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 nr. 240 370 van 1 september 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: 1. X  

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J.-P. DOCQUIR 

Middaglijnstraat 6 bus 1 

1210 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

30 december 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 27 november 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 29 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DOCQUIR, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en 

van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissingen 

 

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.K. (verzoeker) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Pers afkomstig uit Sarvestan en bent u Iraans 

staatsburger. In 1390 (Perzische tijdrekening; stemt overeen met 2011 Europese tijdrekening) huwde u 

met N.N. (…) (O.V. X). Sarvestan, de streek waar u sinds uw geboorte woonachtig bent, is een streek 

waar veel Dervishen wonen. Dervishen hebben een dissidente opvatting binnen de Islam en worden 

onderdrukt. Aangezien u van jongs af aan veel met Dervishen in contact kwam en met verschillende 

onder hen goed bevriend raakte, trok u zich hun lot aan. In 1393 (2014) richtte u, onder uw eigen naam 

een weblog op. U plaatste er voornamelijk artikelen i.v.m. de onderdrukking van de Dervish en i.v.m. 
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mensenrechten in Iran in het algemeen. Meestal kopieerde u berichten van andere nieuwswebsites, 

maar soms schreef u ze ook zelf. Uw posts waren vaak kritisch voor de Iraanse overheid. Op 6 juni 

2016 vertrokken u en uw echtgenote legaal, met paspoort, op reis naar Europa. Jullie kregen een visum 

voor Griekenland, bezochten 3 dagen Athene en reiden vervolgens door naar België om uw broer te 

bezoeken. Op 5/4/1395 (25 juni 2016), wanneer jullie reeds enkele weken in België verblijven, kreeg 

uw broer telefoon van uw schoonmoeder. Zij vertelde hem dat er een inval en huiszoeking bij u thuis 

was geweest. Er waren verschillende zaken in beslag genomen zoals uw computer, CD's, boeken, e.d. 

Uw broer vertelde u wat er gebeurd was. Wanneer u daarna naar uw weblog ging kijken zag u ook dat 

deze door de Iraanse Cyber Army offline was gehaald. Omwille hiervan vroeg u op 20/07/2016 in België 

internationale bescherming.  

In België zette u uw activiteiten m.b.t mensenrechten voort. U maakte een weblog onder uw eigen 

naam: 'kamzarsarvestani.blogspot.com'. U post hierop zowel gekopieerde als zelfgeschreven artikelen 

omtrent politieke en maatschappelijke problematieken en mensenrechtenschendingen, voornamelijk 

terug omtrent de Dervishen. Op een bepaald moment kreeg uw broer in Iran een telefoontje van de 

autoriteiten met de boodschap dat u moet stoppen met deze blog. Indien u niet stopt zou u er een 'hoge 

prijs voor betalen'. U besloot uw blog offline te halen en een nieuwe blog aan te maken, maar dit keer 

niet onder uw eigen naam: 'Sarvhayehistadeh.blogspot.be'. Deze blog richtte u op in februari 2017 en 

staat heden nog online. Verder werd u via uw leerkracht in België uitgenodigd om te spreken over de 

situatie van de Dervishen op een bijeenkomst over mensenrechten. Hiervan plaatste u ook foto's en een 

kort verslag op uw blog.  

Ter staving van uw asielrelaas en/of identiteit legde u volgende documenten neer: uw paspoort d.d. 

21/04/2015 met visum voor Griekenland, uw shenasnameh (geboorteboekje), uw huwelijksboekje, twee 

apothekerskaarten, een e-mail van de autoriteiten dat uw blog offline werd gehaald, een screenshot van 

de melding die u krijgt als u uw weblog-URL bezoekt (dat uw blog offline is gehaald door de Iraanse 

Cyber politie), een print-out van uw volledige eerste weblog, chatberichten met uw (Dervish) vrienden 

over gebeurtenissen in Iran m.b.t de Dervishen, een USB-Stick met hierop foto’s, artikelen en TV nieuws 

omtrent de Dervishen en omtrent de gevolgen voor bepaalde weblogsschrijvers in Iran, de inhoud van 

uw eerste en uw derde weblog, de (onleesbare) inhoud van uw tweede weblog, een aantal filmpjes en 

foto’s van de bijeenkomst met mensenrechtenactivisten in België, een brief van F.D. (…) waarin hij stelt 

dat hij een goede vriend van u is en dat u tevens nieuws van de Dervishen op uw weblog postte, 

whatsApp gesprekken met uw vrienden omtrent de situatie van de Dervishen, foto van uw werk in de 

apotheek, foto en video van een Dervish dorp, een foto en een video van uw Dervish vrienden, 

vliegtickets van de reeds geboekte terugvlucht naar Iran. 

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.  

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 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw 

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees 

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.  

U verklaarde niet meer naar Iran terug te kunnen keren aangezien de autoriteiten naar u op zoek zijn 

wegens de verschillende door u opgerichte weblogs met betrekking tot de problemen van de Iraanse 

Dervishi.  

Er dient echter opgemerkt te worden dat er niet het minste geloof kan gehecht worden aan uw bewering 

zowel in Iran als in België weblog (s) onderhouden te hebben. Uit onderzoek dat het Commissariaat-

generaal voerde naar uw weblogs blijkt immers dat uw eerste weblog (die volgens u aan u 

toebehoorde), op naam staat van M.P.F. (…) en dat u deze blog heeft aangepast aan uw noden 

waardoor u wou laten uitschijnen dat deze blog aan u zou toebehoren. Bij het door u voorleggen van uw 

tweede weblog werd vastgesteld dat ook deze gefabriceerd werd aangezien het niet mogelijk is een 

weblog te openen terwijl uw GSM in vliegtuigmodus staat. Wat de derde weblog betreft werd opgemerkt 

dat ook deze niet aan u toebehoort maar aan S.I. (…). Bijkomend onderzoek toont bovendien aan dat er 

niet kan vastgesteld worden dat de foto’s en het verslag van de bijeenkomst van de 

mensenrechtenorganisatie waarvan u beweerde ze op deze blog te hebben gepost ook ooit live zijn 

gepubliceerd. Uit het geheel van bovenstaande elementen blijkt dat er niet het minste geloof kan 

gehecht worden aan uw bewering (ooit) meerdere weblogs (gehad) te hebben en dat u bovendien de 
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Belgische asielinstanties op intentionele wijze heeft proberen te misleiden, waardoor er bijgevolg ook 

niet het minste geloof meer kan gehecht worden aan uw verklaringen als zouden u en uw echtgenote 

ten gevolge van deze weblogs problemen kennen met de Iraanse autoriteiten. Dat er geen geloof kan 

gehecht worden aan jullie problemen met de Iraanse autoriteiten blijkt bovendien uit een 

tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Zo verklaarde u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het 

CGVS uitdrukkelijk – tot 3 maal toe – dat de autoriteiten na het oprichten van uw tweede weblog 

wekelijks naar uw broer belden (CGVS I p. 26), terwijl u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud 

uitdrukkelijk verklaarde dat de autoriteiten pas beginnen bellen zijn na uw eerste persoonlijk onderhoud 

(CGVS II p. 4-5). Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid verklaarde u aanvankelijk dat de tolk 

verkeerd vertaald zal hebben. Nogmaals geconfronteerd met de tegenstrijdigheid en u uitgelegd dat u 

uw tweede blog reeds afgesloten had bij het eerste persoonlijk onderhoud – en u eveneens verklaarde 

deze pas te hebben afgesloten na telefonisch bedreiging van de autoriteiten naar uw broer toe – 

verklaarde u plots dat u niet meer wist of de autoriteiten telefonisch dan wel persoonlijk hadden gedreigd 

(CGVS II p.5 ). Dit is echter geen uitleg voor deze tegenstrijdige verklaringen.  

Wat betreft uw éénmalige deelname aan een bijeenkomst van een mensenrechtenorganisatie in België 

– waarvan u een foto en verslag neerlegde - dient te worden opgemerkt dat hierboven reeds werd 

vastgesteld dat er niet kan worden vastgesteld dat deze live werden gepubliceerd. U verklaarde 

weliswaar dat het mogelijks is dat de foto’s op andere sites werden geplaatst (CGVS I p. 16). Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat, uit de beschikbare informatie van het Commissariaat-generaal 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, 

lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U 

heeft dergelijk verhoogd risicoprofiel echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk 

gemaakt.  

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw 

paspoort met visum voor Griekenland, uw shenasnameh (geboorteboekje), uw huwelijksboekje, twee 

apothekerskaarten en de foto’s van uw werk in de apotheek tonen louter uw identiteit en nationaliteit 

evenals uw huwelijk en uw beroepsbezigheden in Iran aan, zaken die hier niet betwist worden. Wat 

betreft de e-mail van de autoriteiten dat uw blog offline werd gehaald en de screenshot van de melding 

die u zou gekregen hebben als u uw weblog- URL bezocht (dat uw blog offline is gehaald door de 

Iraanse Cyber politie), dient te worden opgemerkt dat reeds hierboven werd vastgesteld dat deze blogs 

door u gefabriceerd werden. Bijgevolg kan omtrent deze documenten dezelfde conclusie worden 

getrokken. Dat u bovendien het e-mailadres zou hebben opgeheven nadat u de e-mail zou hebben 

ontvangen bevestigd des te meer bovenstaande conclusie. Het is immers compleet ongeloofwaardig dat 

u belangrijke bewijsstukken in uw zaak zomaar zou laten verdwijnen (CGVS I p. 12).  

De foto’s, artikelen, video’s en TV nieuws omtrent de Dervishen en omtrent de gevolgen voor 

bepaalde weblogsschrijvers in Iran betreffen louter algemene informatie omtrent de Dervishi en hebben, 

temeer gelet op bovenstaande vaststellingen omtrent de door u gefabriceerde weblogs geenszins op u 

betrekking. De brief van F.D. (…), net als de whatsapp gesprekken met uw vrienden zijn niet afkomstig 

van een objectieve bron en vertonen een gesolliciteerd karakter.  

De foto en video van uw Dervish vrienden tonen hoogstens aan dat u bevriend bent met een aantal 

Dervishi maar tonen geenszins aan dat u hieromtrent problemen zou gekend hebben met de Iraanse 

autoriteiten. Uw vliegtickets van de reeds geboekte terugvlucht naar Iran toont louter aan dat u een 

terug vlucht naar Iran geboekt had, niets meer, niets minder.  

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.” 

 

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van N.N. (verzoekster) als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Pers afkomstig uit Shiraz en bent u Iraans staatsburger. In 

1390 (Perzische tijdrekening; stemt overeen met 2011 Europese tijdrekening) huwde u met M.K. (…) 

(O.V. 6.698.099). Op 6 juni 2016 vertrokken u en uw echtgenoot legaal, met paspoort, op reis naar 

Europa. Jullie kregen een visum voor Griekenland, bezochten 3 dagen Athene en reiden vervolgens 

door naar België om uw schoonbroer te bezoeken. Op 5/4/1395 (25 juni 2016), wanneer jullie reeds 

enkele weken in België verblijven, kreeg uw schoonbroer telefoon van uw moeder. Zij vertelde hem dat 

er een inval en huiszoeking bij jullie thuis was geweest. Er waren verschillende zaken in beslag 

genomen zoals de computer, CD's, boeken, e.d van uw echtgenoot. Uw schoonbroer vertelde jullie wat 
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er gebeurd was en uw echtgenoot bracht u op de hoogte van zijn activiteiten, met name het feit dat hij in 

Iran een weblog onderhield. Wanneer uw echtgenoot daarna naar zijn weblog ging kijken zag hij ook dat 

deze door de Iraanse Cyber Army offline was gehaald. Omwille hiervan vroegen jullie op 20/07/2016 in 

België internationale bescherming.  

Ter staving van uw asielrelaas en/of identiteit legde u de volgende documenten neer: uw paspoort d.d. 

23/04/2015 met visum voor Griekenland, uw shenasnameh (geboorteboekje) en een doktersattest 

waaruit blijkt dat u hoogzwanger bent neer.  

B. Motivering  

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

Uit uw verklaringen en het door u neergelegde doktersattest bleek immers dat u tijdens uw tweede 

gehoor voor het Commissariaat-generaal hoogzwanger was. Om hier op passende wijze aan tegemoet 

te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek 

door het Commissariaat-generaal. Zo werd het onderhoud beperkt in de tijd en er werd tijdig 

gepauzeerd. Bijgevolg 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.  

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw verzoek om internationale bescherming integraal 

steunt op dezelfde motieven die terzake door uw echtgenoot M.K. (…) werden uiteengezet. In het 

kader van zijn verzoek werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:  

“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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden 

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.  

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 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw 

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees 

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.  

U verklaarde niet meer naar Iran terug te kunnen keren aangezien de autoriteiten naar u op zoek zijn 

wegens de verschillende door u opgerichte weblogs met betrekking tot de problemen van de Iraanse 

Dervishi.  

Er dient echter opgemerkt te worden dat er niet het minste geloof kan gehecht worden aan uw bewering 

zowel in Iran als in België weblog (s) onderhouden te hebben. Uit onderzoek dat het Commissariaat-

generaal voerde naar uw weblogs blijkt immers dat uw eerste weblog (die volgens u aan u 

toebehoorde), op naam staat van M.P.F. (…) en dat u deze blog heeft aangepast aan uw noden 

waardoor u wou laten uitschijnen dat deze blog aan u zou toebehoren. Bij het door u voorleggen van uw 

tweede weblog werd vastgesteld dat ook deze gefabriceerd werd aangezien het niet mogelijk is een 

weblog te openen terwijl uw GSM in vliegtuigmodus staat. Wat de derde weblog betreft werd opgemerkt 

dat ook deze niet aan u toebehoort maar aan S.I. (…). Bijkomend onderzoek toont bovendien aan dat er 

niet kan vastgesteld worden dat de foto’s en het verslag van de bijeenkomst van de 

mensenrechtenorganisatie waarvan u beweerde ze op deze blog te hebben gepost ook ooit live zijn 

gepubliceerd. Uit het geheel van bovenstaande elementen blijkt dat er niet het minste geloof kan 

gehecht worden aan uw bewering (ooit) meerdere weblogs (gehad) te hebben en dat u bovendien de 

Belgische asielinstanties op intentionele wijze heeft proberen te misleiden, waardoor er bijgevolg ook 

niet het minste geloof meer kan gehecht worden aan uw verklaringen als zouden u en uw echtgenote 

ten gevolge van deze weblogs problemen kennen met de Iraanse autoriteiten. Dat er geen geloof kan 

gehecht worden aan jullie problemen met de Iraanse autoriteiten blijkt bovendien uit een 

tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Zo verklaarde u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het 

CGVS uitdrukkelijk – tot 3 maal toe – dat de autoriteiten na het oprichten van uw tweede weblog 

wekelijks naar uw broer belden (CGVS I p. 26), terwijl u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud 

uitdrukkelijk verklaarde dat de autoriteiten pas beginnen bellen zijn na uw eerste persoonlijk onderhoud 

(CGVS II p. 4-5). Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid verklaarde u aanvankelijk dat de tolk 

verkeerd vertaald zal hebben. Nogmaals geconfronteerd met de tegenstrijdigheid en u uitgelegd dat u 

uw tweede blog reeds afgesloten had bij het eerste persoonlijk onderhoud – en u eveneens verklaarde 

deze pas te hebben afgesloten na telefonisch bedreiging van de autoriteiten naar uw broer toe – 
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verklaarde u plots dat u niet meer wist of de autoriteiten telefonisch dan wel persoonlijk hadden gedreigd 

(CGVS II p.5 ). Dit is echter geen uitleg voor deze tegenstrijdige verklaringen.  

Wat betreft uw éénmalige deelname aan een bijeenkomst van een mensenrechtenorganisatie in België 

– waarvan u een foto en verslag neerlegde - dient te worden opgemerkt dat hierboven reeds werd 

vastgesteld dat er niet kan worden vastgesteld dat deze live werden gepubliceerd. U verklaarde 

weliswaar dat het mogelijks is dat de foto’s op andere sites werden geplaatst (CGVS I p. 16). Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat, uit de beschikbare informatie van het Commissariaat-generaal 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, 

lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U 

heeft dergelijk verhoogd risicoprofiel echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk 

gemaakt.  

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw 

paspoort met visum voor Griekenland, uw shenasnameh (geboorteboekje), uw huwelijksboekje, twee 

apothekerskaarten en de foto’s van uw werk in de apotheek tonen louter uw identiteit en nationaliteit 

evenals uw huwelijk en uw beroepsbezigheden in Iran aan, zaken die hier niet betwist worden. Wat 

betreft de e-mail van de autoriteiten dat uw blog offline werd gehaald en de screenshot van de melding 

die u zou gekregen hebben als u uw weblog- URL bezocht (dat uw blog offline is gehaald door de 

Iraanse Cyber politie), dient te worden opgemerkt dat reeds hierboven werd vastgesteld dat deze blogs 

door u gefabriceerd werden. Bijgevolg kan omtrent deze documenten dezelfde conclusie worden 

getrokken. Dat u bovendien het e-mailadres zou hebben opgeheven nadat u de e-mail zou hebben 

ontvangen bevestigd des te meer bovenstaande conclusie. Het is immers compleet ongeloofwaardig dat 

u belangrijke bewijsstukken in uw zaak zomaar zou laten verdwijnen (CGVS I p. 12).  

De foto’s, artikelen, video’s en TV nieuws omtrent de Dervishen en omtrent de gevolgen voor 

bepaalde weblogsschrijvers in Iran betreffen louter algemene informatie omtrent de Dervishi en hebben, 

temeer gelet op bovenstaande vaststellingen omtrent de door u gefabriceerde weblogs geenszins op u 

betrekking. De brief van F.D. (…), net als de whatsapp gesprekken met uw vrienden zijn niet afkomstig 

van een objectieve bron en vertonen een gesolliciteerd karakter.  

De foto en video van uw Dervish vrienden tonen hoogstens aan dat u bevriend bent met een aantal 

Dervishi maar tonen geenszins aan dat u hieromtrent problemen zou gekend hebben met de Iraanse 

autoriteiten. Uw vliegtickets van de reeds geboekte terugvlucht naar Iran toont louter aan dat u een 

terug vlucht naar Iran geboekt had, niets meer, niets minder."  

Derhalve kan ook ten aanzien van u niet besloten worden tot het bestaan van een vrees voor vervolging 

in de zin van de Vluchtelingenconventie of een risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in 

de definitie van subsidiaire bescherming.  

De overige door u neergelegde documenten tonen enkel uw identiteit en afkomst aan, dewelke hier niet 

betwist 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. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoekende partijen voeren in een eerste en enig middel de schending aan van: 

“- artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens (hierna EVRM); 

- artikel 1A van de Conventie van Genève van 28 juli 1951; 

- artikel 7 van het Handvest van de Grandrechten van de Europese Unie; 

- art 48/4 van de wet van 15/12/1980; 

- art 48/6 van de wet van 15/12/1980; 

- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurschandelingen (gebrek aan motivering); 

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid; 

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een 

behoorlijk analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente 

elementen.” 

 

Vervolgens betogen zij: 

“Dat deze wettigheidscontrole de controle van de juistheid van de feitelijke motieven waarop deze 

beslissing gebaseerd is, inhoudt ; 
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Terwijl de motivering die aangehaald wordt door de Commissariaat Generaal niet conform is aan de 

werkelijkheid : 

Dat de Commissaris-Generaal een vergissing van appreciatie begaan heeft ; 

Koppel AIB (DPI) verklaren over de Iraanse nationaliteit te beschikken. 

Zie administratief dossier : 

Kandidaten vluchteling hebben problemen en bedreigingen gekend in hun land van oorsprong. 

Ze kunnen geen specifieke bescherming krijgen. 

Op 20-7-16 kwamen ze in België en vroegen ze asiel aan. 

Ter staving hun asielrelaas legden ze documenten neer. 

Ze werden verhoord 13-11-17 en 6-6-2018. Een negatieve beslissing werd genomen die de 29-12-19 

werd genotificeerd. 

Ze hebben duidelijk gemeld dat de meeste artikels die deelnemen in de bloggen komen uit andere 

bloggen of uit bronnen van mensenrecht organisaties. Men kan niet zo maar beweren dat alles was 

allen maar een couper-coller van een site zonder enige nuances. 

De risiko is aanwezig nog vandaag. 

-De punt 199 van de HCR Gids was niet gerespecteert- (…)”. 

 

Verzoekende partijen stellen nog dat het voordeel van de twijfel moet worden verleend en dat de 

bestreden beslissingen nietig moeten worden verklaard.  

 

2.2. Verzoekende partijen vragen gelet op het voorgaande in hoofdorde om de vluchtelingenstatus toe 

te kennen, in ondergeschikte orde om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst 

ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak terug te sturen naar de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

2.3. Verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog geen stukken of documenten bij het 

voorliggende verzoekschrift. 

 

3. Beoordeling van de zaak 

 

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.  

 

Verzoekende partijen preciseren niet hoe artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de EU, 

dat het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven behelst, in casu zou 

(kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd. 

 

Verzoekende partijen duiden evenmin op welke wijze zij het “algemeen beginsel van voorzichtigheid” en 

“het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid” te dezen en in 

concreto geschonden achten. Derhalve worden ook deze schendingen niet dienstig opgeworpen. 

 

3.2. Betreffende het verwijt aan het CGVS dat geen rekening werd gehouden met een paragraaf uit de 

proceduregids van UNHCR, dient, nog daargelaten dat verzoekende partijen deze paragraaf in het 

geheel niet betrekken op hun persoonlijke situatie of de motieven ten grondslag van de bestreden 

beslissingen, te worden opgemerkt dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat 

voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève, 

geen afdwingbare rechtsregels bevat. 

 

3.3. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden 

beslissingen van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over 

een verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekende partijen in aanmerking komen voor de 

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus voorts integraal deel uit van onderhavig 

arrest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan 

de orde. 

 

3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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. De motieven 

ten grondslag van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden 
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gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen deze motieven kennen en aan 

inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt 

en voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die 

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden. 

 

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekende partijen de bestreden 

beslissingen aanvechten noch betwisten waar terecht wordt vastgesteld dat in hoofde van verzoeker 

geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld, dat aan de in hoofde van verzoeksters 

vastgestelde bijzondere procedurele noden op passende wijze en middels de nodige steunmaatregelen 

werd tegemoet gekomen, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de rechten van verzoekende 

partijen werden gerespecteerd en dat zij konden voldoen aan hun verplichtingen.  

 

3.6. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming 

van verzoekende partijen in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij 

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4. 

 

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke 

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. 

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op 

alle aangevoerde argumenten. 

 

3.7. Verzoekende partijen stellen opnieuw, zij het op algemene wijze, dat zij problemen en bedreigingen 

kenden in hun land van herkomst. Zij geven aan nog steeds risico te lopen en geen specifieke 

bescherming te kunnen krijgen. Tevens wijzen zij erop dat zij documenten neerlegden.  

 

Omtrent de door verzoekende partijen aangevoerde problemen en vrees voor vervolging en de ter 

staving van deze problemen en vrees neergelegde documenten, wordt in de bestreden beslissingen 

echter met recht gemotiveerd als volgt: 

“U verklaarde niet meer naar Iran terug te kunnen keren aangezien de autoriteiten naar u op zoek zijn 

wegens de verschillende door u opgerichte weblogs met betrekking tot de problemen van de Iraanse 

Dervishi.  

Er dient echter opgemerkt te worden dat er niet het minste geloof kan gehecht worden aan uw bewering 

zowel in Iran als in België weblog (s) onderhouden te hebben. Uit onderzoek dat het Commissariaat-

generaal voerde naar uw weblogs blijkt immers dat uw eerste weblog (die volgens u aan u 

toebehoorde), op naam staat van M.P.F. (…) en dat u deze blog heeft aangepast aan uw noden 

waardoor u wou laten uitschijnen dat deze blog aan u zou toebehoren. Bij het door u voorleggen van uw 

tweede weblog werd vastgesteld dat ook deze gefabriceerd werd aangezien het niet mogelijk is een 

weblog te openen terwijl uw GSM in vliegtuigmodus staat. Wat de derde weblog betreft werd opgemerkt 

dat ook deze niet aan u toebehoort maar aan S.I. (…). Bijkomend onderzoek toont bovendien aan dat er 

niet kan vastgesteld worden dat de foto’s en het verslag van de bijeenkomst van de 

mensenrechtenorganisatie waarvan u beweerde ze op deze blog te hebben gepost ook ooit live zijn 

gepubliceerd. Uit het geheel van bovenstaande elementen blijkt dat er niet het minste geloof kan 

gehecht worden aan uw bewering (ooit) meerdere weblogs (gehad) te hebben en dat u bovendien de 

Belgische asielinstanties op intentionele wijze heeft proberen te misleiden, waardoor er bijgevolg ook 

niet het minste geloof meer kan gehecht worden aan uw verklaringen als zouden u en uw echtgenote 

ten gevolge van deze weblogs problemen kennen met de Iraanse autoriteiten. Dat er geen geloof kan 

gehecht worden aan jullie problemen met de Iraanse autoriteiten blijkt bovendien uit een 

tegenstrijdigheid in uw verklaringen. Zo verklaarde u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het 

CGVS uitdrukkelijk – tot 3 maal toe – dat de autoriteiten na het oprichten van uw tweede weblog 

wekelijks naar uw broer belden (CGVS I p. 26), terwijl u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud 

uitdrukkelijk verklaarde dat de autoriteiten pas beginnen bellen zijn na uw eerste persoonlijk onderhoud 

(CGVS II p. 4-5). Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid verklaarde u aanvankelijk dat de tolk 

verkeerd vertaald zal hebben. Nogmaals geconfronteerd met de tegenstrijdigheid en u uitgelegd dat u 

uw tweede blog reeds afgesloten had bij het eerste persoonlijk onderhoud – en u eveneens verklaarde 

deze pas te hebben afgesloten na telefonisch bedreiging van de autoriteiten naar uw broer toe – 

verklaarde u plots dat u niet meer wist of de autoriteiten telefonisch dan wel persoonlijk hadden gedreigd 

(CGVS II p.5 ). Dit is echter geen uitleg voor deze tegenstrijdige verklaringen.  
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Wat betreft uw éénmalige deelname aan een bijeenkomst van een mensenrechtenorganisatie in België 

– waarvan u een foto en verslag neerlegde - dient te worden opgemerkt dat hierboven reeds werd 

vastgesteld dat er niet kan worden vastgesteld dat deze live werden gepubliceerd. U verklaarde 

weliswaar dat het mogelijks is dat de foto’s op andere sites werden geplaatst (CGVS I p. 16). Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat, uit de beschikbare informatie van het Commissariaat-generaal 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, 

lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. U 

heeft dergelijk verhoogd risicoprofiel echter, zoals hierboven reeds werd vastgesteld, niet aannemelijk 

gemaakt.  

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw 

paspoort met visum voor Griekenland, uw shenasnameh (geboorteboekje), uw huwelijksboekje, twee 

apothekerskaarten en de foto’s van uw werk in de apotheek tonen louter uw identiteit en nationaliteit 

evenals uw huwelijk en uw beroepsbezigheden in Iran aan, zaken die hier niet betwist worden. Wat 

betreft de e-mail van de autoriteiten dat uw blog offline werd gehaald en de screenshot van de melding 

die u zou gekregen hebben als u uw weblog- URL bezocht (dat uw blog offline is gehaald door de 

Iraanse Cyber politie), dient te worden opgemerkt dat reeds hierboven werd vastgesteld dat deze blogs 

door u gefabriceerd werden. Bijgevolg kan omtrent deze documenten dezelfde conclusie worden 

getrokken. Dat u bovendien het e-mailadres zou hebben opgeheven nadat u de e-mail zou hebben 

ontvangen bevestigd des te meer bovenstaande conclusie. Het is immers compleet ongeloofwaardig dat 

u belangrijke bewijsstukken in uw zaak zomaar zou laten verdwijnen (CGVS I p. 12).  

De foto’s, artikelen, video’s en TV nieuws omtrent de Dervishen en omtrent de gevolgen voor 

bepaalde weblogsschrijvers in Iran betreffen louter algemene informatie omtrent de Dervishi en hebben, 

temeer gelet op bovenstaande vaststellingen omtrent de door u gefabriceerde weblogs geenszins op u 

betrekking. De brief van F.D. (…), net als de whatsapp gesprekken met uw vrienden zijn niet afkomstig 

van een objectieve bron en vertonen een gesolliciteerd karakter.  

De foto en video van uw Dervish vrienden tonen hoogstens aan dat u bevriend bent met een aantal 

Dervishi maar tonen geenszins aan dat u hieromtrent problemen zou gekend hebben met de Iraanse 

autoriteiten. Uw vliegtickets van de reeds geboekte terugvlucht naar Iran toont louter aan dat u een 

terug vlucht naar Iran geboekt had, niets meer, niets minder.  

(…) 

De overige door u neergelegde documenten tonen enkel uw identiteit en afkomst aan, dewelke hier niet 

betwist worden.” 

 

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig 

argument aan. Zij beperken zich er namelijk toe eenvoudigweg te poneren: “Men kan niet zo maar 

beweren dat alles was allen maar een couper-coller van een site zonder enige nuances”. Hiermee doen 

verzoekende partijen aan de voormelde, uitgebreide en gedetailleerde motivering op generlei wijze 

afbreuk. De voormelde motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien 

verzoekende partijen ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument 

aanvoeren, blijven zij onverminderd gehandhaafd.   

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een 

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.8. Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op 

geen andere elementen dan de aangevoerde, reeds hoger besproken asielmotieven. Gelet op de hoger 

gedane vaststellingen dienaangaande, tonen zij niet aan dat in hunner hoofde zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden 

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.9. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en 

de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een september 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 


