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 nr. 231 446 van 20 januari 2020 

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 28 oktober 2019 heeft 

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

30 september 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 26 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat  

L. LUYTENS en van attaché A. SMIS, 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 beschikt u over de Iraanse nationaliteit en bent u een etnische Azeri. U 

woonde met uw ouders in Teheran waar u in de textielzaak van uw vader werkte. De derde dag na het 

Ashoura feest, in de maand Mehr van het jaar 1396 (Iraanse tijdrekening; stemt overeen met begin 

oktober 2017) zat u met drie vrienden in een park, waar jullie alcohol dronken. Toen u achter uw 

vrienden twee agenten op jullie af zag komen stond u op en liep u weg, zonder uw vrienden te 

waarschuwen. Uw vrienden begrepen dat er iets aan de hand was en renden ook weg; ze werden 

evenwel gevat door de agenten. U rende naar huis en ging ervan uit dat uw vrienden snel vrijgelaten 
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zouden worden. Uzelf was immers, een half jaar eerder, ook al eens opgepakt voor alcoholgebruik en 

was toen, na het tekenen van een beloftebrief, na 24 uur vrijgelaten. Twee dagen later vond u in de 

brievenbus een oproepingsbrief waaruit bleek dat u werd opgeroepen zich op 14-7-1396 (6 oktober 

2017) te verantwoorden voor de rechter voor het verstoren van de openbare orde en het niet naleven 

van de regels van de heilige maand Muharram (de eerste maand van het islamitisch jaar). U las de 

convocatie vluchtig door, besteedde er niet te veel aandacht aan en was bereid opnieuw een verklaring 

op eer te gaan tekenen en eventueel een boete te betalen. Enkele dagen later werd u gebeld door uw 

oom, die advocaat is, die u vroeg wat er aan de hand was en u verwittigde dat er soldaten onderweg 

waren om u te arresteren. U verliet het huis en dook onder. De autoriteiten kwamen u thuis zoeken en 

doorzochten uw ouderlijke woning. U verbleef gedurende drie maanden bij familie en vrienden terwijl uw 

oom trachtte te achterhalen wat er aan de hand was. Hij liet u weten dat uw vrienden zich in de nesten 

hadden gewerkt en dat ze u erbij betrokken hadden. Nadat uw oom had aangegeven dat hij uw 

probleem niet kon oplossen en hij niet wist wat er met u zou gebeuren mocht u zich gaan 

aanmelden, werd er besloten dat u Iran diende te verlaten. Op het eind van de maand Dey van het jaar 

1396 (eind december 2017) reisde u met een smokkelaar naar Turkije. Eenmaal over de grens werd u 

door de Turkse autoriteiten aangehouden en naar een opvangcentrum in Van gebracht, met de 

bedoeling u te repatriëren naar Iran. Uw vader kwam u opzoeken in Van en overtuigde de Turkse 

autoriteiten ervan u niet terug te sturen naar Iran. U ontving een bevel het Turks grondgebied binnen de 

week te verlaten, waarop u met de hulp van een smokkelaar en een vals identiteitsbewijs naar Istanbul 

reisde, van waar u doorreisde naar Bulgarije. In Bulgarije werd u aangehouden en naar een gesloten 

centrum gebracht. Na een kleine maand werd u naar een open centrum overgeplaatst van waar u door 

een smokkelaar naar Roemenië werd gebracht. Aangezien de smokkelaar u niet verder kon 

brengen meldde u zich aan in Roemenië en werd u naar een opvangcentrum gebracht. Een maand later 

werd u opnieuw door een smokkelaar opgepikt en met een vrachtwagen naar Duitsland gebracht, waar 

u door de smokkelaar op de trein richting België werd gezet. De hier op volgende dag, op 24 mei 2018, 

diende u in België een verzoek om internationale bescherming in. In België kwam u in contact met het 

christendom en ging u enkele keren naar de Iraanse kerk in Brussel. U wenst niet naar Iran terug te 

keren omdat u niet zeker bent welke gevolgen dit voor u kan hebben en u niet zeker bent welke straf u 

opgelegd kan worden door de Iraanse autoriteiten.  

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw 

shenasnameh; een kopie van de convocatie die u verzocht zich op 14-7-1396 aan te melden bij 

de veiligheidsdiensten; een kopie van een document betreffende de uitvoering van uw dienstplicht; 

printscreens van uw facebookpagina; en een brief van de pastoor van de Iraanse kerk van Brussel, d.d. 

24 juni 2019.  

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.  

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient 

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut 

kan worden toegekend.  

U bent er immers niet in geslaagd de gebeurtenissen die de aanleiding waren van uw vertrek uit Iran 

aannemelijk te maken.  

Vooreerst zijn uw verklaringen als zou u de hele Heilige maand Muharam in het park publiekelijk alcohol 

hebben geconsumeerd en dronken rond hebben gelopen (CGVS, p. 11, 13), gelet op de Iraanse context 

waarbij de consumptie van alcohol ten allen tijde strikt verboden is, weinig geloofwaardig  

Daarenboven dienen een aantal tegenstrijdigheden te worden opgemerkt tussen uw opeenvolgende 

verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal waardoor de 

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnt wordt.  

Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat de aanhouding van uw vrienden in het park 

plaatsvond dertig dagen voor uw vertrek uit Iran (Vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ, vraag 5, d.d. 

23-4-2019), daar waar u tijdens het onderhoud op het Commissariaat-generaal stelde dat dit incident 

drie maanden voor uw vertrek uit Iran plaatsvond (CGVS, p. 10, 15). Hiermee geconfronteerd stelde u 

dat u zich ofwel versproken moest hebben of dat het fout genoteerd werd, waar u aan toevoegde dat 3 

en 30 erg op elkaar lijken in het Perzisch en dat u het woord ‘dag’ zeker niet gebruikte in uw 

verklaringen (CGVS, p. 16). Dit is echter een weinig overtuigende verklaring voor de vastgestelde 

tegenstrijdigheid tussen 30 dagen, hetgeen naar het Farsi vertaald kan worden als ‘si rouz’ en 3 
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maanden, hetgeen naar het Farsi vertaald kan worden als ‘se mah’, en de duidelijke verschillen tussen 

de Perzische bewoording van dag (‘rouz’) en maand (‘mah’) .  

Voorts verklaarde u uitdrukkelijk voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat de families van uw vrienden 

klacht tegen u indienden (Vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ, vraag 5, d.d. 23-4-2019), daar waar 

u tijdens het onderhoud op het Commissariaat –generaal stelde dat uw vrienden zich volgens uw oom in 

nesten hadden gewerkt en ze u hierbij hadden betrokken en dat een van de vaders van uw vrienden ook 

eenmaal naar uw huis kwam en u, terwijl u ondergedoken zat, ervan beschuldigde zijn zoon van het 

rechte pad te hebben gehaald (CGVS, p. 13), maar voorts niet te weten of de families van uw vrienden 

effectief klacht tegen u indienden bij het gerecht (CGVS, p. 16).  

Voorts legde u geen enkel overtuigend begin van bewijs neer van uw problemen in Iran. U legde 

weliswaar een convocatie neer waaruit blijkt dat u zich op 14-7-1396 (6 oktober 2017) diende te 

verantwoorden bij de veiligheidsdiensten voor het publiekelijk consumeren van alcohol tijdens de heilige 

maand Muharram. Er dient echter opgemerkt te worden dat u slechts een kopie - die eenvoudig te 

manipuleren is met het nodige knip- en plakwerk - neerlegde, ongeacht er u uitdrukkelijk werd gevraagd 

het origineel document neer te leggen (CGVS, p. 8) dat, volgens uw verklaringen, steeds bij uw ouders 

zou hebben gelegen (CGVS, p. 5, 8). Daarenboven blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat 

er in Iran een lucratieve markt is voor het aanbieden en verkrijgen van valse documenten. In Iran zijn 

veel ronselaars actief die de inwoners van Iran of de buurlanden, zoals Afghanen, proberen te 

overtuigen om gebruik te maken van hun diensten. Op sociale media zijn verschillende berichten 

te vinden van smokkelaars die reclame maken voor hun diensten. Vaak gaat het dan om het aanbieden 

van een reis naar Europa met bijhorende valse documenten, meestal reisdocumenten, bijvoorbeeld 

valse Schengenpaspoorten, maar evengoed worden er packages aangeboden met nodige documenten 

om een asielrelaas te ondersteunen. Hoe dan ook dienen documenten om bewijskrachtig te zijn, te 

kaderen in een geloofwaardig relaas, wat hier niet het geval is.  

Bovendien dient erop gewezen te worden dat u verder ook geen bewijs van uw gerechtelijk dossier 

neerlegde, hoewel u aangaf dat uw oom hier toegang tot had en dat hij er foto’s van kon nemen, 

hetgeen u hem dan ook zou vragen (CGVS, p. 16). Er dient evenwel vastgesteld te worden dat u deze 

stukken vooralsnog – hoewel de termijn reeds geruime tijd is verstreken – niet heeft voorgelegd noch 

dat u een plausibele verklaring heeft meegedeeld aan het Commissariaat-generaal voor het nog steeds 

ontbreken ervan. Er kan nochtans redelijkerwijze van een asielzoeker verwacht worden dat hij spontaan 

alle elementen en documenten aanbrengt die zijn asielrelaas enigszins kunnen staven.  

Dat er aan uw geloofwaardigheid getwijfeld kan worden blijkt voorts uit het feit dat u ook helemaal niets 

kon vertellen over uw (huidige) eigen (juridische) situatie in Iran noch over het lot van uw drie 

gearresteerde vrienden. U verklaarde dat de autoriteiten, toen u in Iran ondergedoken leefde, nog een 

drie à viertal keer aan de deur zijn gekomen maar u kon niet zeggen welke autoriteiten noch wist u of ze 

in burger of in uniform waren (CGVS p. 14). Voorts wist u weliswaar dat de autoriteiten 2.5 maanden na 

uw vertrek nog éénmaal zijn komen zoeken maar u kon niet zeggen of zij daarna nog zijn langsgekomen 

(CGVS p. 3). Op de vraag of u via uw oom, die advocaat was, nog iets vernomen had over uw zaak 

en/of een eventueel proces tegen u, antwoordde u ontkennend. Meer nog, u had het zelfs niet gevraagd 

(CGVS p. 15). Dit is des te merkwaardiger aangezien u zelf beweerde dat, mocht iemand u kunnen 

garanderen dat een gevangenisstraf van een jaar uw maximale straf zou zijn, u bereid zou zijn terug te 

keren naar Iran en uw straf uit te zitten (CGVS, p. 16). Wat uw drie gearresteerde vrienden 

betreft, verklaarde u van uw oom te hebben gehoord dat ze zich in nesten hadden gewerkt en dat ze u 

erbij betrokken hadden, maar verder wist u niet wat ze precies over u verklaard hadden, waar ze na hun 

aanhouding heen waren gebracht, of ze werden veroordeeld of wat er verder met hen gebeurd was 

(CGVS, p. 13-14). Dat u geen nieuws hebt over uw vrienden is opmerkelijk gezien uw oom wel op de 

hoogte was van hun aanhouding, het feit dat zij zichzelf in nesten gewerkt hadden en het feit dat ze in 

hun verklaringen naar u verwezen hadden (CGVS, p. 14). U stelde te vermoeden dat uw oom wel wist 

waar uw vrienden in hechtenis zaten maar voegde hier aan toe dat hij het u nooit vertelde aangezien uw 

band met uw oom niet zo hecht is (CGVS, p. 14), hetgeen een weinig overtuigende rechtvaardiging is 

voor het niet informeren naar het lot van uw vrienden.  

Dat u sinds uw aankomst in België geen enkele noemenswaardige poging heeft ondernomen om 

informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van uw problemen en de problemen van uw 

vrienden, hoewel het hier om een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees 

voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming te 

brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een 

vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming. Van een verzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en 

zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn 

vluchtrelaas.  
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Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas.  

Wat betreft het feit dat in Iran reeds eerder gearresteerd werd voor het drinken van alcohol (CGVS, p. 

15) dient vooreerst te worden vastgesteld dat dit een probleem van gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) 

aard betreft. Bovendien stelde u hierover dat uit dit feit nooit een rechtszaak voort kwam en dat u nadat 

u een verklaring op eer had getekend zonder meer werd vrijgelaten (CGVS p.12). Nergens uit uw 

verklaringen blijkt dat u hier vervolgens nog problemen omtrent kende. Integendeel, u verklaarde dat u 

niet lang hierna nog heen en terug naar Dubai reisde met uw paspoort (CGVS, p. 6, 15), hetgeen 

impliceert dat er u geen restricties werden opgelegd en u vrij kon bewegen in en uit Iran.  

Aangaande uw interesse in het christendom dient te worden opgemerkt dat uzelf verklaarde dat u louter 

op zoek bent en u nog niet bekeerd bent tot deze religie. U verklaarde bezig te zijn het christendom te 

ontdekken en gaf aan dat uw kennis erover nog beperkt is (CVGS, p. 5, 17). Dat uw kennis over het 

christendom zeer summier is blijkt dan ook uit uw verklaringen. Zo stelde u vijf tot zes keer naar de 

Iraanse kerk in Brussel te zijn gegaan maar weet u geenszins of het een protestantse of katholieke kerk 

betreft (CGVS, p. 5, 16-17). Overigens kent u het verschil tussen deze twee christelijke stromingen niet 

(CGVS, p. 5). U vermoedt dat Jezus in Jeruzalem werd geboren (Jezus is in Bethlehem geboren) en u 

weet niet of Jezus gedoopt werd. U weet dat Pasen een christelijke feestdag is maar weet niet wat er 

met Pasen gevierd wordt. Evenmin weet u wat sacramenten zijn. Ook weet u niet u wie Herodes en 

Pontius Pilatus zijn (CGVS, p. 17-18). Ten slotte dient vastgesteld te worden dat u niet gedoopt bent 

(CGVS, p. 17). Er dient dan ook vastgesteld te worden dat u geenszins een (overtuigd) christen bent en 

er geen redenen zijn om aan te nemen dat u zich bij terugkeer naar Iran dienaangaande zal gedragen.  

Wat betreft het feit dat u een aantal zaken op facebook postte – dewelke u staafde met een afprint van 

uw facebookpagina - omtrent de grens tussen geloof en bijgeloof dient te worden opgemerkt dat dit 

slechts een beperkt aantal posts betreft, dat u slechts 72 vrienden heeft en uw facebook niet openbaar 

is.  

Gevraagd of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw interesse in deze religie stelde u 

bovendien dit niet erg waarschijnlijk te achten (CGVS, p. 17).  

In dit verband kan nog toegevoegd worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de Iraanse 

autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en 

dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan 

of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit 

echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een 

groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen.  

Wat tot slot uw verklaringen betreft waaruit blijkt dat u uw dienstplicht niet heeft uitgevoerd, dient 

vooreerst te worden opgemerkt dat het tot de soevereine bevoegdheid van iedere nationale staat 

behoort om dienstplichtigen en reservisten op te roepen voor de militaire dienst. Uit informatie waarover 

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratieve dossier werd 

gevoegd blijkt dat Iraniërs die in het buitenland verblijven/verbleven en geen dienstplicht hebben vervuld 

niet worden vrijgesteld van hun dienstplicht. Bij een terugkeer naar het land vallen ze onder de 

wetgeving van dienstplichtigen en dienen bijgevolg hun dienstplicht te vervullen. De bestraffing van de 

dienstplichtontduiking of –weigering bestaat uit een verlenging van de te dienen periode en mogelijks 

een boete. Uw verklaringen voor het niet willen uitvoeren van uw dienstplicht namelijk enerzijds omdat u 

de broodwinner van de familie was en voltijds in de zaak stond en anderzijds omdat u er geen zin in had 

en u bovendien niet zo lang van uw familie verwijderd wilde zijn (CGVS, p. 6-7), betreffen 

louter persoonlijke motieven die niet ressorteren onder de criteria van de Vluchtelingenconventie of de 

bepalingen inzake subsidiaire bescherming.  

Bijgevolg blijkt uit uw verklaringen niet duidelijk dat er wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging 

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen 

dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van 

subsidiaire bescherming.  

De overige door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw identiteit staat 

hier niet ter discussie. De brief van de pastoor van de Iraanse kerk van Brussel doet niets aan de 

vaststelling dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt een overtuigd christen te zijn. Bovendien is het 

opmerkelijk dat pastoor Daniël in deze brief laat blijken dat u sinds vier –vijf maanden op regelmatige 

basis de diensten volgt, daar waar u zelf stelt vijf tot zes keer een dienst te hebben bijgewoond en er 

twee maanden zat tussen uw eerste en uw tweede kerkbezoek, hetgeen allerminst regelmatig is 

(CGVS, p. 16-17).  

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 enig middel gaat verzoekende partij in op de motieven van de bestreden beslissing en tracht 

deze te verklaren dan wel te weerleggen. Zij beroept 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 wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: 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 stelt vooreerst vast dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze gemotiveerd 

wordt waarom geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde 

gebeurtenissen die de aanleiding van haar vertrek uit Iran zouden zijn geweest. Meer bepaald wordt 

vastgesteld dat (i) haar verklaringen als zou zij de hele Heilige maand Muharam in het park publiekelijk 

alcohol hebben geconsumeerd en dronken rond hebben gelopen weinig geloofwaardig zijn, gelet op de 

Iraanse context waarbij de consumptie van alcohol ten allen tijde strikt verboden is; (ii) 

tegenstrijdigheden kunnen worden vastgesteld tussen haar opeenvolgende verklaringen voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal omtrent wanneer haar vrienden zouden zijn 

aangehouden in het park en over het al dan niet bestaan van een klacht tegen haar vanwege de families 

van haar vrienden; (iii) verzoekende partij geen enkel overtuigend begin van bewijs neerlegt van haar 

problemen in Iran; en (iv) verzoekende partij helemaal niets kon vertellen over haar (huidige) eigen 

(juridische) situatie in Iran noch over het lot van haar drie gearresteerde vrienden. 

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij er niet in slaagt een ander licht te werpen op voormelde 

vaststellingen in de bestreden beslissing, nu zij niet verder komt dan het herhalen van haar verklaringen 

afgelegd voor het Commissariaat-generaal en het tegenspreken van de bevindingen van verwerende 

partij, waarmee zij echter de gedane vaststellingen niet weerlegt noch ontkracht. 

 

2.2.4. Voor zover verzoekende partij de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen tracht te wijten 

aan geheugen- en concentratieproblemen, stelt de Raad vast dat verzoekende partij geheel nalaat aan 

de hand van medische attesten aan te tonen dat zij kampt met geheugen- en concentratieproblemen, 
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waardoor dit argument niet van aard is om de vaststellingen in de bestreden beslissing in een ander 

daglicht te stellen. 

 

2.2.5. Wat betreft de opmerkingen van verzoekende partij dat zij weliswaar in het park dronk, doch dat 

zij dit op een onopvallende manier deed en geenszins “dronken rondliep”, en dat, hoewel de consumptie 

van alcohol in Iran strikt verboden is, het gebruik van alcohol in Iran niettemin wijdverspreid is, bemerkt 

de Raad evenwel dat uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij alcohol consumeerde op 

een openbare plek, waar zij door eenieder kon worden gezien, en dit gedurende de hele Heilige maand 

Muharam. Gelet op de Iraanse context waarbij de consumptie van alcohol ten allen tijde strikt verboden 

is, is dergelijk handelen geenszins geloofwaardig.  

 

2.2.6.1. Inzake de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen enerzijds haar verklaring voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat de aanhouding van haar vrienden in het park plaatsvond dertig dagen voor 

haar vertrek uit Iran en anderzijds haar verklaring op het Commissariaat-generaal dat dit incident drie 

maanden voor haar vertrek uit Iran plaatsvond, betwist verzoekende partij dat zij over dertig dagen heeft 

gesproken en stelt zij dat zij in elk geval over maanden heeft gesproken. Verzoekende partij benadrukt 

dat het incident plaatsvond begin oktober 2017 en dat zij eind december 2017 het land verliet waardoor 

het duidelijk is dat het om drie maanden gaat en niet om dertig dagen. 

 

2.2.6.2. De Raad stelt vooreerst vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk verklaarde dat de aanhouding van haar vrienden in het park 

‘dertig dagen voor haar vertrek’ plaatsvond (administratief dossier, stuk 12, vragenlijst CGVS, vraag 

3.5). Dat haar verklaringen er verkeerd zouden zijn genoteerd, toont verzoekende partij geenszins aan. 

De Raad wijst er hierbij op dat haar verklaringen haar achteraf in het Farsi werden voorgelezen, waarna 

zij deze ter goedkeuring ondertekende. Bovendien werd bij de aanvang van haar persoonlijk onderhoud 

op het Commissariaat-generaal nog gepolst naar het verloop van het interview bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken, doch maakte verzoekende partij er geen melding van dat bepaalde zaken 

verkeerd zouden zijn genoteerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stuk 4, 

notities CGVS, p. 2).  

De Raad stelt dan ook vast dat verzoekende partij niet verder komt dan het louter verwijzen naar één 

van de tegenstrijdig bevonden versies, hetgeen de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opheft. Er anders 

over oordelen zou immers elk opeenvolgend verhoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te 

kunnen maken van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van 

ernstige schade, zinledig maken.  

De Raad duidt erop dat aangenomen kan worden dat bepalende ervaringen in het geheugen gegrift 

staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor de betrokkene daar in een later 

stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven. Het is dan ook allerminst 

onredelijk om van verzoekende partij, een volwassen jongeman, te verwachten dat deze de belangrijke 

gebeurtenissen die de aanleiding waren van haar vertrek uit haar land van herkomst – in casu de 

arrestatie van haar vrienden toen zij samen in het park alcohol aan het drinken waren – eenduidig in de 

tijd kan situeren. De vaststelling dat zij hierover tegenstrijdige verklaringen aflegt, ondergraaft dan ook 

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

 

2.2.7.1. Omtrent haar tegenstrijdige verklaringen over het al dan niet bestaan van een klacht tegen haar 

vanwege de families van haar vrienden, duidt verzoekende partij erop dat rekening gehouden moet 

worden met het feit dat dit gebeurtenissen betreffen waarbij zij zelf niet aanwezig was en dat zij 

desbetreffend dan ook afhankelijk is van de informatie die haar oom haar geeft. 

 

2.2.7.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij met bovenstaande uitleg op geen enkele 

wijze verklaart waarom zij eerst bij de Dienst Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk verklaarde dat de 

families van haar vrienden klacht tegen haar indienden (vragenlijst CGVS, punt 3.5) om later tijdens 

haar persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal dan weer te stellen dat zij niet wist of de 

families van haar vrienden effectief klacht tegen haar indienden bij het gerecht (administratief dossier, 

stuk 4, notities CGVS, p. 16). Dergelijke volatiele verklaringen van verzoekende partij over het al dan 

niet bestaan van een klacht tegen haar vanwege de families van haar vrienden, ondergraaft verder de 

geloofwaardigheid van haar verklaringen.  

 

2.2.8.1. Waar haar in de bestreden beslissing verweten wordt dat zij geen enkel overtuigend begin van 

bewijs neerlegt van haar problemen in Iran, oppert verzoekende partij dat zij “er absoluut de man niet 

naar (is) om een dossier samen te stellen”. In haar verzoekschrift geeft zij nog aan dat haar de raad 

werd gegeven om te trachten het origineel van de convocatie naar België te laten versturen. 
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2.2.8.2. De Raad wijst er nogmaals op dat de bewijslast bij de kandidaat-vluchteling zelf berust die, in de 

mate van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger 

die om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn aanvraag 

gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem in de mate van het mogelijke stavingstukken of 

overtuigende elementen worden aangebracht (RvS 17 december 2003, nr. 126.529). Het is dan ook niet 

kennelijk onredelijk van de commissaris-generaal om te verwachten dat verzoekende partij ernstige 

inspanningen onderneemt om haar relaas enigszins te staven, te meer nu zij nog (via haar ouders) 

contact onderhoudt met haar oom die momenteel nog in Iran verblijft en bovendien toegang zou hebben 

tot haar gerechtelijk dossier (notities CGVS, p. 16). Waar zij stelt dat zij “er absoluut de man niet naar 

(is) om een dossier samen te stellen”, bemerkt de Raad dat verzoekende partij niet in concreto aantoont 

dat zij niet in staat zou zijn dergelijke inspanningen te leveren om alsnog overtuigende bewijsstukken 

inzake de door haar beweerde problemen te verkrijgen. Bovendien geeft verzoekende partij in haar 

verzoekschrift zelf aan dat haar het advies werd gegeven om het origineel van de convocatie naar 

België te laten versturen en dat zij dienaangaande navraag zal doen. Niettemin dient te worden 

vastgesteld dat verzoekende partij tot op heden nalaat de originele versie van de convocatie bij te 

brengen en evenmin enig bewijs neerlegt van haar gerechtelijk dossier.  

 

2.2.9.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissing dat zij niets kon vertellen over haar (huidige) 

eigen (juridische) situatie in Iran noch over het lot van haar drie gearresteerde vrienden, stelt 

verzoekende partij dat zij “zich voornamelijk nonchalant en passief opstelt ivm zijn situatie omdat dit in 

lijn ligt met zijn profiel en zijn algemene houding”. Verder betekent het feit dat haar oom heeft geholpen 

haar in veiligheid te brengen nog niet dat hij bereid zou zijn om nog bijkomende risico’s te nemen. Ook 

haar ouders geven weinig informatie, omdat zij hun zoon niet overstuur willen maken en zij menen dat 

hun zoon toch veilig in het buitenland is. 

 

2.2.9.2. De Raad wijst er evenwel op dat van verzoekende partij verwacht mag worden dat zij zich zou 

informeren over haar (huidige) eigen (juridische) situatie in Iran en over het lot van haar drie 

gearresteerde vrienden, daar deze informatie verzoekende partij zou toelaten om haar eigen situatie in 

te schatten. Dat zij zich dienaangaande nonchalant en passief zou opstellen, is, in het licht van haar 

bewering dat zij omwille van deze problemen haar land van herkomst is moeten ontvluchten, allerminst 

aannemelijk. Verder duidt de Raad erop dat haar familieleden, met name haar oom en haar ouders, 

verzoekende partij in veiligheid hebben gebracht en haar geholpen hebben het land te verlaten. 

Aangezien een positieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming van verzoekende 

partij haar veiligheid verder zou garanderen, houdt het geenszins steek dat haar familieleden haar niet 

(meer) zouden willen informeren over nieuwe ontwikkelingen, zoals verzoekende partij beweert. 

Bovendien blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing duidelijk dat verzoekende partij zelfs geen 

noemenswaardige pogingen heeft ondernomen om dienaangaande meer informatie te verkrijgen, 

waardoor zij het gebrek aan informatie bezwaarlijk kan wijten aan onwil bij haar familieleden om haar te 

informeren. De Raad is, samen met verwerende partij, van oordeel dat het gegeven dat verzoekende 

partij sinds haar aankomst in België geen enkele noemenswaardige poging heeft ondernomen om 

informatie te verkrijgen betreffende de (juridische) evolutie van haar problemen en de problemen van 

haar vrienden, hoewel het hier om een element gaat dat integraal deel uitmaakt van de kern van haar 

vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, een houding betreft die geenszins in 

overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie 

van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming.  

 

2.2.10. Gelet op wat voorafgaat, dient verwerende partij te worden bijgetreden in haar motivering dat 

geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde gebeurtenissen die de 

aanleiding van haar vertrek uit Iran zouden zijn geweest. 

 

2.2.11.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissing omtrent het feit dat verzoekende partij in Iran 

reeds eerder gearresteerd werd voor het drinken van alcohol, meent verzoekende partij vooreerst dat de 

bestreden beslissing zichzelf tegenspreekt nu eerder in de bestreden beslissing werd toegegeven dat 

het drinken van alcohol strikt verboden is in Iran. Bovendien benadrukt verzoekende partij dat in geval 

van herhaling er wel ernstige problemen kunnen ontstaan. Verzoekende partij wijst erop dat zij nog 

steeds drinkt. 

 

2.2.11.2. De Raad ziet vooreerst niet in hoe de bestreden beslissing zichzelf zou tegenspreken door 

enerzijds te wijzen op het strikte verbod in Iran op het consumeren van alcohol en anderzijds op te 

merken dat uit de arrestatie van verzoekende partij voor het drinken van alcohol nooit een rechtszaak 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 

voort kwam, dat verzoekende partij nadat zij een verklaring op eer had getekend zonder meer werd 

vrijgelaten en dat zij nadien omwille hiervan geen problemen meer kende. Dat het bij inbreuken op dit 

verbod op het consumeren van alcohol niet steeds tot een rechtszaak komt, neemt immers niet weg dat 

er niettemin een strikt verbod bestaat op het consumeren van alcohol.  

Verder wijst de Raad erop dat nergens uit blijkt dat verzoekende partij omwille van deze eenmalige 

arrestatie voor het consumeren van alcohol bij een terugkeer naar Iran nog problemen zal kennen. In de 

bestreden beslissing wordt er dienaangaande terecht op gewezen dat nergens uit haar verklaringen 

blijkt dat zij omwille hiervan nadien nog problemen kende en dat verzoekende partij daarentegen aangaf 

dat zij niet lang hierna nog heen en terug naar Dubai reisde met haar paspoort, hetgeen impliceert dat er 

haar geen restricties werden opgelegd en zij vrij kon bewegen in en uit Iran. De bemerking van 

verzoekende partij dat er in geval van herhaling wel ernstige problemen kunnen ontstaan, is voorts 

louter hypothetisch. 

 

2.2.12.1. Wat verder de motivering van verwerende partij betreft dat verzoekende partij geenszins een 

(overtuigd) christen is en er geen redenen zijn om aan te nemen dat zij zich bij terugkeer naar Iran 

dienaangaande zal gedragen, merkt verzoekende partij op dat zij eerlijk verteld heeft dat zij zoekend is 

en dat zij af en toe naar de kerk gaat. Verder bevestigt verzoekende partij dat zij inderdaad niet zeker 

weet of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar interesse in het christendom, doch kan het 

“eventueel wel problematisch” zijn. 

 

2.2.12.2. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij met haar opmerking dat zij eerlijk verteld 

heeft dat zij zoekend is en dat zij af en toe naar de kerk gaat op geen enkele manier afbreuk doet aan 

de vaststelling in de bestreden beslissing dat zij geenszins een (overtuigd) christen is en dat er dan ook 

geen redenen zijn om aan te nemen dat zij zich bij terugkeer naar Iran als dusdanig zal gedragen. 

Verzoekende partij brengt geen concrete elementen bij die deze vaststelling in een ander daglicht 

stellen. 

 

Daarnaast bemerkt de Raad dat verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud, gevraagd of de 

Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar interesse in deze religie, aangaf dit niet erg waarschijnlijk 

te achten (notities CGVS, p. 17). De loutere bewering in het verzoekschrift dat dit “eventueel wel 

problematisch” kan zijn, zonder concrete aanwijzingen aan te brengen waaruit blijkt dat de Iraanse 

autoriteiten op de hoogte zijn van haar interesse in deze religie, volstaat allerminst om aan te tonen dat 

zij omwille van haar interesse in het christendom geviseerd zal worden door de Iraanse autoriteiten. 

 

2.2.13.1. Waar in de bestreden beslissing ten slotte nog wordt opgemerkt dat de Iraanse autoriteiten 

weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming en dat ze 

evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op 

internet hebben gezet, en dat verzoekende partij, in het licht van de beschikbare informatie waaruit blijkt 

dat personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden een groter risico lopen om in de aandacht van de 

Iraanse autoriteiten te komen, niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij dergelijk verhoogd risicoprofiel 

heeft, duidt verzoekende partij erop dat zij in het verleden reeds in het vizier is gekomen van de Iraanse 

overheid. 

 

2.2.13.2. De Raad benadrukt evenwel dat uit het voorgaande is gebleken dat geen enkel geloof kan 

worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde gebeurtenissen die de aanleiding van haar 

vertrek uit Iran zouden zijn geweest. Wat betreft de eenmalige arrestatie van verzoekende partij voor het 

drinken van alcohol, verwijst de Raad naar zijn uiteenzetting in punt 2.2.11., waaruit blijkt dat 

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij omwille hiervan nog problemen zou kennen bij 

een terugkeer naar Iran. Verzoekende partij toont dan ook geenszins aan dat zij een verhoogd 

risicoprofiel heeft en dat zij derhalve een groter risico loopt om in de aandacht van de Iraanse 

autoriteiten te komen. 

 

2.2.14. 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. 

 

2.2.15. 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 
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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 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.  

 

2.2.16. 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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  J. BIEBAUT 


