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nr. 225 602 van 2 september 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VERSTRAETEN

Vaderlandstraat 32

9000 Gent

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 15 april 2019 heeft

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

15 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 april 2019 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VERSTRAETEN en van

attaché K. ALLYNS, 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 verklaart geboren te zijn te Ahvaz, Iran, op (…). U heeft de Iraanse nationaliteit, bent van

Arabische origine en u bent sjiitisch moslima.

U heeft steeds in Ahvaz gewoond bij uw familie. In de eerste acht jaar van uw leven verbleven jullie bij

uw grootouders, in de wijk Asi Abad. Daarna verhuisden jullie naar een andere buurt in Ahvaz, Shakrake

Bargh, waar u tot uw definitief vertrek verbleef. Van het jaar 1387 (Westerse kalender 2008) tot het jaar
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1392 (Westerse kalender 2013) verbleef u in de stad Tonekabon omwille van uw universitaire studie

‘drama en theater’ aan de Vrije Universiteit van Tonekabon. Uw ouders, uw zus Sa. (…) en uw broer S.

(…) verblijven op heden in Ahvaz, in uw ouderlijke woonst. Uw zus G. (…), So. (…) (CG (…), OV (…))

verblijft op heden in België. Op 24 oktober 2003 diende ze omwille van eigen redenen in België een

verzoek om internationale bescherming in. Op 20 november 2007 nam het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in haar hoofde een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Tijdens uw studieperiode werkte u als nagelverzorgster als bijverdienste. Gedurende twee jaar voor uw

definitief vertrek uit Iran heeft u in twee kapperszaken gewerkt die dichtbij uw ouderlijke woonst lagen.

Dit deed u tot ongeveer anderhalve à twee maanden voor uw definitief vertrek. Toen u werkzaam was

bij de kapperszaken, heeft u zich een aantal keren laten fotograferen door fotografen in huwelijksjurken

om kapsels te promoten bij het cliënteel. Op deze foto’s had u veel make-up op en droeg u geen

hoofddoek. Gedurende zes maanden voor uw vertrek, werkte u in de voormiddag bij een

luchtvaartmaatschappij.

U geeft aan dat uw relatie met uw vader moeizaam verliep. Hij wou steeds voor u bepalen waar u wel of

niet naartoe kon gaan, wat u wel of niet mocht doen. Hij stond het niet toe dat u zonder uw moeder of

zus naar buiten ging, ook niet dat u met vrienden afsprak. Ook heeft u problemen gekend met uw broer.

Toen u veertien jaar was, heeft hij uw borsten betast. Wanneer u in Tonekabon verbleef tijdens uw

studie, stuurde hij u verschillende berichten waarin hij aangaf dat hij u wou kussen en in zijn armen wou

nemen. U geeft aan dat hij dit bleef doen tot aan uw vertrek.

U bent ongehuwd en u heeft geen kinderen. U geeft aan dat er één keer een huwelijkskandidaat aan u

werd voorgesteld, maar dat u hierop niet wou ingaan. Uw vader was mild ten aanzien van u, omdat u

instond voor de inkomsten van het gezin. In het laatste jaar van de universiteit ontmoette u een zekere

B. A. (…) die uw partner werd voor drie jaar. U hield deze relatie geheim. In de zomer van 1396

(Westerse kalender 2017) maakte u een einde aan deze relatie. Hij reageerde agressief hierop en

dreigde ermee zuur in uw gezicht te gooien.

Op 11 bahman 1396 (Westerse kalender 31 januari 2018) nam u deel aan de ‘witte-woensdag

protesten’ in Iran. U had al eens vier à vijf keer deelgenomen aan eerdere protesten, maar deze laatste

keer droeg u voor het eerst een slogan op een wit blad. Die dag werd u gearresteerd en werd u tot 21

bahman 1396 (Westerse kalender 10 februari 2018) vastgehouden. Tijdens uw detentie werd er

seksueel en fysiek geweld tegen u gebruikt. U kon vrijkomen door een borg die uw vader voor u

betaalde van 500.000 toman, alsook door het voorleggen van de eigendomsakte van een huis dat in

eigendom was van uw vader. Uw vader kon hierdoor ook de zweepslagen die u werden opgelegd,

afkopen. Op de dag van uw vrijlating verscheen u voor de rechter en kwam u te weten dat u op 21

esfand 1396 (Westerse kalender 12 maart 2018) opnieuw diende te verschijnen. Aangezien u een

vrees had aangaande wat er met u zou gebeuren, besloot u op 3 esfand 1396 (Westerse kalender 22

februari 2018) een toeristisch visum aan te vragen voor een tentoonstelling in Berlijn. Met behulp van

een valse pagina in uw shenasnameh vroeg u een visum aan, u verkreeg dit visum twee weken na uw

aanvraag.

Op 8 maart 2018 verliet u Iran met uw origineel paspoort. U kende geen problemen op de Iraanse

luchthaven. U vloog met een tussenstop in Istanbul naar Keulen. Daar wachtte uw zus u op en samen

reisden jullie door naar België.

Bij terugkeer vreest u uw familie omdat u hen ten schande heeft gemaakt, uw vader is door uw

problemen bovendien één van zijn woningen kwijtgeraakt. Daarnaast vreest u de Iraanse autoriteiten.

U geeft aan dat u met uw jongste zus in Iran nog steeds contact heeft en er een oproepingsbrief naar

uw ouders werd verstuurd, maar dat u deze niet kan voorleggen omdat ze die hebben weggegooid. U

geeft aan dat ze de eigendomsakte van de borg tevens niet hebben teruggekregen. Ook geeft u aan dat

de Ettelaat (Veiligheidsdienst) op 4 december 2018 binnenviel bij uw ouders.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw origineel paspoort neer. U stuurt

ook nog foto’s door na het persoonlijk onderhoud waarop u als model te zien bent, alsook foto’s van uw

shenasnameh en de valse pagina.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt.

Uit de medische documenten die u neerlegt en uit uw verklaringen blijkt dat u problemen heeft met uw

geestelijke gezondheid (CGVS p.13). Dit wordt op zich niet betwist. Uit de voorgelegde documenten

blijkt echter nergens dat u, omwille van uw medische toestand, niet in staat zou zijn geweest op een

volwaardige, functionele en zelfstandige wijze uw procedure te doorlopen en deel te nemen aan het

persoonlijk onderhoud. U heeft tijdens uw persoonlijk onderhoud met het CGVS overigens ook zelf
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nergens aangehaald dat u, omwille van uw gezondheidssituatie, niet in staat zou zijn om volwaardige

verklaringen af te leggen. U formuleerde ook geen bezwaar tegen het plaatsvinden van het onderhoud,

dat op normale wijze heeft plaatsgevonden en waarbij er geen problemen werden vastgesteld (zie

notities van het persoonlijk onderhoud in uw administratief dossier).

Gelet op voorgaande moet dan ook worden besloten dat uw medische situatie niet van aard is om aan

te tonen dat het standaard-procedureverloop in het gedrang zou zijn en er zich steunmaatregelen

opdringen. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden

aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals

dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u na het persoonlijk onderhoud bij het CGVS er niet in geslaagd bent

om uw 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 en

dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste wordt uw vrees besproken ten overstaan van de Iraanse autoriteiten. U vreest bij terugkeer

naar Iran de autoriteiten omwille van de rechtszaak die boven uw hoofd hangt door uw deelname aan

het witte woensdagprotest op 31 januari 2018. Evenwel wordt er geen geloof gehecht aan deze door u

beweerde problemen. Vooreerst stelt het CGVS vast dat u in staat was Iran via de luchthaven van

Ahvaz zonder problemen, op een legale manier, te verlaten (CGVS p.8). Het CGVS vindt dit weinig

verenigbaar met uw verklaringen dat er tijdens uw eerste verschijning voor de rechtbank werd

aangekondigd dat u op 21 esfand 1396 (Westerse kalender 12 maart 2018) opnieuw diende te

verschijnen (CGVS p.11-12), enkele dagen na uw definitief vertrek op 8 maart 2018. Indien er effectief

een rechtszaak boven uw hoofd hangende was, kan het CGVS redelijkerwijs verwachten dat de Iraanse

autoriteiten u niet zonder meer lieten vertrekken. Er kan verwacht worden dat de Iraanse

autoriteiten een uitvoerige controle zouden uitvoeren bij vertrek om zich ervan te vergewissen of u al

dan niet onderwerp uitmaakte van een lopende rechtszaak. Het feit dat u aangeeft dat u zonder

problemen uit de luchthaven kon vertrekken, dat u zonder problemen een uitreisstempel kreeg, laat het

CGVS toe om in ernstige mate te twijfelen aan de door u beweerde vrees. U hiermee geconfronteerd

zegt u “Ik ga ervan uit dat ik geen grensverbod had, anders zou ik de stempel niet gekregen hebben. …

Omdat ik geen lid was van een politieke partij of activiteiten verrichte, denk ik dat dat misschien de

reden is.” (CGVS p.12). U geeft aan dat u bij het aanvragen van uw visum dacht dat u een grensverbod

zou hebben, dat u daarom een aangepaste shenasnameh gebruikte met een andere foto van uzelf en

waarop een zogenaamde echtgenoot en zogenaamde kinderen stonden, doch met uw eigen

naam zoals op uw originele shenasnameh (CGVS p.12). U geeft aan dat u onderwerp uitmaakte van

een procedure voor de rechtbank; dat u reeds tijdens een vorige rechtszitting op de hoogte werd gesteld

van een concrete datum waarop uw zaak ging voorkomen (CGVS p.11-12). Het feit dat u bij vertrek uit

Iran door de Iraanse autoriteiten probleemloos toegestaan werd te vertrekken, strookt niet met uw

verklaringen dat u onderwerp uitmaakte van een lopende rechtszaak. Er kan verwacht worden dat de

Iraanse autoriteiten personen waartegen een rechtszaak hangende is en die zich laten identificeren door

een legaal paspoort neer te leggen, niet zonder meer probleemloos het land laten verlaten, dit om te

vermijden dat mogelijke strafmaatregelen ontlopen zouden worden. In het licht hiervan vindt het CGVS

het bovendien niet aannemelijk dat u het risico neemt om op een legale manier, met uw eigen paspoort,

Iran te verlaten. Ook al geeft u aan dat u een vermoeden had dat er geen grensverbod tegen u werd

uitgesproken doordat u uw visum kon bekomen (CGVS p.12), toch kon u er bij vertrek niet zeker van

zijn dat u niet tegen de lamp zou lopen. U spreekt over zeer ernstige straffen die u boven het hoofd

hingen, met name levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf (CGVS p.12). Het CGVS vindt het

in dit licht niet aannemelijk dat u het risico neemt om onder uw eigen naam, via de luchthaven, Iran op

een legale manier te verlaten waarvan algemeen geweten is dat er controles worden uitgevoerd bij

vertrek. Het hoeft niet te verwonderen dat deze vaststellingen uw vrees in ernstige mate ondermijnen.

Ook de geloofwaardigheid van de door u beweerde deelnames aan de witte woensdag protesten wordt

in ernstige mate ondermijnd. U bij het CGVS gevraagd hoe vaak u heeft deelgenomen aan deze

protesten, geeft u aan “Ik ging niet iedere week, maar ik denk dat ik in totaal 5 woensdagen meegedaan

heb en ik effectief mijn hoofddoek afdeed. Ik hebt toen nooit slogans geroepen of spandoeken gemaakt,

enkel de laatste keer heb ik die slogan op een blad geschreven, niets geroepen.” (CGVS p.13). Ook bij

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd u letterlijk de vraag gesteld “Heb je al eerder deelgenomen

aan zo’n protesten?”. U zegt “Neen, dat was de eerste keer.” (Vragenlijst CGVS punt 3 vraag 5).

Wanneer u met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, zegt u “Ik zei dat is de eerste keer dat ik

een spandoek of slogan omhoog hield.” (CGVS p.13). Het hoeft niet te verwonderen dat uw verklaring

deze tegenstrijdigheid niet vergoelijkt, daar u duidelijk de vraag werd gesteld of u ooit

eerder deelgenomen had aan deze protesten en dat deze vraag niet beladen was met een indicatie over

de wijze waarop u deelnam. Het feit dat u aangeeft bij het CGVS dat u reeds een aantal keren voordat u
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in de problemen kwam, had deelgenomen aan de protesten en deze keren niet vermeldde bij de DVZ,

komt uw geloofwaardigheid allerminst ten goede.

Bovendien wordt uw geloofwaardigheid tevens ondermijnd door de verklaringen die u aflegt aangaande

de oproepingsbrief die uw ouders ontvingen. U geeft bij de DVZ aan dat uw ouders een oproepingsbrief

ontvangen hadden en dat u aan uw familie zou vragen deze brief op te sturen (Vragenlijst CGVS punt

3). U tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS hiernaar gevraagd, zegt u dat u deze niet kan

voorleggen omdat uw ouders deze oproepingsbrief weggegooid hebben, omdat deze al lang verstreken

was (CGVS p.11). Het bestaan van deze oproepingsbrief en wat er vervolgens mee gebeurd is, zijn

louter blote beweringen, niets meer en niets minder. Bovendien geeft u aan dat uw ouders op de hoogte

zijn dat u een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend (CGVS p.11). In dit licht is het niet

aannemelijk dat zij zonder meer eventuele bewijsstukken weggooien, documenten die uw vrees kunnen

ondersteunen. U geeft aan dat ze er niet aan gedacht hadden dat het belangrijk was om dat te bewaren

(CGVS p.11). Deze bewering vergoelijkt niet om welke reden zij een dergelijke belangrijk document in

kader van uw verzoek om internationale bescherming zomaar zouden weggooien, te meer daar ze op

de hoogte waren dat u een verzoek om internationale bescherming had ingediend en er redelijkerwijs

van hen verwacht kan worden dat zij het belang van een dergelijk document konden inschatten. Het feit

dat aangeeft dat u in het bezit hiervan was, en later dit niet kan voorleggen, ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Gezien bovenstaande observaties heeft u totaal niet aannemelijk gemaakt dat de Iraanse autoriteiten

naar u op zoek zijn (CGVS p.3).

Ten tweede wordt het luik besproken dat u een vrees heeft ten overstaan van uw familie. Zo geeft u aan

dat u uw familie vreest omwille van de hierboven besproken deelnames aan de witte woensdag

protesten, alsook omwille van het feit dat uw vader door de borgstelling één van zijn eigendommen is

kwijtgeraakt (CGVS p.13). Gezien bovenstaande uitvoerige motivatie worden uw deelnames aan de

witte woensdag protesten sterk in vraag gesteld en wordt er geen geloof gehecht aan de door u

beweerde problemen met de Iraanse autoriteiten. Daarnaast bent u er niet in geslaagd aannemelijk te

maken dat uw vader een dermate streng karakter heeft zoals u wil laten uitschijnen. Zo geeft u aan “Mijn

vader heeft nogal ouderwetse ideeën, hij vindt dat vrouwen thuishoren en het huishouden moeten doen.

Niet buitenshuis moeten gaan, tenzij het absoluut nodig is. ” (CGVS p.4) en “Ik kon er niet goed tegen

dat hij steeds voor mij wou bepalen waar ik wel of niet heen kon gaan, wat ik wel of niet moest doen. …

Zo mocht ik ook nooit met vrienden afspreken, maar moest of mijn zus of mijn moeder erbij zijn. Zelf

naar buiten gaan of met vrienden afspreken, dat stond hij nooit toe.” (CGVS p.4). Evenwel stelt het

CGVS vast dat u in de periode van 2008-2013 in een andere stad, Tonekabon, studeerde en dat u daar

gedurende uw studieperiode verbleef, dus niet bij uw ouders (CGVS p.3, 6). Het CGVS vindt dit weinig

verenigbaar met het beeld dat u van uw vader ophangt. U geeft aan “Toen ik vertelde dat ik wou

studeren, heeft hij daar heel moeilijk over gedaan, ik heb een strijd moeten leveren om toch zijn

toestemming te krijgen om in een andere stad te studeren. … Ik heb moeten smeken en hem moeten

overtuigen dat het heel belangrijk is dat ik toch een fatsoenlijke educatie kreeg. Dat hij altijd kon

langskomen wanneer hij wou. Hij kwam heel vaak langs om te zien waar ik mee bezig was. Ik heb hem

gerustgesteld dat ik niets raars ging doen, dat ik gewoon ging studeren.” (CGVS p.4). Uit uw

verklaringen blijkt dat u in staat was uw vader te overtuigen om te kunnen studeren, dat uw vader zich

kon schikken naar uw wens om te studeren. Het hoeft niet te verwonderen dat hierdoor het beeld dat u

van uw vader ophangt in sterke mate genuanceerd wordt. Uw vader was klaarblijkelijk akkoord dat u

zich verder kon ontwikkelen en ontplooien. Bovendien droeg hij financieel bij om tijdens deze periode in

uw levensonderhoud te voorzien (CGVS p.6-7). Het feit dat u de mogelijkheid kreeg om gedurende de

periode 2008-2013, een periode van nota bene verschillende jaren, buitenshuis te verblijven voor uw

studie, doet afbreuk aan de door u beweerde verklaringen. Hieruit blijkt dat uw vader toestond dat u zich

onttrok aan zijn toeziend oog. Het feit dat u aangeeft dat uw vader vaak langs kwam om te zien waar u

mee bezig was (CGVS p.4), doet hieraan geen afbreuk. Het feit dat uw vader open stond voor uw

zelfstandige ontwikkeling door u de studie te laten volgen die u zelf wenste, alsook door toe te laten dat

u gedurende deze periode elders en zelfstandig ging verblijven en hiertoe financieel bijdroeg,

ondermijnen andermaal het door u geschetste strenge karakter van uw vader. Verder stelt het CGVS

vast dat u verschillende professionele bezigheden heeft gehad in uw leven. Zo geeft u aan dat u tijdens

uw studieperiode een bijverdienste had, dat u na uw studie in twee kapperszaken heeft gewerkt, alsook

dat u tijdens de laatste maanden van uw verblijf in Iran bij een luchtvaartmaatschappij werkte (CGVS

p.7). U hiernaar gepeild stelt u dat uw ouders niet anders konden dan hierin toestemmen omdat het

vervanginkomen van uw vader niet voldoende was om rond te komen (CGVS p.7). Ook dit kan niet

overtuigen daar hier eens te meer uit blijkt dat uw vader, moest hij al ‘ouderwetse opvattingen’ hebben

bereid was hiervan af te stappen. Ook deze vaststellingen ondermijnen het door u geschetste beeld van

uw vader dat vrouwen thuishoren en het huishouden dienen te doen. U geeft aan dat uw vader wenste

dat u en uw zus zo snel mogelijk gingen trouwen (CGVS p.10), maar uit uw verklaringen blijkt dat u
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inspraak in deze kwestie had. Immers, toen er sprake was van een huwelijkskandidaat en u te kennen

gaf niet te willen huwen is de betrokken familie zelfs niet meer langs geweest (CGVS p.10). Bovendien

stelt het CGVS vast dat u zich naast uw professionele bezigheden tevens sporadisch bezighield met

fotoshoots waarbij u veel make up droeg en u zich liet fotograferen met kapsels en trouwjurken die als

promotie dienden voor de kapsalons waarvoor u werkte, u geeft aan dat u hiervoor goed betaald werd

(CGVS p.8). U verklaart dat het feit dat u zonder hoofddoek poseerde, u in moeilijkheden kan brengen

(CGVS p.8-9). U stelt dat de Iraanse autoriteiten weet hiervan hadden, dat u dit merkte tijdens de

ondervraging naar aanleiding van uw deelname aan het witte woensdagprotest op 31 januari 2018

(CGVS p.8) en u geeft aan dat na uw vrijlating de foto’s van internet zijn gehaald door een speciale

afdeling van de politie, ‘de Fatah’, die zich enkel bezighoudt met sociale media en dat deze dus niet

meer publiekelijk terug te vinden zijn (CGVS p.9). U beweerde dat u deze foto’s nog heeft, omdat ze op

uw Ipad staan (CGVS p.8) en een dag na het persoonlijk onderhoud op het CGVS stuurt u deze foto’s

door. Na onderzoek door het CGVS, en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd

toegevoegd, stelt het CGVS vast dat uw foto’s evenwel nog steeds publiekelijk terug te vinden zijn op

sociale media, met name op een Instagram profiel ‘Z. (…)’ dat voor publiek toegankelijk is. Uw

verklaringen dat de Iraanse autoriteiten alles offline hebben gehaald, worden hierdoor tenietgedaan. De

hierboven uitvoerige argumentatie betreffende de ongeloofwaardigheid van uw problemen met de

Iraanse autoriteiten wordt hierdoor bevestigd. Bovendien geeft u tijdens het persoonlijk onderhoud aan

dat u quasi niet herkenbaar bent op deze foto’s door de make-up die u droeg (CGVS p.9), dat u zich

hierachter zou verschuilen indien uw vader weet zou krijgen van deze foto’s (CGVS p.9). Evenwel vindt

het CGVS een foto terug op het betreffende Instagram account waar u tevens zonder make-up bent te

zien. Het hoeft niet te verwonderen dat uw verklaringen weer sterk in vraag kunnen worden gesteld en

uw geloofwaardigheid wederom wordt ondermijnd. In dit kader dient het CGVS ook op te merken dat de

foto’s dateren van mei-augustus 2016. U geeft aan dat deze ter sprake kwamen tijdens de ondervraging

naar aanleiding van uw deelname aan het witte woensdagprotest, maar gezien bovenstaande

argumentatie wordt dit ongeloofwaardig bevonden. Het feit dat deze foto’s publiek toegankelijk zijn sinds

mei-augustus 2016 en u geen geloofwaardige problemen heeft ervaren hierdoor, overtuigt het CGVS

niet dat u bij terugkeer naar Iran hierdoor problemen zou kennen. In dit kader dient nog besproken te

worden dat u tevens een vrees uit ten overstaan van de Iraanse autoriteiten daar u op uw persoonlijk

facebookprofiel verschillende foto’s heeft gepost waarop u te zien bent met make-up en zonder

hoofddoek. Gezien bovenstaande kan u er het CGVS niet van overtuigen dat u bij terugkeer hierdoor

problemen zal ondervinden. Het CGVS kan redelijkerwijs van u verwachten dat u de foto’s die u

aanstipt op uw facebookprofiel kan verwijderen, alsook dat u contact opneemt met de beheerder van het

Instagram profiel waarop u te zien bent, om deze te verwijderen.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt te worden dat u aangeeft dat u bedreigd werd door uw

voormalige partner (in uw studentenperiode), toen u een eind maakte aan jullie relatie (CGVS p.6). U

geeft aan dat hij hierop heel agressief reageerde, dat hij ermee dreigde zuur over u te gooien. U stelt dat

dit plaatsvond in de zomer van het jaar waarin u vertrok, na deze bedreiging heeft u geen verdere

problemen met hem gekend (CGVS p.6). Aangezien dit een eenmalige bedreiging is en u verder geen

problemen met uw ex-partner heeft gekend, valt deze bedreiging niet onder een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een risico op ernstig lijden zoals bedoeld in de

definitie van subsidiaire bescherming. U geeft aan dat u gezien deze door u geschilderde gang van

zaken een vrees heeft bij terugkeer, het is immers wettelijk toegestaan dat vrouwen op die manier

worden behandeld, zo stelt u (CGVS p.6). U geeft aan dat u niet noodzakelijk angst heeft voor uw

expartner, maar dat eender welke man dit toegelaten is te doen (CGVS p.6). Dit zijn echter louter

veronderstellingen en blote beweringen die u niet verder staaft. Bovendien heeft u bovenstaande niet

vermeld wanneer u bij de DVZ gevraagd werd uw problemen uiteen te zetten en u vergoelijkt zulks door

te stellen dat er niet veel tijd was en er u niet veel werd gevraagd over relaties en dergelijke (Vragenlijst

CGVS punt 3; CGVS p.6). Het hoeft geen betoog dat uw uitleg geen afdoende verschoning biedt voor

deze omissie, moest een dergelijk motief een rol spelen in ‘uw vrees’, dan kan er van uitgegaan worden

dat u op zijn minst hiernaar zou refereren. Dezelfde opmerking kan gemaakt worden in kader van de

problemen die u benoemt met uw broer (CGVS p.5). U geeft aan dat hij uw borsten betastte toen u

veertien jaar was, dat hij u nadien tot op heden ongewenste berichtjes stuurt maar dat u dit liet gebeuren

om het leven van diens vrouw en de kinderen niet kapot te maken (CGVS p.5). Moest u menen dat dit

een van de redenen is die mede een terugkeer naar uw land hypothekeren, kan er van u verwacht

worden dit wel degelijk eerder te vermelden.

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan u noch de vluchtelingenstatus, noch de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

Volledigheidshalve dienen de door u neergelegde documenten besproken te worden. Uw origineel

paspoort heeft betrekking op uw identiteit en herkomst die door het CGVS niet in twijfel worden

getrokken. Hetzelfde geldt voor de kopies van de shenasnameh die u doorstuurde. Beide documenten
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werden hierboven tevens aangestipt. De door u doorgestuurde foto’s van u als model voor kapsels en

trouwjurken, doen niets af aan de appreciatie van het CGVS die hierboven reeds uitvoerig besproken

werd.

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. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het

evenredigheidsbeginsel.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. X). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

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

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

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

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van 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. De Raad duidt erop dat in de bestreden beslissing omstandig wordt vastgesteld dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij voorgehouden vrees ten aanzien van de

Iraanse autoriteiten aangezien (i) verzoekende partij in staat was Iran zonder problemen via de
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luchthaven van Ahvaz op een legale manier te verlaten; (ii) verschillende vaststellingen de

geloofwaardigheid van de door verzoekende partij beweerde deelnames aan de witte woensdag

protesten in ernstige mate ondermijnen; en (iii) verzoekende partij ongeloofwaardige verklaringen aflegt

over de oproepingsbrief die haar ouders ontvingen. Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen

afdoende argumenten aanbrengt die deze vaststellingen in een ander daglicht stellen.

2.2.4.1. Wat betreft het gegeven dat zij in staat was Iran zonder problemen via de luchthaven van Ahvaz

op een legale manier te verlaten, benadrukt verzoekende partij dat zij gebruik maakte van een vals

visum dat werd aangevraagd met een aangepaste shenasnameh. Tevens wijst zij erop dat de Iraanse

autoriteiten hadden toegelaten dat zij op borgsom werd vrijgelaten. Ten slotte verwijst zij in dit verband

nog naar een rapport van Amnesty International van 24 januari 2019 (bijlage 2 van het verzoekschrift),

stellende dat hieruit blijkt dat in navolging van de protesten, in 2018 alleen al, meer dan 7000 mensen

werden gearresteerd door de Iraanse autoriteiten, en vervolgens weer vrijgelaten. Verzoekende partij

meent dat “(h)et (…) dan ook niet onlogisch (is), gelet op de vele arrestaties die Iran heeft uitgevoerd in

2018, dat zij allemaal tot die mate werden gecontroleerd, dat zij het land niet zouden kunnen verlaten”.

2.2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verweer niet verder komt dan het louter

herhalen van haar verklaringen dienaangaande, hetgeen niet volstaat om desbetreffende motivering van

de bestreden beslissing te weerleggen. Zij gaat in het bijzonder voorbij aan de pertinente opmerking in

de bestreden beslissing dat verzoekende partij, volgens haar verklaringen, onderwerp uitmaakte van

een lopende rechtszaak en dat er verwacht kan worden dat de Iraanse autoriteiten personen waartegen

een rechtszaak hangende is en die zich laten identificeren door een legaal paspoort neer te leggen, niet

zonder meer probleemloos het land laten verlaten, dit om te vermijden dat mogelijke strafmaatregelen

ontlopen zouden worden. Verwerende partij merkt tevens terecht op dat verzoekende partij er bij vertrek

niet zeker van kon zijn dat zij niet tegen de lamp zou lopen, waardoor het geenszins aannemelijk is dat

verzoekende partij, in de door haar omschreven omstandigheden, het risico neemt om op een legale

manier, met haar eigen paspoort, Iran te verlaten. Dat zij het visum had aangevraagd door middel van

een aangepaste shenasnameh, doet hieraan geen enkele afbreuk. Waar verzoekende partij nog

algemene informatie bijbrengt in verband met de witte woensdag protesten (bijlage 2 van het

verzoekschrift), stelt de Raad vast dat deze informatie louter het harde optreden van de Iraanse

overheden ten aanzien van de witte woensdag protesteerders bevestigt.

2.2.5.1. Waar verwerende partij geen geloof hecht aan haar verklaringen betreffende haar deelnames

aan de witte woensdag protesten, volhardt verzoekende partij in het feit dat zij in totaal een vijftal keer is

meegegaan, maar dat zij enkel de laatste keer een slogan omhoog hield. Zij interpreteerde de vraag bij

de Dienst Vreemdelingenzaken enkel of zij die vijf keer telkens met slogan mee ging protesteren, wat

niet zo was. Er moet hierbij bovendien rekening gehouden worden met haar geestelijke

gezondheidstoestand, waarbij zij lijdt aan zware stress.

2.2.5.2. De Raad stelt ook hier vast dat verzoekende partij zich beperkt tot het herhalen van de uitleg die

zij reeds gaf tijdens haar persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal. In de bestreden

beslissing wordt evenwel reeds terecht gesteld dat verzoekende partij met haar uitleg de vastgestelde

tegenstrijdigheid niet vergoelijkt, daar haar duidelijk de vraag werd gesteld of zij ooit eerder

deelgenomen had aan deze protesten en deze vraag niet beladen was met een indicatie over de wijze

waarop zij deelnam. Het louter herhalen van diezelfde verklaring biedt dan ook geen soelaas.

Ook het verwijzen naar haar geestelijke gezondheidstoestand volstaat niet om de vastgestelde

tegenstrijdigheid te verklaren. Immers blijkt uit de door verzoekende partij bijgebrachte medische

documenten (administratief dossier, stuk 14, map documenten, deel 4) nergens dat zij, omwille van haar

medische toestand, niet in staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen.

Verzoekende partij brengt desbetreffend geen enkel bewijs bij.

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

haar verklaringen over de oproepingsbrief die haar ouders ontvingen, onderstreept verzoekende partij

dat zij nooit letterlijk heeft gezegd dat de brief nog bij haar ouders aanwezig was. Toen zij tijdens haar

persoonlijk onderhoud aangaf dat zij zou proberen de brief te verkrijgen, wist zij nog niet dat de brief

ondertussen door haar ouders was vernietigd. Verzoekende partij wijst tevens op het slechte contact

met haar ouders, waardoor het niet geheel onlogisch overkomt dat de brief werd vernietigd.

2.2.6.2. De Raad acht de verklaring van verzoekende partij dat haar ouders de oproepingsbrief zouden

hebben weggegooid evenwel allerminst geloofwaardig. Tijdens haar persoonlijk onderhoud verklaarde

verzoekende partij dat haar ouders de brief hadden weggegooid omdat de termijn al lang was
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verstreken en ze er niet aan dachten dat het belangrijk kon zijn voor verzoekende partij (notities CGVS,

p. 11). Echter gaf zij eveneens aan dat haar ouders op de hoogte zijn dat zij een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend (administratief dossier, stuk 8, notities CGVS, p. 11). In dit

licht is het dan ook allerminst aannemelijk dat zij zonder meer eventuele bewijsstukken van de

problemen van verzoekende partij zouden weggooien. Evenmin komt het overtuigend over dat

verzoekende partij thans plots ook het slechte contact met haar ouders aanvoert als reden waarom zij

de brief hebben weggegooid, terwijl zij hiervan tijdens haar persoonlijk onderhoud geen enkel gewag

maakte en er slechts stelde dat haar ouders de brief hadden weggegooid omdat de termijn al lang was

verstreken en ze er niet aan dachten dat het belangrijk kon zijn voor verzoekende partij.

2.2.7. Daar waar verzoekende partij nog betoogt dat verwerende partij geen rekening houdt met de

verklaringen die wel coherent waren, wijst de Raad erop dat elementen of gegevens in het voordeel van

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

nr. 178.032). In casu doet het gegeven dat verzoekende partij op bepaalde punten wel coherente

verklaringen aflegt geen enkele afbreuk aan de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing

waaruit duidelijk blijkt dat aan het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas geen enkel geloof

kan worden gehecht.

2.2.8. Wat betreft nog het verweer van verzoekende partij dat haar relaas niet getoetst werd aan

objectieve informatie, dit terwijl uit verschillende internationale rapporten – dewelke zij als bijlage bij haar

verzoekschrift voegt (bijlagen 3-5) – blijkt dat vele vrouwen in Iran, omwille van hun deelname aan de

witte woensdag protesten gearresteerd werden en zweepslagen toegediend kregen, benadrukt de Raad

evenwel dat het louter aanhalen van algemene informatie inzake deze protesten, dewelke geen

betrekking heeft op haar persoon zelf, niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende

partij blijft desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december 2004, nr. X).

2.2.9. De Raad wijst er verder op dat, zoals ook in de bestreden beslissing wordt opgemerkt,

verzoekende partij tevens aangaf dat zij haar familie vreest omwille van haar deelnames aan de witte

woensdag protesten, alsook omwille van het feit dat haar vader door de borgstelling één van zijn

eigendommen is kwijtgeraakt. Aangezien uit het voorgaande blijkt dat geen enkel geloof kan worden

gehecht aan de deelnames van verzoekende partij aan de witte woensdag protesten en evenmin aan de

door haar beweerde problemen met de Iraanse autoriteiten, maakt verzoekende partij evenmin

aannemelijk dat zij omwille hiervan problemen kende met haar familie. Verzoekende partij brengt geen

concrete elementen bij die van aard zij deze motivering in een ander daglicht te stellen.

2.2.10.1. Wat betreft de motivering in de bestreden beslissing dat verzoekende partij er niet in geslaagd

is aannemelijk te maken dat haar vader een dermate streng karakter heeft zoals zij wil laten uitschijnen,

stelt verzoekende partij dat “haar verklaringen vanuit een nogal zeer Westers perspectief werden

bekeken”, dat “(h)et (…) niet (is) omdat verzoekster, na ontzettend lang aandringen bij haar vader,

mocht gaan studeren, dat zij ook een vrijgevochten vrouw was op allerlei andere vlakken” en dat “zij uit

een zeer conservatieve familie (kwam), waar zij verplicht de hoofddoek diende te dragen”. Verzoekende

partij benadrukt nog dat haar vader niet van alles op de hoogte was en dat hij onder andere niet op de

hoogte was van de fotoshoots waaraan zij deelnam. Als bijlage bij haar verzoekschrift voegt

verzoekende partij nog verschillende rapporten (bijlagen 6-7) waaruit blijkt dat in Iran de toegang tot

onderwijs voor vrouwen nog steeds beperkt is en dat genderongelijkheid er nog steeds een groot

probleem vormt.

2.2.10.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij in bovenstaand betoog niet verder komt dan

het louter herhalen van haar verklaring dat haar vader wel degelijk zeer conservatief was zonder

evenwel de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing waaruit het tegendeel blijkt met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen. Meer bepaald wordt in de bestreden beslissing vastgesteld

dat (i) uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat haar vader openstond voor haar zelfstandige

ontwikkeling door haar de studie te laten volgen die zij zelf wenste, alsook door toe te laten dat zij

gedurende deze periode elders en zelfstandig ging verblijven en hiertoe financieel bijdroeg; (ii) haar

vader toeliet dat zij verschillende professionele bezigheden had; en (iii) uit haar verklaringen blijkt dat

hoewel haar vader wenste dat zij en haar zus zo snel mogelijk gingen trouwen zij inspraak had in deze

kwestie. Wat betreft de bemerking van verzoekende partij dat haar vader niet op de hoogte was van de

fotoshoots, bemerkt de Raad evenwel dat verwerende partij in de bestreden beslissing in dit verband
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opmerkt dat deze foto’s publiek toegankelijk zijn sinds mei-augustus 2016 en dat verzoekende partij

geen geloofwaardige problemen heeft ervaren hierdoor. Dat zij omwille hiervan haar vader zou vrezen,

maakt zij dan ook niet aannemelijk.

Ten slotte wijst de Raad er nog op dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand voor vrouwen in

haar land van herkomst (bijlagen 6-7 van het verzoekschrift) niet volstaat om aan te tonen dat

verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15

december 2004, nr. X).

2.2.11. 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.

2.2.12. 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.

2.2.13. 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 (administratief dossier, stuk 14), en dat verzoekende partij tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 6 februari 2019 de kans kreeg om de

redenen van haar verzoek om internationale bescherming 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 het verzoek om internationale bescherming 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. X; RvS 28 november 2006, nr. X). Aldus werd

zorgvuldig gehandeld.

2.2.14. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. X).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.15. Verzoekende partij maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk.

De Raad oordeelt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het

redelijkheidsbeginsel niet is geschonden daar de keuze die een bestuur in de uitoefening van een

discretionaire bevoegdheid maakt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel schendt wanneer men

op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die

keuze is kunnen komen, wat in casu niet het geval is.
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2.2.16. Daar waar verzoekende partij bij aangetekend schrijven van 8 augustus 2019 middels een

aanvullende nota wenst aan te tonen door toevoeging van vier stukken (brief van de Iraanse kerk te

Brussel, foto’s en video’s van zichzelf in deze kerk en een uitprint van haar Facebookpagina) dat zij

sedert april 2019 de Iraanse kerk in Brussel bezoekt en laat uitschijnen dat zij ook om religieuze

redenen problemen zou kennen in Iran wijst de Raad erop dat uit de aanvullende nota en de

bijgebrachte stukken enkel blijkt dat zij deze kerk bezoekt, doch niet dat zij bekeerd is. Derhalve is

betrokkene tot op heden nog steeds moslima, zoals aangegeven bij haar onderhoud op de Dienst

Vreemdelingenzaken (stuk 17, verklaring DVZ) en toont zij verder niet aan dat het louter bezoek aan

een christelijke kerk zonder effectief te zijn bekeerd haar het voorwerp zou maken van vervolging in Iran.

2.2.17. 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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


