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nr. 225 575 van 2 september 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS

Lakenselaan 53

1090 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 4 april 2019 heeft

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

6 maart 2019.

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 24 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat

L. LUYTENS en van attaché L. DECROOS, 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

U verklaarde de Iraanse nationaliteit te bezitten een soennitische moslim van Koerdische origine te zijn,

geboren te Salmas, West-Azerbeidzjan. U woonde heel uw leven in het dorp Khorkhora, regio Salmas,

waar u samen met uw broers als landbouwer werkte. Sinds 1395 (2016) bent u sympathisant van de

Koerdische partij PJAK. Op 01/05/1395 (22 juli 2016) kwamen drie voor u onbekende leden van PJAK

bij u langs.

Ze vroegen u om hen met uw auto naar het nabij gelegen dorp Abarze te brengen, waar u mee

instemde. Onderweg kwamen jullie echter een controlepost van de Sepah (Revolutionaire Garde) tegen.

De leden van PJAK geboden u niet te stoppen voor de controlepost. U gaf gas bij en passeerde de

controlepost. De leden van de Sepah zetten de achtervolging in. U nam vervolgens de afslagrichting

het dorp Abarze. U reed aan hoge snelheid de helling naar beneden. Op een gegeven moment kwam

uw auto tot stilstand in een rivier. U nam daarop de benen en vluchtte via een zijweg naar uw nicht in het
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dorp Abarze. De leden van PJAK bleven achter. U hoorde op een gegeven moment geweerschoten. U

weet echter niet wat er met de leden van PJAK is gebeurd.

De volgende dag ging de echtgenoot van uw nicht naar uw familie in Khorkhora. Daar kreeg hij te horen

dat de Iraanse autoriteiten bij uw familie langsgingen en uw broer S. (…) meenamen. In de namiddag

werd hij weer vrijgelaten op voorwaarde dat hij u zou aangeven als hij wist waar u was. Uw broer en uw

schoonbroer vonden dat u Iran best kon verlaten en regelden uw reis.

Op 4/05/1395 verliet u uiteindelijk Iran. U reisde te paard naar de grens met Turkije, van waar u per bus

en te voet verder reisde naar Bulgarije. In Bulgarije verbleef u ongeveer 7 maanden in het

opvangcentrum Harmanli. Vervolgens reisde u per vrachtwagen verder naar België, waar u op 2 mei

2017 aankwam en op 8 mei 2017 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Na uw aankomst in België zocht u contact met de partijleden van PJAK. U nam een aantal keer deel aan

betogingen in Brussel en Leuven georganiseerd door PJAK.

U vreest bij een eventuele terugkeer naar Iran vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten omwille

van uw activiteiten voor PJAK.

Ter staving van uw relaas legt u uw originele shenasnameh voor en foto’s waarop u te zien bent tijdens

betogingen van PJAK in België.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Voorts dient opgemerkt te worden dat u er niet in bent 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.

U vreest In Iran vervolging vanwege de Iraanse autoriteiten omwille van activiteiten die u zowel in Iran

als in België zou hebben uitgevoerd voor PJAK..

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent uw

zogenaamde problemen in Iran op fundamentele wijze wordt ondermijnd door vage, onwaarschijnlijke en

tegenstrijdige verklaringen doorheen uw opeenvolgende gehoren tijdens uw asielprocedure.

Zo kunnen er de nodige vraagtekens geplaats worden bij uw verklaringen omtrent uw laatste

verblijfplaats in Iran. U verklaarde tijdens uw onderhoud bij het CGVS namelijk in eerste instantie dat uw

ouderlijke woonst in Khorkora uw laatste verblijfsplaats was voor uw vertrek uit Iran (CGVS, p. 6). U

vervolgens ter verduidelijking gevraagd waar u uw allerlaatste nacht in Iran doorbracht , stelt u dat u de

laatste dag een probleem ondervond en vervolgens Iran verliet (CGVS, p. 6). Wanneer u vervolgens

nogmaals gevraagd werd of het klopt dat u uw laatste nacht in Iran in Khorkhora doorbracht en van

daaruit Iran verliet, ontkent u dit plots en stelt u dat u de laatste nacht in Abarze doorbracht en dat u er

drie dagen doorbracht alvorens op 4/05/1395 het land te verlaten(CGVS, p. 6). Het feit dat u er zelfs niet

in slaagt een coherente weergave te geven van een dergelijk basiselement van uw relaas doet twijfels

rijzen bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas..

Voorts is het zeer opmerkelijk dat u een totaal gebrek aan kennis heeft over de drie kameraden van

PJAK die u op 1/5/1395 zogenaamd om hulp kwamen vragen. U weet enkel te vertellen dat dat ze het

uniform van ‘de kameraden’ droegen (CGVS, p. 10). Verder weet u helemaal niets over hen, zelfs niet

hun namen (CGVS, p. 10). Thans riskeerde u volgens uw beweringen uw leven voor de drie

onbekenden. Hetgeen echter volstrekt onbegrijpelijk is, is dat u, nadat u er zogenaamd in slaagde om de

Sepah te ontvluchten, nooit enige moeite heeft gedaan om na te gaan wat er met de drie kameraden

gebeurde (CGVS, p. 16). U veronderstelt dat ze op de vlucht sloegen, maar ondernam nooit enige

poging om informatie in te winnen over het welzijn van de drie kameraden (CGVS, p. 16,17). Van een

persoon die een verzoek tot internationale bescherming indient, kan redelijkerwijs worden verwacht dat

hij zich uitgebreid informeert over de elementen die rechtstreeks verband houden met zijn

vluchtmotieven. De vaststelling dat u het klaarblijkelijk naliet dit te doen, doet verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat uw asielrelaas hoe dan ook bestaat uit verschillende dusdanig

onwaarschijnlijke elementen waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

Zo is het wel zeer onwaarschijnlijk dat drie leden van PJAK, een partij die door de Iraanse autoriteiten

wordt beschouwd als een terroristische organisatie, beroep zouden doen op een hen onbekende

persoon om hen door Iran te laten vervoeren. Het is bovendien totaal onwaarschijnlijk dat deze

personen zich door een onbekende door Iran laten vervoeren terwijl ze gewapend en geüniformeerd

zouden zijn (CGVS, p. 8, 10, 17).
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Het is voorts totaal onlogisch dat de Iraanse autoriteiten eerst uw broer zouden arresteren om hem

vervolgens vrij te laten met de opdracht dat hij mee moest werken en u aangeven (CGVS p. 17). Ze

geven hem hierdoor immers de kans om u te waarschuwen. Uit het geheel aan bovenstaande

vaststellingen blijkt dan ook dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden problemen in

Iran omwille van de beweerde hulp die u aan PJAK zou hebben geboden.

Aan de zogenaamde problemen die uw familie in Iran zou hebben gekend naar aanleiding van uw

deelname aan een betoging voor de Iraanse ambassade in België kan evenmin geloof worden gehecht.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u incoherente verklaringen aflegt over het tijdstip van de

betoging zelf. Zo verklaarde u tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS in eerste instantie dat de

betoging op 1/5 plaatsvond (CGVS, p. 14). Op de foto’s die u neerlegde ter staving van uw deelname

aan deze betoging noteerde u echter de datum 5/1/2018. Uw bewering dat u eerst de maand noteert en

dan pas de dag is niet aannemelijk aangezien u op andere foto’s steevast de dag vermeldt alvorens

naar de maand te verwijzen (zie groene map vb.: 31/1/2018, 22/1/2018, 27/1/2018, 26/6/2018,

17/8/2018,..). U met voornoemde bedenking geconfronteerd, stelt u dat u het niet weet en u misschien

vergist heeft. Het CGVS zou enigszins begrip kunnen opbrengen voor deze nalatigheid, ware het niet

dat uw familie volgens uw bewering de dag na uw deelname aan de betoging voor de Iraanse

ambassade problemen zou hebben gekend in Iran maar dat u plots zelfs niet meer weet wanneer uw

familie deze beweerde problemen zou hebben gekend. De vaststelling dat u zelfs niet bij benadering

weet wanneer uw familie zogenaamd door uw toedoen werd lastiggevallen door de Iraanse autoriteiten

is onbegrijpelijk (CGVS, p. 14, 15). Uw verklaring dat u zich de datum niet herinnert omdat in Iran een

andere kalender wordt gebruikt kan totaal niet overtuigen. Blijkt namelijk dat u ook in de Perzische

kalender niet – zelfs niet bij benadering - kan zeggen wanneer uw familie lastiggevallen werd naar

aanleiding van uw activiteiten in België (CGVS, p. 15). U geconfronteerd met het feit dat er van u

verwacht kan worden dat u een dergelijk ingrijpende gebeurtenis op zijn minst bij benadering zou

kunnen situeren in de tijd, stelt u uiteindelijk dat u het niet weet en dat u uw familie niet durfde te bellen

omdat u hen geen extra problemen wou bezorgen (CGVS, p. 15). Voornoemde verklaring houdt echter

wederom geen steek, aangezien u eerder in hetzelfde onderhoud verklaarde dat u in juni 2018 nog

contact had met uw familie in Iran (CGVS, p. 8). De vaststelling dat u geen indicatie heeft van de

periode, laat staan van de datum, waarop uw broer zogenaamd gearresteerd werd naar aanleiding van

uw deelname aan een betoging voor de Iraanse ambassade in Brussel, ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw relaas..

Betreffende uw beweerde vrees dat u ten gevolge van uw deelname aan betogingen in België bij

terugkeer naar Iran een risico op vervolging of ernstige schade loopt, dient vervolgens opgemerkt te

worden dat, behalve één betoging voor de Iraanse ambassade, de manifestaties waaraan u deelnam

niet expliciet gericht waren tegen het Iraanse regime. U nam immers voornamelijk deel aan betogingen

die de situatie van de Koerden in Turkije en Syrië aankaartten of waarbij de vrijlating van Öcalan geëist

werd (CGVS, p.15, 16). Aangezien deze betogingen niet expliciet tegen het Iraanse regime gericht zijn,

is het zeer onwaarschijnlijk dat uw deelname hieraan door de Iraanse autoriteiten, indien ze hiervan al

op de hoogte zouden zijn, negatief gepercipieerd zou kunnen worden. Betreffende uw deelname aan de

betoging voor de Iraanse ambassade in Brussel kan daarenboven vastgesteld worden dat u er als

gewone deelnemer aanwezig was. U sprak niet met de pers en organiseerde zelf nooit iets (CGSV, p.

13, 14). Uit de beschikbare informatie blijkt in dit verband dat de Iraanse autoriteiten niet de

mogelijkheden hebben om alle oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren. Bovendien blijkt dat

jaarlijks duizenden Iraniërs naar Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na,

personen die geen of weinig zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij

terugkeer geen problemen ondervinden. Veel hangt bijgevolg af van de zichtbaarheid van de persoon en

zijn activiteiten.

Gevraagd of u aanwijzingen had of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw deelname, stelt u

dat de Iraanse autoriteiten na uw deelname aan het protest voor de Iraanse ambassade in België, uw

familie in Iran lastig vielen (CGSV, p. 13, 14). Hierboven is echter reeds gebleken dat er aan de

zogenaamde problemen van uw familie naar aanleiding van uw deelname aan een betoging voor de

Iraanse ambassade in België niet het minste geloof gehecht kon worden. Gelet op uw beperkt aantal

deelnames, i.e. één, aan betogingen tegen het Iraanse regime in België, gelet op uw zeer beperkte

zichtbaarheid hierbij – u nam als gewone deelnemer deel – en gelet op het feit dat u geen

geloofwaardige aanwijzingen had dat de Iraanse autoriteiten van uw deelname aan de betoging voor de

Iraanse ambassade op de hoogte zijn, blijkt uit niets dat u bij terugkeer naar Iran omwille van uw loutere

deelname aan één manifestatie tegen het Iraanse regime een verhoogd risico op vervolging of ernstige

schade zou lopen.

Ten slotte verklaarde u uitdrukkelijk dat u voor uw vertrek uit Iran geen persoonlijke problemen heeft

gekend met andere personen in Iran en nooit eerder problemen kende met de Iraanse autoriteiten

(CGVS, p.19). U heeft bovendien, afgezien van het beweerde vervoer van drie van hun leden, nooit

deelgenomen aan enige activiteit van PJAK in Iran (CGVS, p. 10-12).
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Het geheel aan bovenstaande vaststellingen leidt tot de conclusie dat u niet aannemelijk heeft kunnen

maken dat u in Iran daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie dient te koesteren of dat u er een reëel risico zou lopen op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bijgevolg kan de vluchtelingenstatus u niet

worden toegekend en komt u evenmin in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw relaas zijn niet van die aard dat ze bovenstaande

appreciatie kunnen wijzigen. Uw shenasnameh heeft betrekking op uw identiteit, nationaliteit en

herkomst, maar zegt verder niets over uw vluchtmotieven. Uit de foto’s die u voorlegt betreffende uw

deelname aan betogingen georganiseerd door PJAK in België kan evenmin worden afgeleid dat u bij

een eventuele terugkeer naar Iran persoonlijk geviseerd zou worden.

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. Verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift in op de verschillende motieven van de bestreden

beslissing en tracht deze te verklaren dan wel te weerleggen. Zij steunt zich derhalve op de schending

van de materiële motiveringsplicht.

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

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

Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.3.1. Inzake de vastgestelde incoherenties in haar verklaringen over haar laatste verblijfplaats in Iran,

stelt verzoekende partij dat “(h)et (…) toch vrij logisch (is) dat verzoeker in eerste instantie denkt aan zijn

ouderlijke woonst als men hem naar zijn laatste verblijfplaats vraagt”. Verder “(…) is (het) ook logisch

dat in tweede instantie en namelijk bij navraag tot precisering aan bod komt dat hij de laatste dag van

zijn “verblijf” in de ouderlijke woning een probleem kreeg en er dus niet meer bleef; hij ging toen immers

op de vlucht naar zijn nicht in het dorp Abarze en “bleef” daar drie dagen tot aan zijn vertrek naar

Turkije”. Bij de beoordeling van haar verklaringen moet bovendien rekening worden gehouden met haar

profiel van landbouwer.
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2.2.3.2. De Raad treedt verwerende partij evenwel bij in de motivering dat verzoekende partij incoherent

is aangaande haar laatste verblijfplaats in Iran. Weliswaar is het op zich niet onaannemelijk dat

verzoekende partij aanvankelijk bij de vraag waar haar laatste verblijfplaats was in Iran verwees naar

haar ouderlijke woonst in Khorkhora, waar zij tot aan het incident dat de aanleiding was voor haar vlucht

uit Iran heel haar leven had verbleven, doch benadrukt de Raad dat het wel degelijk afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van het voorgehouden asielrelaas dat zij vervolgens op de uitdrukkelijke vraag waar

zij haar allerlaatste nacht in Iran doorbracht antwoordde dat zij ‘op de laatste dag dat probleem heeft

ondervonden en vervolgens Iran heeft verlaten’ (administratief dossier, stuk 7, notities CGVS, p. 6),

zonder gewag te maken van het feit dat zij na het incident nog drie dagen in Abarze zou hebben

verbleven. Dat zij pas nadat haar uitdrukkelijk gevraagd werd of zij dan de laatste nacht in Iran in

Khorkhora doorbracht en zij van daaruit Iran heeft verlaten, gewag maakt van het feit dat zij na het

incident nog drie dagen verbleven heeft in Abarze (notities CGVS, p. 6), ondergraaft de

geloofwaardigheid van haar verklaringen. Van verzoekende partij mogen dienaangaande coherente en

precieze verklaringen worden verwacht en haar profiel van landbouwer doet hieraan geen enkele

afbreuk.

2.2.4.1. Waar in de bestreden beslissing in hoofde van verzoekende partij een gebrek aan kennis over

de drie kameraden wordt vastgesteld, wijst verzoekende partij erop dat zij “van oudsher sympathie had

voor de Koerdische zaak en voor de “kameraden”, die vroeger geregeld in het dorp passeerden en er

zelfs bij hem thuis verbleven (…)”. Verzoekende partij bemerkt dat hierover weinig vragen werden

gesteld en dat evenmin ingegaan werd op de zaak van haar neef D., wat nochtans een belangrijke

reden was voor haar engagement. Het feit dat deze personen kameraden waren, volstond voor

verzoekende partij dan ook om hen te helpen. Verder stelt verzoekende partij dat het quasi onmogelijk is

om te achterhalen wie de drie personen waren, waardoor, en tevens omwille van veiligheidsredenen, zij

dan ook niet meer informatie heeft over hun lot.

2.2.4.2. De Raad bemerkt vooreerst dat de sympathie voor de Koerdische partij PJAK van verzoekende

partij op zich niet wordt betwist, doch blijkt uit haar verklaringen tevens dat zij pas sympathisant is sinds

1395 (2016) en dat zij op het moment dat de drie kameraden van PJAK haar om hulp vroegen, op

01/05/1395 (22 juli 2016) nooit eerder hulp had verleend aan PJAK (notities CGVS, p. 10). Verder blijkt

uit haar verklaringen dat, hoewel er in haar dorp geregeld kameraden van PJAK passeerden, zij de drie

personen die om haar hulp vroegen nooit eerder had gezien (notities CGVS, p. 10). Gelet op de Iraanse

context en het risico wanneer men geassocieerd wordt met personen van PJAK, is de verklaring van

verzoekende partij dat zij onmiddellijk bereid was om hen te helpen wanneer ze haar vroegen om hen

met de wagen te vervoeren naar Abarze (notities CGVS, p. 10) geenszins plausibel. Dat zij

daarenboven nadien geen enkele moeite heeft gedaan om na te gaan wat er met de drie kameraden

gebeurde, de personen waarvoor zij haar eigen leven riskeerde, is des te onaannemelijker. De bewering

dat het quasi onmogelijk is om te achterhalen wie de drie personen waren en wat er met hen gebeurd is,

kan geenszins overtuigen. Immers kan worden aangenomen dat dergelijk incident, dat niet ver van haar

dorp plaatsvond, de ronde deed in de regio waardoor verwacht mag worden dat verzoekende partij

meer informatie zou hebben over het lot van de drie kameraden. Zij het hierbij nog benadrukt dat

verzoekende partij vanuit België af en toe contact heeft met haar familie in het dorp Khorkhora (notities

CGVS, p. 8). Nergens uit haar verklaringen blijkt evenwel dat zij ook nog maar getracht heeft via haar

familie meer te weten te komen over het lot van de drie kameraden die zij vervoerde. Dergelijke

desinteresse inzake elementen die rechtstreeks verband houden met haar vluchtmotieven, ondergraaft

op ernstige wijze de geloofwaardigheid van het door haar voorgehouden asielrelaas.

2.2.5.1. Omtrent de motivering van verwerende partij dat het zeer onwaarschijnlijk is dat drie leden van

PJAK, een partij die door de Iraanse autoriteiten wordt beschouwd als een terroristische organisatie,

beroep zouden doen op een hen onbekende persoon om hen door Iran te laten vervoeren, betoogt

verzoekende partij vooreerst dat zij geen onbekende was, nu de kameraden vroeger geregeld in het

dorp kwamen, een kleine plaats waar iedereen elkaar kent, waardoor de kameraden wel degelijk wisten

aan wie ze hulp vroegen. Daarnaast stelt verzoekende partij dat zij hen geenszins ‘door Iran’ diende te

vervoeren, maar slechts naar een ander dorp in de regio, tien kilometer verder.

2.2.5.2. De Raad is evenwel, samen met verwerende partij, van oordeel dat de door verzoekende partij

beschreven gang van zaken allerminst aannemelijk is. Verzoekende partij verklaarde op het

Commissariaat-generaal dat zij de drie personen die haar om hulp vroegen nog nooit eerder had gezien

(notities CGVS, p. 10). Het is geheel ongeloofwaardig dat drie leden van PJAK, een partij die door

Iraanse autoriteiten wordt beschouwd als een terroristische organisatie, een risicovolle onderneming als

deze zouden toevertrouwen aan een voor hen onbekende persoon. Dat de PJAK-leden via via bij

verzoekende partij terecht kwamen, zoals verzoekende partij lijkt voor te houden in haar verweer, doet
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hieraan geen enkele afbreuk. Verder acht de Raad het eveneens totaal ongeloofwaardig dat deze

PJAK-leden zich door een onbekende met de wagen laten vervoeren terwijl ze gewapend en

geüniformeerd zouden zijn. Er zou immers mogen worden verwacht dat de PJAK-leden zich bewust

waren van de mogelijkheid om onderweg controleposten tegen te komen, waardoor het niet aannemelijk

is dat zij nauwelijks voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het risico op ontdekking te verkleinen

en deze hachelijke onderneming bovendien toevertrouwen aan een onbekende. Dat het dorp Abarze

waarnaar zij moesten worden vervoerd zich slechts tien kilometer verder bevond, doet hieraan geen

enkele afbreuk.

2.2.6.1. Waar verwerende partij het totaal onlogisch acht dat de Iraanse autoriteiten eerst haar broer

zouden arresteren om hem vervolgens vrij te laten met de opdracht dat hij mee moest werken en haar

aangeven, merkt verzoekende partij op dat haar broer de oudste was en de verantwoordelijkheid had

voor het huis. De Iraanse autoriteiten konden hem niet blijven vasthouden aangezien hij niets met de

zaak te maken had en hij niet wist waar verzoekende partij was.

2.2.6.2. De Raad meent evenwel dat het totaal onlogisch is dat de Iraanse autoriteiten eerst haar broer

zouden arresteren om hem vervolgens vrij te laten met de opdracht dat hij mee moest werken en haar

aangeven en zodoende hem de kans geven om verzoekende partij te waarschuwen. Deze onlogische

gang van zaken kan geenszins verklaard worden door bovenstaande opmerkingen van verzoekende

partij.

2.2.7.1. Betreffende de motivering in de bestreden beslissing dat geen geloof kan worden gehecht aan

de problemen die haar familie in Iran zou hebben gekend naar aanleiding van haar deelname aan een

betoging voor de Iraanse ambassade in België, gezien haar incoherente verklaringen over het tijdstip

van de betoging zelf en de vaststelling dat zij zelfs niet bij benadering weet wanneer haar familie

zogenaamd door haar toedoen werd lastiggevallen door de Iraanse autoriteiten, stelt verzoekende partij

dat zij “deze interpretatie (betreurt)” en dat zij “bevestigt dat zijn familie een dag na de manifestatie -van

5/1/2018-de geschetste problemen heeft gehad”. Verzoekende partij vraagt begrip voor het feit dat zij de

juiste datum niet kent. Zij weet enkel dat haar familie de dag erna problemen kende. Verzoekende partij

duidt er nog op dat de manifestatie een jaar geleden plaatsvond en zij een hele reeks van manifestaties

heeft bezocht.

2.2.7.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verwerende partij aangaande de zogenaamde problemen

die haar familie in Iran zou hebben gekend naar aanleiding van haar deelname aan een betoging voor

de Iraanse ambassade in België terecht het volgende vaststelt: “Aan de zogenaamde problemen die uw

familie in Iran zou hebben gekend naar aanleiding van uw deelname aan een betoging voor de Iraanse

ambassade in België kan evenmin geloof worden gehecht. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u

incoherente verklaringen aflegt over het tijdstip van de betoging zelf. Zo verklaarde u tijdens uw

persoonlijk onderhoud bij het CGVS in eerste instantie dat de betoging op 1/5 plaatsvond (CGVS, p. 14).

Op de foto’s die u neerlegde ter staving van uw deelname aan deze betoging noteerde u echter de

datum 5/1/2018. Uw bewering dat u eerst de maand noteert en dan pas de dag is niet aannemelijk

aangezien u op andere foto’s steevast de dag vermeldt alvorens naar de maand te verwijzen (zie

groene map vb.: 31/1/2018, 22/1/2018, 27/1/2018, 26/6/2018, 17/8/2018,..). U met voornoemde

bedenking geconfronteerd, stelt u dat u het niet weet en u misschien vergist heeft. Het CGVS zou

enigszins begrip kunnen opbrengen voor deze nalatigheid, ware het niet dat uw familie volgens uw

bewering de dag na uw deelname aan de betoging voor de Iraanse ambassade problemen zou hebben

gekend in Iran maar dat u plots zelfs niet meer weet wanneer uw familie deze beweerde problemen zou

hebben gekend. De vaststelling dat u zelfs niet bij benadering weet wanneer uw familie zogenaamd

door uw toedoen werd lastiggevallen door de Iraanse autoriteiten is onbegrijpelijk (CGVS, p. 14, 15). Uw

verklaring dat u zich de datum niet herinnert omdat in Iran een andere kalender wordt gebruikt kan totaal

niet overtuigen. Blijkt namelijk dat u ook in de Perzische kalender niet – zelfs niet bij benadering - kan

zeggen wanneer uw familie lastiggevallen werd naar aanleiding van uw activiteiten in België (CGVS, p.

15). U geconfronteerd met het feit dat er van u verwacht kan worden dat u een dergelijk ingrijpende

gebeurtenis op zijn minst bij benadering zou kunnen situeren in de tijd, stelt u uiteindelijk dat u het niet

weet en dat u uw familie niet durfde te bellen omdat u hen geen extra problemen wou bezorgen (CGVS,

p. 15). Voornoemde verklaring houdt echter wederom geen steek, aangezien u eerder in hetzelfde

onderhoud verklaarde dat u in juni 2018 nog contact had met uw familie in Iran (CGVS, p. 8). De

vaststelling dat u geen indicatie heeft van de periode, laat staan van de datum, waarop uw broer

zogenaamd gearresteerd werd naar aanleiding van uw deelname aan een betoging voor de Iraanse

ambassade in Brussel, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas.”. De Raad stelt vast dat

verzoekende partij voormelde incoherenties op geen enkele manier afdoende weerlegt of verklaart. Het

feit dat deze manifestatie een jaar geleden plaatsvond en dat zij ook nog andere manifestaties heeft
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bezocht, kan deze incoherenties niet verklaren aangezien haar familie maar naar aanleiding van één

specifieke deelname werd lastiggevallen door de Iraanse autoriteiten, met name na haar deelname aan

de betoging voor de Iraanse ambassade, en van verzoekende partij dan ook kan worden verwacht dat

zij een dergelijke ingrijpende gebeurtenis op een coherente manier zou kunnen situeren in de tijd.

2.2.8.1. Ten slotte wijst verzoekende partij nog op haar deelname aan de manifestaties en activiteiten

voor de Koerdische zaak. Verzoekende partij stelt dat “er genoeg informatie voorhanden is dat de

Iraanse overheden dit wel degelijk ernstig nemen”. Zij betwist voorts de stelling dat enkel een deelname

aan een betoging voor de Iraanse ambassade enig gevaar kan opleveren.

2.2.8.2. De Raad is evenwel van oordeel dat in de bestreden beslissing in verband met de deelname

van verzoekende partij aan betogingen in België terecht volgende opmerkingen worden gemaakt:

“Betreffende uw beweerde vrees dat u ten gevolge van uw deelname aan betogingen in België bij

terugkeer naar Iran een risico op vervolging of ernstige schade loopt, dient vervolgens opgemerkt te

worden dat, behalve één betoging voor de Iraanse ambassade, de manifestaties waaraan u deelnam

niet expliciet gericht waren tegen het Iraanse regime. U nam immers voornamelijk deel aan betogingen

die de situatie van de Koerden in Turkije en Syrië aankaartten of waarbij de vrijlating van Öcalan geëist

werd (CGVS, p.15, 16). Aangezien deze betogingen niet expliciet tegen het Iraanse regime gericht zijn,

is het zeer onwaarschijnlijk dat uw deelname hieraan door de Iraanse autoriteiten, indien ze hiervan al

op de hoogte zouden zijn, negatief gepercipieerd zou kunnen worden. Betreffende uw deelname aan de

betoging voor de Iraanse ambassade in Brussel kan daarenboven vastgesteld worden dat u er als

gewone deelnemer aanwezig was. U sprak niet met de pers en organiseerde zelf nooit iets (CGSV, p.

13, 14). Uit de beschikbare informatie blijkt in dit verband dat de Iraanse autoriteiten niet de

mogelijkheden hebben om alle oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren. Bovendien blijkt dat

jaarlijks duizenden Iraniërs naar Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na,

personen die geen of weinig zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij

terugkeer geen problemen ondervinden. Veel hangt bijgevolg af van de zichtbaarheid van de persoon

en zijn activiteiten.

Gevraagd of u aanwijzingen had of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw deelname, stelt u

dat de Iraanse autoriteiten na uw deelname aan het protest voor de Iraanse ambassade in België, uw

familie in Iran lastig vielen (CGSV, p. 13, 14). Hierboven is echter reeds gebleken dat er aan de

zogenaamde problemen van uw familie naar aanleiding van uw deelname aan een betoging voor de

Iraanse ambassade in België niet het minste geloof gehecht kon worden. Gelet op uw beperkt aantal

deelnames, i.e. één, aan betogingen tegen het Iraanse regime in België, gelet op uw zeer beperkte

zichtbaarheid hierbij – u nam als gewone deelnemer deel – en gelet op het feit dat u geen

geloofwaardige aanwijzingen had dat de Iraanse autoriteiten van uw deelname aan de betoging voor de

Iraanse ambassade op de hoogte zijn, blijkt uit niets dat u bij terugkeer naar Iran omwille van uw loutere

deelname aan één manifestatie tegen het Iraanse regime een verhoogd risico op vervolging of ernstige

schade zou lopen.”. Verzoekende partij beperkt zich, in een poging om voormelde motivering in een

ander daglicht te stellen, tot tegenspreken van de conclusie van verwerende partij en het uiten van blote

beweringen die niet worden gestaafd aan de hand van objectieve informatie. Dergelijk verweer biedt

geenszins soelaas.

2.2.9. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas 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

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.
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2.2.11. Ter terechtzitting legt verzoekende partij nog verschillende foto’s neer van haar deelname aan

verschillende betogingen in België, stellende dat deze rechtstreeks gericht waren tegen het Iraanse

regime en dat de vervolging van de Koerden er aan de kaak werd gesteld.

De Raad is evenwel van oordeel dat inzake deze foto’s hetzelfde kan worden vastgesteld als de eerder

door verzoekende partij bijgebrachte foto’s aangaande haar deelnames aan betogingen in België.

Vooreerst kan ook wat betreft deze foto’s worden vastgesteld dat, behalve één betoging voor de Iraanse

ambassade op 3 juli 2019, de manifestaties waaraan verzoekende partij deelnam niet expliciet gericht

waren tegen het Iraans regime. Opnieuw nam verzoekende partij voornamelijk deel aan betogingen die

de situatie van de Koerden in Turkije en Syrië aankaartten of waarbij de vrijlating van Öcalan geëist

werd. Omtrent haar deelname aan deze betogingen, is de Raad dan ook van mening dat, aangezien

deze betogingen niet expliciet tegen het Iraanse regime gericht zijn, het zeer onwaarschijnlijk is dat de

deelname van verzoekende partij hieraan door de Iraanse autoriteiten, indien ze hiervan al op de hoogte

zouden zijn, negatief gepercipieerd zou kunnen worden.

Wat betreft haar deelname aan de betoging voor de Iraanse ambassade op 3 juli 2019, bemerkt de

Raad dat, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, de Iraanse autoriteiten niet de mogelijkheden hebben

om alle oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren en dat jaarlijks duizenden Iraniërs naar Iran

terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na, personen die geen of weinig zichtbare

oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij terugkeer geen problemen ondervinden.

Veel hangt dan ook af van de zichtbaarheid van de persoon en zijn activiteiten. Uit niets blijkt dat

verzoekende partij bij de betoging voor de Iraanse ambassade op 3 juli 2019 meer was dan een gewone

deelnemer. Evenmin brengt verzoekende partij concrete (geloofwaardige) aanwijzingen aan waaruit kan

blijken dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar deelname.

De Raad besluit dan ook dat nergens uit blijkt dat verzoekende partij bij terugkeer naar Iran omwille van

haar loutere deelname aan enkele manifestaties in België tegen het Iraanse regime een verhoogd risico

op vervolging of ernstige schade zou lopen.

2.2.12. Het middel is 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 twee september tweeduizend negentien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


