd worden dat een

psycholoog, meer nog dan een arts, bij het stellen van een diagnose volledig afhankelijk is van de

verklaringen van zijn patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de psycholoog vermoedens

hebben over de oorzaak van de ingeroepen klachten. Een psycholoog kan echter nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waardoor de ingeroepen klachten

ontstonden. Het attest vormt dan ook geenszins een bewijs van de omstandigheden waarin uw

psychische problemen zouden zijn ontstaan.

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. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 48/6 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). In een tweede middel haalt

verzoekende partij de schending aan van artikel 48/3, § 2 van de Vreemdelingenwet. In een derde

middel roept verzoekende partij de schending in van de artikelen 48/4 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet. In een vierde en laatste middel voert verzoekende partij ten slotte nog de schending

aan van “het verbod van willekeur”, de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.

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

samen behandeld.

2.2.1. 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 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 het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. 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.

2.2.3.1. Verzoekende partij stelt formeel achter haar verklaringen te blijven staan en niets dan de

waarheid te hebben verteld. Zij kan evenwel niet van alles en van elk detail op de hoogte zijn en heeft

dan ook in de mate van het mogelijke geantwoord op de vragen die haar werden gesteld. Evenmin kan

van haar worden verwacht dat zij alle elementen die zij aanvoert, bewijst. Ten slotte benadrukt

verzoekende partij nog dat het een essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit wordt vermoed,

doch dient bewezen te worden.

2.2.3.2. De Raad stelt vast dat bovenstaand verweer van verzoekende partij geen concrete weerlegging

inhoudt van de vastgestelde onaannemelijkheden, lacunes en tegenstrijdigheid die door verwerende

partij werden vastgesteld. Het louter vasthouden aan haar verklaringen volstaat allesbehalve om de

motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij

toekomt om deze motieven met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij op

voormelde wijze manifest in gebreke blijft. Evenmin blijkt uit de bestreden beslissing dat van

verzoekende partij wordt vereist “alles” te weten of dat zij alle elementen die zij aanvoert zou kunnen

bewijzen.

2.2.4.1. Verzoekende partij hekelt voorts dat verwerende partij haar verklaringen zomaar éénzijdig

afwijst als zijnde ongeloofwaardig zonder de aangebrachte elementen daadwerkelijk te onderzoeken.

Verwerende partij heeft nagelaten alle pertinente feiten vast te stellen en te beoordelen. Evenmin

werden alle beschikbare middelen aangewend om de nodige bewijzen te verzamelen. Er is in casu dan

ook geen enkele feitenbevinding gebeurd en verwerende partij beperkt zich daarentegen tot het

formuleren van eenzijdige bevindingen en het verwijzen naar een stereotype argumentatie. Ook werden

de in aanmerking komende belangen niet op de juiste wijze afgewogen om zodoende te komen tot een

weloverwogen besluit. Verzoekende partij meent dan ook dat het verbod van willekeur werd

geschonden.
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2.2.4.2. De Raad merkt vooreerst op dat uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verwerende

partij zich geenszins heeft beperkt tot een ‘eenzijdige afwijzing’ van de verklaringen van verzoekende

partij. Verwerende partij heeft wel degelijk alle door verzoekende partij aangegeven feiten en elementen

onderzocht en zij heeft op omstandige wijze uiteengezet waarom er geen geloof kan worden gehecht

aan de door verzoekende partij weergegeven asielmotieven. Gelet op de uitgebreide motivering van

verwerende partij, waarbij alle door verzoekende partij aangereikte documenten en gebeurtenissen

worden besproken, stelt de Raad vast dat er wel degelijk een nauwkeurige feitenvinding heeft

plaatsgevonden – waarbij de Raad eveneens wenst te verwijzen naar de uiteenzetting onder punt

2.2.11. – en dat er geenszins sprake is van “eenzijdige bevindingen” en een “stereotype argumentatie”.

Met bovenstaand betoog weerlegt verzoekende partij bovendien niet in concreto de verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissing. Zij laat na te preciseren welke gegevens dan verkeerd werden

geïnterpreteerd en wat de precieze impact zou zijn van deze zogenaamde eenzijdige interpretatie.

Wat betreft de bemerking dat niet alle beschikbare middelen werden aangewend om de nodige bewijzen

te verzamelen, wijst de Raad verzoekende partij erop dat noch de commissaris-generaal, noch de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is evenmin de taak van de commissaris-generaal, dan wel de Raad zelf de lacunes in de

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

Daar waar verzoekende partij nog stelt dat er geen belangenafweging plaatsvond, wijst de Raad erop

dat het verwerende partij in haar declaratieve opdracht enkel toekomt na te gaan of een vreemdeling

voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al

dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling

van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland

ressorteert derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid van verwerende

partij.

2.2.5.1. Verzoekende partij is van mening dat haar problematiek in Iran niet onderzocht werd en dat

verwerende partij nagelaten heeft (mensenrechten)rapporten te verifiëren om de problematiek te

analyseren en vast te stelen. Vervolgens verwijst verzoekende partij nog naar verschillende rapporten

waaruit de door haar aangehaalde problematiek blijkt.

2.2.5.2. De Raad herhaalt dat verwerende partij wel degelijk alle door verzoekende partij aangegeven

feiten en elementen heeft onderzocht doch op omstandige wijze tot de conclusie kwam dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij weergegeven asielmotieven. Hierbij werd

bovendien, in tegenstelling tot wat verzoekende partij beweert, rekening gehouden met de beschikbare

informatie aangaande de situatie in haar land van herkomst dewelke werd toegevoegd aan het

administratief dossier (administratief dossier, stuk 18, landeninformatie). Echter wordt in de bestreden

beslissing vastgesteld dat de verklaringen van verzoekende partij – in het bijzonder haar bewering dat F.

en haar familie voor haar wettelijk huwelijk niet op de hoogte zouden zijn geweest van het feit dat haar

toekomstige echtgenoot al eerder getrouwd was – niet aannemelijk zijn in het licht van deze informatie.

Verder wijst de Raad er nog op dat de loutere verwijzing naar rapporten aangaande de algemene

toestand in haar land van herkomst geenszins volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient immers in

concreto te worden aangetoond, alwaar zij in gebreke blijft.

2.2.6.1. Verzoekende partij betoogt verder dat geen rekening gehouden werd met haar persoonlijke

omstandigheden, zoals haar leeftijd, psychologische toestand en haar achtergrond. In het bijzonder

werd geen rekening gehouden met het feit dat zij verward en ernstig getraumatiseerd is door de

gebeurtenissen. Verzoekende partij benadrukt dat zij lijdt aan ernstige psychologische problemen.

Verzoekende partij verwijst dienaangaande naar het door haar bijgebrachte psychologische verslag.

Evenmin werd rekening gehouden met de impact van de lange duur van de asielprocedure.

2.2.6.2. De Raad wijst er vooreerst op dat inzake de psychologische problemen van verzoekende partij

en het psychologisch verslag dat zij hierover bijbracht in de bestreden beslissing terecht als volgt wordt

geoordeeld: “Betreffende het attest ter staving van uw psychische problemen kan vastgesteld worden

dat u louter een bijzonder summier verslag van een psycholoog neerlegt. Dergelijk verslag is geen

zuiver medisch attest, aangezien het niet door een psychiater maar door een psycholoog, die

vooralsnog geen arts is, werd opgesteld. Niettegenstaande dit zeer korte psychologische verslag

melding maakt van een ernstige depressie en geheugenproblemen, legde u geen enkel stavingstuk neer

waaruit ook maar enigszins zou kunnen blijken dat hiernaar een objectief onderzoek werd gevoerd. Het
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aangebrachte verslag vermeldt immers niets in verband met een objectief onderzoek dienaangaande.

Het stuk volstaat dan ook geenszins om aan te tonen dat uw psychische toestand u ten tijde van de

gehoren bij het Commissariaat-generaal zou hebben verhinderd om coherente verklaringen af te leggen

en dat de hierboven vastgestelde lacunes en tegenstrijdigheid hieraan te wijten zouden zijn. Hieraan kan

volledigheidshalve nog toegevoegd worden dat een psycholoog, meer nog dan een arts, bij het stellen

van een diagnose volledig afhankelijk is van de verklaringen van zijn patiënt. Rekening houdend met zijn

bevindingen kan de psycholoog vermoedens hebben over de oorzaak van de ingeroepen klachten.

Een psycholoog kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waardoor de ingeroepen klachten ontstonden. Het attest vormt dan ook geenszins een bewijs

van de omstandigheden waarin uw psychische problemen zouden zijn ontstaan.”. De Raad stelt vast dat

verzoekende partij zich beperkt tot het louter verwijzen naar haar psychische problemen, zonder

voormelde motivering met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Deze motivering blijft

dan ook onverminderd overeind. Tot op heden brengt verzoekende partij geen medisch attest bij waaruit

blijkt dat zij niet in staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Zij toont dan

ook op generlei wijze aan dat de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing te wijten zouden

zijn aan haar psychische gezondheidstoestand.

Evenmin maakt verzoekende partij in concreto aannemelijk dat de verschillende vaststellingen in de

bestreden beslissing te wijten zouden zijn aan de lange duur van de asielprocedure. Wederom dient

benadrukt te worden dat verzoekende partij geen medisch attest bijbrengt waaruit blijkt dat zij omwille

van haar psychische gezondheidstoestand niet in staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar

voor te brengen. Verder bemerkt de Raad dat verzoekende partij bezwaarlijk kan beweren dat zij

benadeeld is door de lange duur van de asielprocedure. Immers, door dit feit genoot zij langer

bescherming tegen de beweerde vervolging en werd zij in de mogelijkheid gesteld aanvullende stukken

te verzamelen ter staving van haar asielrelaas.

2.2.7. Verder wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet,

waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis van stukken

geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6,

tweede lid, e) van de Vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te staan dat “de

asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra uitvoerig werd

toegelicht, oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als volstrekt ongeloofwaardig

moet worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is voldaan om

toepassing te maken van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.2.8. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld

artikel beroepen.

2.2.9. 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.

2.2.10. 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 niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst
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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.

2.2.11. 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 17 en 18),

en dat verzoekende partij tijdens de gehoren op het Commissariaat-generaal d.d. 6 april 2017 en 26 juni

2017 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.

2.2.12. De middelen zijn ongegrond. 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

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 twaalf maart tweeduizend achttien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


