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 nr. 240 382 van 1 september 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HENDRIKS 

Amerikalei 122 

2000 ANTWERPEN 

 

  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 24 februari 2020 heeft 

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

22 januari 2020. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRIKS en van attaché  

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Koerdische en bent u Iraans staatsburger. Na uw verhuis 

naar Rijab, vlakbij de Iraans-Iraakse grens, openden jullie een viskwekerij. Uw echtgenoot gaf sindsdien 

af en toe logistieke steun aan twee Koerdische peshmerga’s van de KDPI. Als ze bijvoorbeeld 

voedingsmiddelen of hygiënische producten vroegen, regelde hij dat en u hielp hem op zijn vraag 

daarbij. Op een dag vroegen de twee aan uw echtgenoot om een zieke vrouwelijke peshmerga te 

verzorgen. Jullie brachten haar onder in een hangar en vanaf dat moment verzorgde u haar. Drie dagen 

later, op 7/7/1397 (Iraanse kalender; stemt overeen met 29 september 2018 in de Gregoriaanse 

kalender) vertrok u samen met uw jongste zoon legaal naar België, omdat uw dochter hier verblijft. Uw 

echtgenoot voerde u naar de luchthaven in Teheran. Op de terugweg naar huis op 8 of 9/7/1397 (30 

september of 1 oktober 2018) vernam hij van zijn broer K. (…) dat de autoriteiten waren binnengevallen 
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in de viskwekerij en dat ze de vrouw en uw schoonbroer G.H. (…) die er als bewaker werkte en die 

getrouwd is met de zus van uw echtgenoot hadden opgepakt. Ook jullie appartement (gelegen boven 

het appartement van de broer van uw echtgenoot) werd aan een huiszoeking onderworpen. Er 

werden verschillende zaken waaronder een computer en documenten (waaronder hoogstwaarschijnlijk 

het paspoort van uw echtgenoot) in beslag genomen. Uw echtgenoot besloot hierop te vluchten naar 

een vriend in het Iraakse Kalar, waar hij momenteel nog steeds verblijft. Van daaruit bracht hij u van 

deze onverkwikkelijke gebeurtenissen telefonisch op de hoogte. Hij verbood u om nog naar Iran terug te 

keren. Daarom besloot u uiteindelijk om op 12 november 2018 in België om internationale bescherming 

te verzoeken. In juli 2019 nam u één keer deel aan een demonstratie aan het parlement in Brussel ter 

gelegenheid van de herdenking van de dood van dr. Ghassemlou. Vorige zomer was uw zoon, die in 

Shiraz woont en werkt, op vakantie in jullie dorp. De autoriteiten namen hem toen mee voor 

ondervraging en deelden hem mee dat als hij iets over u en uw echtgenoot zou vernemen, hij dit aan 

hen moest laten weten. U verklaarde dat u en uw in België verblijvende zoon uit vrees gearresteerd 

te worden naar aanleiding van uw hulp aan een peshmerga niet naar Iran konden terugkeren. Mocht de 

vrouwelijke peshmerga niet gearresteerd geweest zijn, was u immers naar Iran teruggekeerd. Ter 

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

dat van uw zoon; uw mellikaart (nationale kaart) en dat van uw zoon; een kopie van de mellikaart van 

uw echtgenoot; uw shenasnameh (geboorteboekje) en dat van uw zoon; screenshots van Iraakse 

telefoonnummers waarmee uw echtgenoot uw dochter in België contacteert; een attest van de KDPI 

waarin vermeld wordt dat u sympathisant bent van de partij en gedwongen werd Iran te verlaten, en 

foto’s en een filmpje van uw echtgenoot in Irak. Na uw tweede onderhoud op het Commissariaat-

generaal liet u nog via uw advocaat weten dat uw paspoort inderdaad in beslag was genomen en dat de 

advocaat van uw schoonbroer G. (…) geen informatie wenst te verstrekken over diens toestand.  

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.  

Er dient voorts te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de 

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

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

Vooreerst heeft u niet aannemelijk gemaakt dat er een huiszoeking in uw woning werd uitgevoerd. U 

legde hierover immers tegenstrijdige verklaringen af. Aanvankelijk zei u, toen er naar het paspoort van 

uw echtgenoot werd gevraagd, dat dit paspoort mogelijk in jullie woning lag, dat er een huiszoeking 

werd uitgevoerd, dat er verschillende spullen werden in beslag genomen en dat de autoriteiten na een 

dergelijke huiszoeking de plaats meestal ‘vergrendelen’. Gevraagd of u bedoelde dat de plaats 

verzegeld werd, bevestigde u maar voegde hier onmiddellijk aan toe niet zeker te weten of uw woning 

ook daadwerkelijk werd verzegeld (CGVS II, p. 14). Toen even later bleek dat uw schoonbroer onder 

jullie appartement woont, werd u gevraagd hoe het kwam dat u niet eens met zekerheid wist of jullie 

woning al dan niet was verzegeld. U herhaalde het niet zeker te weten omdat er niets over gezegd werd 

(CGVS II, p. 15). Even later wist u echter plotseling dat uw schoonbroer het slot van jullie voordeur heeft 

laten maken, dat hij over de sleutel beschikte, dat jullie appartement bijgevolg niet verzegeld was, dat 

uw schoonbroer na de huiszoeking is gaan kijken of het zwarte koffertje waarin jullie documenten 

bewaarden in beslag was genomen en dat uw zoon het appartement afgelopen zomer zelfs is gaan 

bezoeken (CGVS II, p. 15; p. 22). Geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen, herhaalde u 

enkel dat u vernomen heeft dat uw schoonbroer het slot liet maken en dat hij de sleutel heeft (CGVS II, 

p. 15). Een louter herhalen van één versie van de feiten kan echter niet als afdoende uitleg voor deze 

ernstige tegenstrijdigheid worden beschouwd. Bijgevolg kan er noch geloof gehecht worden aan deze 

huiszoeking, noch aan de aanleiding ervan, met name de ontdekking van jullie hulp aan de KDPI door 

de Iraanse autoriteiten. Aangezien u beweerde dat het paspoort van uw echtgenoot tijdens deze 

huiszoeking in beslag werd genomen (zie schrijven advocaat d.d. 23 december 2019), kan er aan deze 

inbeslagname evenmin enig geloof gehecht worden, waardoor u evenmin aangetoond heeft dat het voor 

u onmogelijk zou zijn om een kopie van alle bladzijden van het paspoort van uw echtgenoot neer te 

leggen. Hoewel u na uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal foto’s en filmmateriaal 

neerlegde waaruit blijkt dat uw echtgenoot op een bepaald moment in Irak is geweest, blijkt hieruit 

geenszins de duur van zijn verblijf aldaar, aangezien jullie in Iran vlakbij de grens woonden. Door het 

niet neerleggen van het paspoort van uw echtgenoot heeft u dan ook niet aannemelijk gemaakt dat uw 

echtgenoot effectief al meer dan een jaar in Irak verblijft. Aangezien u een verband legde tussen de 
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inval in de viskwekerij en de huiszoeking (CGVS II, p. 16) en aangezien u het langdurige en permanente 

verblijf van uw echtgenoot in Irak sinds meer dan een jaar niet aannemelijk heeft gemaakt, heeft u 

evenmin aannemelijk gemaakt dat hij en bijgevolg u door de Iraanse autoriteiten worden gezocht.  

Dat er aan uw asielrelaas geen enkel geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit uw bijzonder 

gebrekkige kennis over de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot uw verzoek om internationale 

bescherming.  

Zo wist u onder meer niet wie de inval in de viskwekerij had uitgevoerd, op welk moment van de dag dit 

gebeurde en hoeveel manschappen hierbij betrokken waren. U wist evenmin of de inval in de 

viskwekerij en de huiszoeking in uw appartement op dezelfde dag plaatsvonden en of uw woning 24 uur 

op 24 werd bewaakt. U wist verder ook niet hoelang de huiszoeking in beslag nam, of er schade aan uw 

woning was toegebracht en of het appartement na de huiszoeking [door familie] werd opgeruimd. U 

heeft zich evenmin afgevraagd wie de water- en elektriciteitsfactuur van uw appartement tegenwoordig 

betaalt. U wist voorts niet hoe uw echtgenoot erin geslaagd was om via een officiële grenspost zonder 

zijn paspoort de Iraaks-Iraanse grens over te steken en hoe hij in Irak zijn kost en inwoon betaalt. U 

informeerde hiernaar ook niet (CGVS I, p. 11-13; CGVS II, p. 4; p. 12-13; p. 16-17).  

U had verder geen enkele informatie over het lot van de gearresteerde dame, een peshmerga van de 

KDPI, en u wist evenmin of de twee peshmerga’s die haar bij de viskwekerij hadden gebracht waren 

opgepakt. Hoewel u beweerde geïnteresseerd te zijn in het lot van de gearresteerde dame, had u ten 

tijde van uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal, nochtans vele maanden na haar 

arrestatie, nog geen enkele stap gezet om hierover ook maar enige informatie te vergaren. U had 

hieraan zelfs niet eens gedacht. Zo had u de Belgische KDPI-afdeling niet gecontacteerd, zocht u 

hierover geen informatie op het internet en stelde u hierover geen vragen aan in uw dorp verblijvende 

familieleden (CGVS I, p. 14-15; p. 17). Bij uw tweede onderhoud beweerde u weliswaar intussen de 

Belgische KDPI-afdeling gecontacteerd te hebben, maar u voegde hieraan meteen toe dat u via 

dit kanaal geen informatie over het lot van de vrouwelijke peshmerga had kunnen verkrijgen: uw 

contactpersoon bij de Belgische afdeling zei in dit verband dat de partijleiding over dergelijke zaken 

meestal wel informatie heeft, maar dat ze dit soort informatie niet wilden vrijgeven om geen paniek bij de 

overige partijleden te veroorzaken (CGVS II, p. 18-19). Deze uitleg houdt, gelet op de uitgebreide 

informatie op de officiële website van de KDPI (en op andere nieuwskanalen) over het trieste lot van 

vele KDPI’ers, geen steek. Overigens had u ten tijde van uw tweede onderhoud evenmin informatie op 

het internet opgezocht over haar lot (en dat van G.H. (…), cf. infra) (CGVS II, p. 21).  

Ook uw informatie over G.H. (…), nochtans de echtgenoot van de zus van uw echtgenoot, was 

bijzonder summier. Hoewel u heeft vernomen dat de autoriteiten aan hem hebben gezegd dat zolang uw 

echtgenoot J. (…) zich niet zou aangeven, hij niet vrijgelaten zou worden en hoewel u wist dat hij een 

advocaat had, wist u ten tijde van uw tweede onderhoud niet eens of hij in de gevangenis waar hij 

verblijft bezoek mocht hebben – u dacht dat hij enkel zijn advocaat mocht zien, maar uit uw verklaringen 

blijkt dat u hierover geen zekerheid had –, hoe hij er behandeld werd en waarvan hij beschuldigd werd 

(CGVS II, p. 19-20). U stelde evenmin vragen over hoe G. (…)’s echtgenote, K. (…), zich uit de slag 

trekt zonder haar echtgenoot (CGVS II, p. 22). U verklaarde onder meer schrik te hebben om informatie 

te vragen (CGVS I, p. 14). Na uw tweede onderhoud liet u via uw Belgische advocate weten dat uw 

dochter het nummer van G. (…)’s advocaat had gevonden en met hem had gebeld, maar dat hij geen 

informatie over G. (…)’s toestand en ook geen bewijsdocument wilde geven: zijn werk zou in 

gevaar komen als de overheid erachter zou komen dat hij deze informatie naar buiten had gebracht. 

Aangezien u blijkbaar wel te weten bent gekomen dat G. (…) pas vrijgelaten zou worden als J. (…) zich 

zou aangeven en aangezien u ook via andere kanalen, zoals bijv. via K. (…), informatie over G. (…) had 

kunnen verkrijgen, overtuigt uw uitleg voor het ontbreken van enige informatie over G. (…)’s lot niet.  

Uw zeer gebrekkige informatie over de gebeurtenissen in de viskwekerij en in uw appartement tasten 

dan ook wederom de geloofwaardigheid ervan aanzienlijk aan. Van een verzoeker om internationale 

bescherming kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig mogelijk 

informeert over al deze elementen die ook maar enigszins een verband hebben met zijn of haar 

beweerde vrees, hetgeen u duidelijk niet heeft gedaan.  

Uit uw verklaringen blijkt tevens dat u sinds uw aankomst in België niet op de hoogte bent van eventuele 

juridische procedures die tegen u en uw echtgenoot zouden lopen. U heeft hier zelfs niet eens naar 

geïnformeerd. Zo heeft u bijvoorbeeld nooit gevraagd of er convocaties bij u thuis toegekomen zijn 

(CGVS I, p. 16; CGVS II, p. 18). Als rechtvaardiging voor uw onwetendheid zei u dat u niet wilde dat 

iemand omwille van u in de problemen zou komen (CGVS I, p. 16). Dit kan evenwel niet als afdoende 

uitleg in aanmerking genomen worden, aangezien uit uw verklaringen blijkt dat u telefonisch wel degelijk 

met familieleden in Iran over uw problemen heeft gesproken (CGVS I, p. 14-16). Een dergelijk gebrek 

aan informatie betreffende de kern van uw asielrelaas doet dan ook wederom afbreuk aan uw 

geloofwaardigheid.  
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Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er dan ook toe te besluiten dat er geen enkel geloof 

aan uw asielrelaas kan worden gehecht.  

Betreffende uw eenmalige deelname aan een demonstratie in juli 2019 in België – u verblijft sinds 

september 2018, i.e. intussen bijna anderhalf jaar, in België – blijkt uit uw verklaringen dat u er slechts 

met twee KDPI’ers – er waren tussen de 50 en de 70 manifestanten – heeft gesproken, dat u er niet met 

de pers heeft gesproken, dat u er niet heeft gespeecht en dat u er noch een vlag, noch een plakkaat 

droeg. Voorts blijkt dat u noch voor, noch na deze demonstratie aan enige andere activiteit van de KDPI 

heeft deelgenomen. Meer nog, toen een KDPI-er u enige tijd geleden uitnodigde voor een activiteit bent 

u niet geweest omdat u andere plannen had. U heeft op de website van de KDPI niet gekeken of ze nog 

andere activiteiten in België organiseerden. Overigens is het opvallend dat iemand die naar eigen 

zeggen de Koerdische zaak genegen is en die een hangertje draagt waarop Koerdistan te zien is, niet 

eens wist of de vorm van het hangertje Iraaks Koerdistan voorstelde of het geheel van de vier delen van 

Koerdistan (CGVS II, p. 5-8). Gelet op deze bevindingen over uw extreem beperkte politieke activiteiten 

in België kan bezwaarlijk aangenomen worden dat u hierom bij terugkeer naar Iran het risico zou lopen 

op vervolging of het lijden van ernstige schade. Uit de beschikbare informatie blijkt immers 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, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –, 

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

overigens niet te weten of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw eenmalige deelname aan 

een politieke activiteit in België. U voegde hieraan weliswaar toe dat er werd gefilmd en dat u zo zou 

kunnen geïdentificeerd worden, maar u wist niet met zekerheid of u persoonlijk werd gefilmd en legde 

evenmin bewijsmateriaal in dit verband neer (CGVS II, p. 8).  

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd.  

De overige door u in het kader van uw asielverzoek neergelegde documenten kunnen bovenstaande 

beslissing niet wijzigen. Uw identiteit en uw nationaliteit en de identiteit en nationaliteit van uw zoon en 

echtgenoot staan hier immers niet ter discussie. Dat uw dochter via WhatsApp in contact staat met 

personen met een Iraaks nummer staat evenmin ter discussie. Dit doet echter geen afbreuk aan de 

vaststelling dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw echtgenoot permanent in Irak verblijft. Inzake 

het door u neergelegde attest van de KDPI in België, dient erop gewezen te worden dat dit document 

een duidelijk gesolliciteerd karakter vertoont en dat dergelijke documenten, om bewijskrachtig te zijn, 

dienen te kaderen in een coherent en geloofwaardig asielrelaas, hetgeen hier duidelijk niet het geval is.  

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. Verzoekster geeft in het feitenrelaas in het verzoekschrift onder meer aan als volgt: 

“Gezien verzoekster reeds in België was op het ogenblik van de feiten in Iran (inval autoriteiten, 

huiszoeking etc.) en zij enkel via korte gesprekken met haar echtgenoot informatie heeft kunnen 

verkrijgen, heeft dit zich vanzelfsprekend ook weerspiegelt in de verhoren van verzoekster bij het CGVS. 

De gesprekken met haar echtgenoot gebeurde altijd via Whatsapp, op de telefoon van de dochter, 

aangezien verzoekster zelf niet over een telefoon beschikt. 

Verder wijst verzoekster op het feit dat er in de Iraanse cultuur nog steeds een soort van 

“ondergeschiktheid” van de vrouw t.a.v. de man heerst. Verzoekster gaf dan ook in haar eerste verhoor 

dd. 27/5/2019 aan dat wanneer zij belt met haar man en vragen stelt, hij stelt dat het oké is met hem en 

hij op een veilige plaats verblijft maar dat hij verder niet veel informatie wil of kan meedelen. 

De echtgenoot van verzoekster leeft ondergedoken in Irak en gaat slechts zeer sporadisch naar buiten. 

De echtgenoot van verzoekster is bang dat de autoriteiten van Iran te weten komen waar hij verblijft. 

Dat verzoekster niet de intentie had om in België te blijven, blijkt ook uit haar eerste verhoor dd. 

27/5/2019 waarbij zij aangeeft dat ze haar rijbewijs niet mee heeft genomen van thuis omdat ze dit niet 

nodigging hebben in België 

De echtgenoot van verzoekster belde steeds met Iraakse oproepnummers. Het waren verschillende 

oproepnummers. Verzoekster heeft de Iraakse oproepnummers waarmee de echtgenoot van 

verzoekster belde, voorgelegd. 
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Ondanks de zeer moeilijke en angstige situatie waarin de echtgenoot van verzoekster verkeert, heeft de 

echtgenoot van verzoekster het nodige kunnen doen teneinde te bewijzen dat hij in Irak verblijft. 

Verzoekster heeft nog bijkomende afbeeldingen/filmpjes bekomen die dit aantonen. (STUK 3) 

Verzoekster heeft enkele weken afgewacht in de hoop terug te kunnen keren. Doch gezien de 

echtgenoot van verzoekster duidelijk stelde dat zij onmiddellijk zouden worden gearresteerd in Iran (met 

mogelijks afschuwelijke gevolgen van foltering of de doodstraf), heeft verzoekster op 12/11/2018 asiel 

aangevraagd in België. 

Bij het eerste verhoor heeft verzoekster haar relaas gedaan. Verzoekster verkeert echter tot op heden in 

shock en heeft een ingetogen karakter. 

Verzoekster heeft niet meteen contact gezocht met de KDPI in België. Dit omdat zij zelf in Iran niet 

politiek actief was. Verder is verzoekster niet gekend met het internet en beschikt zij zelf niet over een 

eigen gsm-toestel. Gezien verzoekster ondertussen enige tijd in België verbleef, is zij zich uiteindelijk 

gaan informeren over de KDPI in België. Een lid van het comité van de KDPI in België, de Heer B.I. (…), 

heeft reeds een document overgemaakt hetwelk staaft dat verzoekster wel degelijk sympathisant is van 

de KDPI en zij is moeten vluchten van Iran. De partij geeft in een recent schrijven aan dat zij nog bezig 

zijn met een screening van verzoekster maar dat dit enkele maanden in beslag neemt. Verzoekster 

voegt het nieuw stuk van de KDPI in België toe aan haar verzoekschrift. (STUK 4) 

Verzoekster heeft in Brussel meegelopen met een manifestatie ter ere van de herdenking voor dhr 

Qassemlou die om het leven was gebracht. Het is mogelijk dat verzoekster hierbij gefilmd werd of dat er 

foto’s van verzoekster werden getrokken. 

Verzoekster neemt sindsdien regelmatig deel aan activiteiten van de KDPI in België als sympathisant. 

Verzoekster voegt hiervan nog bijkomende bewijzen toe. (STUK 5) 

Verzoekster houdt van haar land en wilt terugkeren wanneer het terug veilig is. 

Verzoekster stelt in haar tweede verhoor dd. 12/12/2019 het volgende, hetwelk veelzeggend is:  

(…) 

Wanneer verzoekster nu zou teruggaan vreest zij te worden gemarteld of geëxecuteerd door het 

criminele regime.” 

 

2.2. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van “art. 4.3, c) en art. 20 van de 

Richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of 

voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming.” 

 

Zij betoogt: “Bij elke asielprocedure en bij elk gehoor dient er rekening te worden gehouden met de 

achtergrond en het specifieke profiel van degene die wordt gehoord en wiens asielaanvraag wordt 

beoordeeld.” 

 

Vervolgens citeert zij artikel 4.3., c) en artikel 20.3 van de voormelde richtlijn en doet zij gelden: 

“Verzoekster is huismoeder en leeft in een cultuur waarbij de vrouw ondergeschikt is aan de man. 

Verder dient er rekening te worden gehouden met het feit dat verzoekster al enige leeftijd heeft bereikt 

en dat zij afkomstig is van het platteland in Iran. Verzoekster is niet gekend met de “moderne” wereld. 

Verder dient ook in achting genomen te worden bij de beoordeling dat verzoekster slechts een zeer 

beperkte schoolse opleiding heeft gekend. Verzoekster heeft geen kennis van het internet, sociale 

media en beschikt zelfs niet over een eigen Gsm-toestel. 

Verzoekster meent dat het CGVS hier manifest onvoldoende rekening mee heeft gehouden. 

Bovendien dient er ook rekening te worden gehouden met het feit dat verzoekster reeds in België was 

op het moment dat het gevaar om terug te keren zich heeft gerealiseerd in Iran. Op die manier heeft 

verzoekster enkel informatie over de toestand kunnen verkrijgen per telefonisch contact met haar 

echtgenoot, dewelke ondergedoken leeft. Vanzelfsprekend heeft verzoekster geen gedetailleerde 

informatie ontvangen en kan zij over enkele gegevens enkel gissen. 

Verzoekster stelt dat het CGVS zich er “te snel” van heeft willen afmaken door aan te geven dat 

verzoekster eigenlijk niet over veel informatie beschikt en dat er enkele tegenstrijdigheden in haar 

verhoren zijn. Bovenvermelde argumenten zijn daar echter de reden van. 

Het is ondeugdelijk en zelfs hoogst gevaarlijk om de asielaanvraag van verzoekster te weigeren louter 

op basis van het feit dat zij buiten haar wil over weinig gedetailleerde informatie beschikt.” 

 

2.3. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van “artikel 48/3, 48/6 en 48/7 van 

de Vreemdelingenwet; schending art. 4.1 Richtlijn 2011/95/EU van 13 december 2011 inzake normen 

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking 
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komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming; schending van 

de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, Schending 

van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, schending van het materiële motiveringsbeginsel, schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.” 

 

Verzoekster geeft een algemene uiteenzetting omtrent een aantal van de aangevoerde bepalingen en 

beginselen en stelt dat de argumenten van verweerder niet overtuigen. Zij vervolgt: 

“Verzoekster dient erop te wijzen dat het niet de taak van het CGVS is om de bewijswaarde van alle 

verklaringen en stukken te ontkrachten. Zij wenst op te merken dat op basis van art 4.1 

Kwalificatierichtlijn een gedeelde bewijslast geldt. Bovendien stelt UNHCR in haar UNHCR ‘Guidelines 

on international protection’ het volgende (eigen onderlijning): 

(…) 

Verzoekster wijst hierbij eveneens op de richtlijnen van de UNHCR, “Note on Burden and Standard of 

Proof'. Volgens deze richtlijn dient er in dubio aan de verzoekster het voordeel van de twijfel gegeven te 

worden (eigen onderlijning):  

(…) 

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 stelt verzoekster dat het CGVS in de 

bestreden beslissing de meest nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten 

heeft begaan. 

Het is wegens deze negatieve interpretaties dat het CGVS geen geloof hecht aan het asielrelaas van 

verzoekster, terwijl bij een correcte appreciatie van verzoeksters verklaringen en bewijselementen zijn 

asielrelaas wel degelijk zou leiden tot een andere beslissing. 

Verzoekster deelde tijdens het gehoor al de mogelijk informatie mee waarover zij beschikte. 

Uiteraard was zij afhankelijk van de informatie die haar echtgenoot doorspeelde. Dat haar echtgenoot 

verzoekster en haar familie in bescherming nam en slechts de hoogstnodige informatie aan hen 

communiceerde, kan niet in verzoeksters schoenen worden geschoven. 

Het is dan ook onredelijk dat het CGVS slechts de beperktheid van de informatie en enkele minieme 

tegenstrijdigheden weerhoudt om het geheel van haar verklaringen als ongeloofwaardig en incoherent 

te bestempelen. 

Daarenboven houdt het CGVS evenmin rekening met de talrijke documenten die werden voorgelegd ter 

staving van haar verklaringen. 

Normaal gezien geldt nochtans de omgekeerde redenering, nl. dat verklaringen slechts geloofwaardig 

zijn indien ze ondersteund worden door authentieke documenten. Immers, bij gebrek aan stukken of 

bewijzen aangaande bepaalde verklaringen, wordt een asielzoeker conform artikel 48/6 

Vreemdelingenwet slechts geloofwaardig geacht indien hij voldoet aan vijf cumulatieve voorwaarden. 

Het spreekt voor zich dat het CGVS de talrijke documenten die werden neergelegd door verzoekster 

niet onbesproken kan laten. 

Er gebeurde geen enkel onderzoek naar de authenticiteit, vorm of inhoud van de documenten die 

werden neergelegd ter ondersteuning van de verklaringen van verzoekster. Er werd door het CGVS 

enkel naar verwezen bij de opsomming van de feiten, zonder enige analyse.” 

 

2.4. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van “artikel 48/4, 48/5 en artikel 49/3 van 

de Vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, schending van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald van het beginsel luidens welk elke administratieve beslissing gesteund 

moet zijn op in feite en in rechte juiste en pertinente motieven, schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Schending van artikel 3 EVRM.” 

 

Verzoekster stelt in dit kader: 

“Het CGVS heeft in bestreden beslissing nagelaten op een zorgvuldige manier te onderzoeken of er 

effectief dient te worden over gegaan tot de toekenning van de status van subsidiaire bescherming. 

Evenwel komt hij tot de conclusie dat verzoekster niet in aanmerking komt voor subsidiaire 

bescherming. 

Nochtans schrijft art. 49/3 Vw. voor dat er naast een onderzoek naar de vluchtelingenstatus een 

onderzoek naar de mogelijke subsidiaire bescherming moet plaatsvinden. 

Gezien verzoekster heeft verklaard dat zij een risico loopt op de dood, dient het CGVS op zijn minst een 

daadwerkelijk onderzoek te ondernemen of om te kunnen beoordelen of er effectief een dergelijk risico 

bestaat in zijn regio. 
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Bovendien werd er onvoldoende nagegaan of er gronden bestaan om aan te nemen dat er een reëel 

risico bestaat op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c, namelijk een ernstige bedreiging van het 

leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

Dit onderzoek zou immers hebben aangetoond dat er wel degelijke gronden zijn om de subsidiaire 

bescherming aan verzoekster toe te kennen. 

Hier dient ook verwezen te worden naar de beschikbare informatie. CGVS. IRAK. De veiligheidssituatie 

in de Koerdische Autonome Regio. 20/11/2019. 

(…) 

Algemeen Ambtsbericht Iran (maart 2019) 

De KDPI, KDP-I en PJAK hebben in de verslagperiode gewapende confrontaties gehad met Iraanse 

troepen. Hierbij zijn zowel bij de groeperingen als bij de Iraanse troepen mensen om het leven 

gekomen. 

Begin januari 2018 berichte de KDPI (Democratie Party of Iranian Kurdistan) dat zij zes leden van de 

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, een militaire organisatie die loyaal is aan de staat en alleen 

verantwoordelijkheid aflegt aan de opperste leider) gedood hadden tijdens een confrontatie. 

In september 2018 vuurde Iran een aantal korteafstandsraketten af op de hoofd kwartieren van de 

Koerdische groeperingen KDPI en KDP-I. (Democratie Partyof Kurdistan - Iran) in Koya (ook wel Koy 

Sanjaq), in het noorden van Irak. KDPI berichtte dat ook het nabijgelegen vluchtelingenkamp het doelwit 

was. Berichten over het dodental lopen uiteen van elf tot zestien doden. 

In oktober 2018 hebben Iraanse troepen hun aanwezigheid aan de Iraans-lraakse grens uitgebreid en 

aanvallen in de westelijke grensregio uitgevoerd om hun controle over het grensgebied te herstellen. 

Voor zover bekend zijn daarbij geen burgerslachtoffers gevallen. Een KDPI woordvoerder verklaarde dat 

de operatie van oktober 2018 bij hen niet tot slachtoffers had geleid. 

Algemeen Ambtsbericht Iran (2017) 

(…)”. 

 

2.5. Verzoekster vraagt op basis van 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 beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen naar de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

2.6. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het voorliggende 

verzoekschrift: 

“3. Stukken echtgenoot (CD-ROM!) 

4. Stuk van de KDPI in België 

5. Stukken van bijgewoonde KDPI-activiteiten in België 

6.https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_201

91120.pdf  

7. https://www.riiksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2019/03/22/algemeenambtsbericht-iran  

8. https://www.riiksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/05/29/alqemeenambtsbericht-iran-mei-

2017”.  

 

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. 

 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit 

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een 

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een 

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de 

overheid zouden rechtvaardigen. Verzoekster toont met geen enkel concreet element aan dat in casu 

aan de opgesomde voorwaarden is voldaan. De schending van het vertrouwensbeginsel wordt dan ook 

niet dienstig aangevoerd. 

 

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

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

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_20191120.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_20191120.pdf
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2019/03/22/algemeenambtsbericht-iran
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/05/29/alqemeenambtsbericht-iran-mei-2017
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/05/29/alqemeenambtsbericht-iran-mei-2017
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vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. 

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

orde. 

 

3.3. Artikel 4, 1° van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

2011 bepaalt:  

“De lidstaten mogen van de verzoeker verlangen dat hij alle elementen ter staving van het verzoek om 

internationale bescherming zo spoedig mogelijk indient. De lidstaat heeft tot taak om de relevante 

elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen.” 

 

Deze bepaling vindt zijn weerslag in het Belgische recht in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, dat bepaalt: 

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek 

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben 

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking 

met de verzoeker te beoordelen.” 

 

Artikel 4.3., c) van voormelde richtlijn bepaalt: 

“De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis 

en houdt onder meer rekening met: 

(…) 

de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, waartoe factoren behoren 

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke 

omstandigheden van de verzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen 

worden, met vervolging of ernstige schade overeenkomen”. 

 

Deze bepaling vindt zijn weerslag in het Belgische recht in artikel 48/6, § 5, c) van de 

Vreemdelingenwet, dat stelt: 

“De met het onderzoek belaste instanties beoordelen het verzoek op individuele, objectieve en 

onpartijdige wijze en houden rekening met de volgende elementen: 

(…)  

de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, waartoe factoren behoren 

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke 

omstandigheden van de verzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen 

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen”. 

 

Artikel 20.3 van voormelde richtlijn luidt als volgt: 

“Bij de toepassing van dit hoofdstuk houden de lidstaten rekening met de specifieke situatie van 

kwetsbare personen zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen met een handicap, 

ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, slachtoffers van 

mensenhandel, personen die lijden aan een geestesziekte en personen die folteringen hebben 

ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld 

blootgesteld zijn.” 

 

Deze bepaling vindt zijn weerslag in diverse artikelen in de Vreemdelingenwet, zoals artikel 1, 12°, 

artikel 57/6, § 3, tweede lid en artikel 57/1, § 3, eerste lid. Eveneens voorziet artikel 48/9 van de 

Vreemdelingenwet in deze in een regeling teneinde tijdens de procedure internationale bescherming 

rekening te houden met en passende steun te verlenen aan personen ten aanzien van wie bijzondere 

procedurele noden, in het bijzonder omwille van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van 

psychisch, fysiek of seksueel geweld, worden vastgesteld.  

 

Met de inhoud en de toepassing van de voormelde artikelen en bepalingen wordt, in zoverre deze van 

toepassing (zouden) zijn op verzoekster, in hetgeen volgt terdege rekening gehouden.  

 

3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 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 beslissing kunnen op eenvoudige wijze in 

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en 
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aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu 

bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

beslissing 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. 

 

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster de bestreden beslissing niet in 

concreto aanvecht of betwist waar terecht wordt gesteld dat in haren hoofde geen bijzondere 

procedurele noden konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar 

rechten werden gerespecteerd en dat zij kon voldoen aan haar verplichtingen.  

 

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

bescherming 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 verzoekster al dan niet voldoet 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. Verzoekster stelt bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een gegronde vrees voor 

vervolging te koesteren omwille van twee redenen. Ten eerste zou zij vervolging vrezen ten gevolge van 

de steun die haar echtgenoot en zijzelf verleenden aan strijders van de KDPI. Ten tweede zou zij 

vervolging vrezen omwille van haar deelname in België aan activiteiten van de KDPI. 

 

Zowel de ernst als de geloofwaardigheid van de eerste reden waarom verzoekster vervolging stelt te 

vrezen worden echter ondermijnd door verzoeksters gedrag na aankomst in België. Ondanks dat zij 

blijkens het gestelde in het niet-betwiste feitenrelaas en hetgeen zij zelf aangeeft in het verzoekschrift 

reeds enkele dagen na haar aankomst in België door haar echtgenoot werd ingelicht over de 

gebeurtenissen die in Iran zouden hebben plaatsgevonden en ondanks dat haar echtgenoot daarbij zelf 

bleek te zijn gevlucht naar Irak en duidelijk stelde dat zowel verzoekster als haar zoon riskeerden om bij 

een terugkeer naar Iran te worden aangehouden en gemarteld, talmde verzoekster vervolgens namelijk 

nog verschillende weken en diende zij uiteindelijk slechts een verzoek om internationale bescherming in 

op 12 november 2018. Dat zij daarbij hoopte dat zij na enkele weken zou kunnen terugkeren, kan 

bezwaarlijk ernstig worden genomen gelet op de ernst van de aangevoerde feiten, het gegeven dat haar 

echtgenoot eveneens was gevlucht en de urgente en zwaarwichtige waarschuwing door haar 

echtgenoot. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een verzoekster om internationale 

bescherming, die beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en 

een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of 

kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale bescherming zou 

indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en wekenlang talmde alvorens zulk verzoek in te dienen, 

getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in haar hoofde en vormt overeenkomstig 

het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoeksters 

algehele geloofwaardigheid. 

 

Verder wordt omtrent de eerste reden die verzoekster aanhaalde, meer bepaald de problemen en vrees 

ten gevolge van de steun die haar echtgenoot en zijzelf zouden hebben verleend aan strijders van de 

KDPI, in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Vooreerst heeft u niet aannemelijk gemaakt dat er een huiszoeking in uw woning werd uitgevoerd. U 

legde hierover immers tegenstrijdige verklaringen af. Aanvankelijk zei u, toen er naar het paspoort van 

uw echtgenoot werd gevraagd, dat dit paspoort mogelijk in jullie woning lag, dat er een huiszoeking 

werd uitgevoerd, dat er verschillende spullen werden in beslag genomen en dat de autoriteiten na een 

dergelijke huiszoeking de plaats meestal ‘vergrendelen’. Gevraagd of u bedoelde dat de plaats 

verzegeld werd, bevestigde u maar voegde hier onmiddellijk aan toe niet zeker te weten of uw woning 

ook daadwerkelijk werd verzegeld (CGVS II, p. 14). Toen even later bleek dat uw schoonbroer onder 

jullie appartement woont, werd u gevraagd hoe het kwam dat u niet eens met zekerheid wist of jullie 

woning al dan niet was verzegeld. U herhaalde het niet zeker te weten omdat er niets over gezegd werd 

(CGVS II, p. 15). Even later wist u echter plotseling dat uw schoonbroer het slot van jullie voordeur heeft 

laten maken, dat hij over de sleutel beschikte, dat jullie appartement bijgevolg niet verzegeld was, dat 
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uw schoonbroer na de huiszoeking is gaan kijken of het zwarte koffertje waarin jullie documenten 

bewaarden in beslag was genomen en dat uw zoon het appartement afgelopen zomer zelfs is gaan 

bezoeken (CGVS II, p. 15; p. 22). Geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen, herhaalde u 

enkel dat u vernomen heeft dat uw schoonbroer het slot liet maken en dat hij de sleutel heeft (CGVS II, 

p. 15). Een louter herhalen van één versie van de feiten kan echter niet als afdoende uitleg voor deze 

ernstige tegenstrijdigheid worden beschouwd. Bijgevolg kan er noch geloof gehecht worden aan deze 

huiszoeking, noch aan de aanleiding ervan, met name de ontdekking van jullie hulp aan de KDPI door 

de Iraanse autoriteiten. Aangezien u beweerde dat het paspoort van uw echtgenoot tijdens deze 

huiszoeking in beslag werd genomen (zie schrijven advocaat d.d. 23 december 2019), kan er aan deze 

inbeslagname evenmin enig geloof gehecht worden, waardoor u evenmin aangetoond heeft dat het voor 

u onmogelijk zou zijn om een kopie van alle bladzijden van het paspoort van uw echtgenoot neer te 

leggen. Hoewel u na uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal foto’s en filmmateriaal 

neerlegde waaruit blijkt dat uw echtgenoot op een bepaald moment in Irak is geweest, blijkt hieruit 

geenszins de duur van zijn verblijf aldaar, aangezien jullie in Iran vlakbij de grens woonden. Door het 

niet neerleggen van het paspoort van uw echtgenoot heeft u dan ook niet aannemelijk gemaakt dat uw 

echtgenoot effectief al meer dan een jaar in Irak verblijft. Aangezien u een verband legde tussen de 

inval in de viskwekerij en de huiszoeking (CGVS II, p. 16) en aangezien u het langdurige en permanente 

verblijf van uw echtgenoot in Irak sinds meer dan een jaar niet aannemelijk heeft gemaakt, heeft u 

evenmin aannemelijk gemaakt dat hij en bijgevolg u door de Iraanse autoriteiten worden gezocht.  

Dat er aan uw asielrelaas geen enkel geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit uw bijzonder 

gebrekkige kennis over de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot uw verzoek om internationale 

bescherming.  

Zo wist u onder meer niet wie de inval in de viskwekerij had uitgevoerd, op welk moment van de dag dit 

gebeurde en hoeveel manschappen hierbij betrokken waren. U wist evenmin of de inval in de 

viskwekerij en de huiszoeking in uw appartement op dezelfde dag plaatsvonden en of uw woning 24 uur 

op 24 werd bewaakt. U wist verder ook niet hoelang de huiszoeking in beslag nam, of er schade aan uw 

woning was toegebracht en of het appartement na de huiszoeking [door familie] werd opgeruimd. U 

heeft zich evenmin afgevraagd wie de water- en elektriciteitsfactuur van uw appartement tegenwoordig 

betaalt. U wist voorts niet hoe uw echtgenoot erin geslaagd was om via een officiële grenspost zonder 

zijn paspoort de Iraaks-Iraanse grens over te steken en hoe hij in Irak zijn kost en inwoon betaalt. U 

informeerde hiernaar ook niet (CGVS I, p. 11-13; CGVS II, p. 4; p. 12-13; p. 16-17).  

U had verder geen enkele informatie over het lot van de gearresteerde dame, een peshmerga van de 

KDPI, en u wist evenmin of de twee peshmerga’s die haar bij de viskwekerij hadden gebracht waren 

opgepakt. Hoewel u beweerde geïnteresseerd te zijn in het lot van de gearresteerde dame, had u ten 

tijde van uw eerste onderhoud op het Commissariaat-generaal, nochtans vele maanden na haar 

arrestatie, nog geen enkele stap gezet om hierover ook maar enige informatie te vergaren. U had 

hieraan zelfs niet eens gedacht. Zo had u de Belgische KDPI-afdeling niet gecontacteerd, zocht u 

hierover geen informatie op het internet en stelde u hierover geen vragen aan in uw dorp verblijvende 

familieleden (CGVS I, p. 14-15; p. 17). Bij uw tweede onderhoud beweerde u weliswaar intussen de 

Belgische KDPI-afdeling gecontacteerd te hebben, maar u voegde hieraan meteen toe dat u via 

dit kanaal geen informatie over het lot van de vrouwelijke peshmerga had kunnen verkrijgen: uw 

contactpersoon bij de Belgische afdeling zei in dit verband dat de partijleiding over dergelijke zaken 

meestal wel informatie heeft, maar dat ze dit soort informatie niet wilden vrijgeven om geen paniek bij de 

overige partijleden te veroorzaken (CGVS II, p. 18-19). Deze uitleg houdt, gelet op de uitgebreide 

informatie op de officiële website van de KDPI (en op andere nieuwskanalen) over het trieste lot van 

vele KDPI’ers, geen steek. Overigens had u ten tijde van uw tweede onderhoud evenmin informatie op 

het internet opgezocht over haar lot (en dat van G.H. (…), cf. infra) (CGVS II, p. 21).  

Ook uw informatie over G.H. (…), nochtans de echtgenoot van de zus van uw echtgenoot, was 

bijzonder summier. Hoewel u heeft vernomen dat de autoriteiten aan hem hebben gezegd dat zolang uw 

echtgenoot J. (…) zich niet zou aangeven, hij niet vrijgelaten zou worden en hoewel u wist dat hij een 

advocaat had, wist u ten tijde van uw tweede onderhoud niet eens of hij in de gevangenis waar hij 

verblijft bezoek mocht hebben – u dacht dat hij enkel zijn advocaat mocht zien, maar uit uw verklaringen 

blijkt dat u hierover geen zekerheid had –, hoe hij er behandeld werd en waarvan hij beschuldigd werd 

(CGVS II, p. 19-20). U stelde evenmin vragen over hoe G. (…)’s echtgenote, K. (…), zich uit de slag 

trekt zonder haar echtgenoot (CGVS II, p. 22). U verklaarde onder meer schrik te hebben om informatie 

te vragen (CGVS I, p. 14). Na uw tweede onderhoud liet u via uw Belgische advocate weten dat uw 

dochter het nummer van G. (…)’s advocaat had gevonden en met hem had gebeld, maar dat hij geen 

informatie over G. (…)’s toestand en ook geen bewijsdocument wilde geven: zijn werk zou in 

gevaar komen als de overheid erachter zou komen dat hij deze informatie naar buiten had gebracht. 

Aangezien u blijkbaar wel te weten bent gekomen dat G. (…) pas vrijgelaten zou worden als J. (…) zich 
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zou aangeven en aangezien u ook via andere kanalen, zoals bijv. via K. (…), informatie over G. (…) had 

kunnen verkrijgen, overtuigt uw uitleg voor het ontbreken van enige informatie over G. (…)’s lot niet.  

Uw zeer gebrekkige informatie over de gebeurtenissen in de viskwekerij en in uw appartement tasten 

dan ook wederom de geloofwaardigheid ervan aanzienlijk aan. Van een verzoeker om internationale 

bescherming kan immers in alle redelijkheid verwacht worden dat hij of zij zich zo volledig mogelijk 

informeert over al deze elementen die ook maar enigszins een verband hebben met zijn of haar 

beweerde vrees, hetgeen u duidelijk niet heeft gedaan.  

Uit uw verklaringen blijkt tevens dat u sinds uw aankomst in België niet op de hoogte bent van eventuele 

juridische procedures die tegen u en uw echtgenoot zouden lopen. U heeft hier zelfs niet eens naar 

geïnformeerd. Zo heeft u bijvoorbeeld nooit gevraagd of er convocaties bij u thuis toegekomen zijn 

(CGVS I, p. 16; CGVS II, p. 18). Als rechtvaardiging voor uw onwetendheid zei u dat u niet wilde dat 

iemand omwille van u in de problemen zou komen (CGVS I, p. 16). Dit kan evenwel niet als afdoende 

uitleg in aanmerking genomen worden, aangezien uit uw verklaringen blijkt dat u telefonisch wel degelijk 

met familieleden in Iran over uw problemen heeft gesproken (CGVS I, p. 14-16). Een dergelijk gebrek 

aan informatie betreffende de kern van uw asielrelaas doet dan ook wederom afbreuk aan uw 

geloofwaardigheid.  

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er dan ook toe te besluiten dat er geen enkel geloof 

aan uw asielrelaas kan worden gehecht.” 

 

Verzoekster slaagt er met haar bewering dat zij tot op heden in shock is niet in om aan de voormelde 

motieven afbreuk te doen. Dat zij in shock zou zijn, staaft zij namelijk niet aan de hand van enig medisch 

attest. Bijgevolg kan dit niet worden aangenomen; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat 

dit van invloed zou zijn geweest op haar vermogen om haar procedure internationale bescherming te 

doorlopen. Verzoekster toont bovendien niet concreet aan dat, waar of op welke wijze dit van invloed 

zou zijn geweest op haar verklaringen. Evenmin toont zij in concreto aan dat, waar of hoe dit de 

bestreden motivering en beslissing zou hebben beïnvloed. 

 

Hoe het gegeven dat verzoekster een ingetogen karakter zou hebben een verklaring zou kunnen bieden 

voor of afbreuk zou kunnen doen aan de voormelde motieven, kan evenmin worden ingezien. Nog 

daargelaten dat verzoekster nalaat dit aan te tonen of hierover verdere duiding te bieden, betrekt zij dit 

gegeven namelijk niet aan de hand van concrete elementen of argumenten op de inhoud van de 

stukken van het dossier of de bestreden beslissing. Hoe dan ook vormt verzoeksters beweerde 

ingetogen karakter geen verklaring voor de gedane vaststellingen. Van een verzoekster om 

internationale bescherming, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de 

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag, ook indien zij een ingetogen karakter heeft, 

immers worden verwacht dat zij alle elementen ter ondersteuning van haar verzoek om internationale 

bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe 

aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst of haar onmogelijkheid om terug 

te keren. Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste 

interview, daar op haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de 

asielprocedure.  

 

Verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar zij voorhoudt dat haar leeftijd en profiel, in combinatie 

met de onwil van haar echtgenoot en haar familie om haar informatie te verstrekken en het gegeven dat 

de problemen in Iran plaatsvonden na haar vertrek, een verklaring zou (kunnen) bieden voor de hoger 

gedane vaststellingen. Zoals blijkt uit de verklaringen die terecht worden aangehaald in de bestreden 

beslissing en hetgeen gesteld wordt in het verzoekschrift, stond en staat verzoekster nog in contact met 

haar echtgenoot en met haar familieleden in Iran. Blijkens hetgeen in het verzoekschrift wordt 

aangegeven, verloopt het contact met haar echtgenoot daarbij via WhatsApp, een kosteloze applicatie 

met mogelijkheid tot (video)bellen. Gelet op deze contacten is het onbegrijpelijk en totaal 

ongeloofwaardig dat verzoekster niet meer details kan geven en niet meer gedegen verklaringen kan 

afleggen over de aangehaalde problemen en vrees en de gevolgen hiervan voor haar echtgenoot en 

haar naaste familieleden. Van verzoekster mocht worden verwacht dat zij, in weerwil van de door haar 

opgeworpen beslommeringen zoals haar ondergeschikte rol, leeftijd en lage scholingsgraad, de nodige 

interesse aan de dag zou hebben gelegd om zich terdege te informeren omtrent (de nasleep van) haar 

problemen, vrees en situatie. Redelijkerwijze kan van een verzoekster om internationale bescherming 

namelijk worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich 

te informeren omtrent de evolutie van haar problemen en haar situatie in haar land van herkomst. Dat 

verzoekster, zoals blijkt uit de verklaringen die terecht worden aangehaald in de bestreden beslissing, 

naliet dit te doen getuigt van een gebrek aan interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie 

en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging. 
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Verder overtuigt het in dit kader in het geheel niet dat verzoeksters echtgenoot en familieleden, zo 

verzoekster de nodige vragen zou hebben gesteld en zou hebben getracht zich te informeren, onwillig 

zouden geweest om haar volledig te informeren over en in kennis te stellen van de ware toedracht en 

ernst van de voorgehouden problemen en vrees. Het is namelijk volstrekt onaannemelijk dat zij 

dergelijke informatie, die van essentieel belang is voor het welslagen van het verzoek om internationale 

bescherming van verzoekster en die onontbeerlijk is teneinde het risico dat zij loopt bij een terugkeer en 

de ernst van de situatie in te schatten, voor haar zouden achterhouden. 

 

De overige stukken die verzoekster neerlegde en neerlegt ter staving van haar voormelde problemen en 

vrees, zijn niet van zulke aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande. In tegenstelling met wat 

verzoekster tracht te laten uitschijnen in het voorliggende verzoekschrift, moet in dit kader geenszins 

worden bewezen dat deze stukken vals zouden zijn om hieraan bewijswaarde te ontzeggen. Ook om 

andere redenen dat de bewezen valsheid kan hieraan bewijswaarde worden ontzegd. 

Betreffende de documenten die zijn opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier, 

wordt in casu in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Uw identiteit en uw nationaliteit en de identiteit en nationaliteit van uw zoon en echtgenoot staan 

hier immers niet ter discussie. Dat uw dochter via WhatsApp in contact staat met personen met een 

Iraaks nummer staat evenmin ter discussie. Dit doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat u niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat uw echtgenoot permanent in Irak verblijft. Inzake het door u neergelegde 

attest van de KDPI in België, dient erop gewezen te worden dat dit document een duidelijk gesolliciteerd 

karakter vertoont en dat dergelijke documenten, om bewijskrachtig te zijn, dienen te kaderen in een 

coherent en geloofwaardig asielrelaas, hetgeen hier duidelijk niet het geval is.” 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan.  

Waar verzoekster bij het verzoekschrift wel een aantal bijkomende afbeeldingen en filmpjes (op een 

USB-stick) voegt die moeten aantonen dat haar echtgenoot in Irak verblijft, dient vooreerst te worden 

opgemerkt dat de procedure bij de Raad overeenkomstig artikel 39/60 schriftelijk is. De USB-stick kan 

niet aangenomen worden aangezien een USB-stick niet aanzien kan worden als een geschrift of 

schriftelijk stuk. De Vreemdelingenwet noch het PR RvV voorziet in de mogelijkheid tot het bijbrengen 

van andere stukken, zoals USB-sticks, dan schriftelijke stukken. Hierbij voegt zich de vaststelling dat de 

UBS-stick een computervirus kan bevatten dat zich na consultatie door de Raad op de computer of het 

netwerk van de Raad kan verspreiden. Zo al aangenomen kan worden dat op de USB-stick een aantal 

afbeeldingen en filmpjes van verzoeksters echtgenoot zouden staan, samen met verweerder dient te 

worden vastgesteld dat uit zulke beelden, die hoe dan ook manipuleerbaar zijn, niet kan worden afgeleid 

waar deze werden gemaakt. Zelfs indien aangenomen zou kunnen worden dat deze in Irak werden 

gemaakt, quod non, dan nog dient te worden opgemerkt dat uit deze beelden, die een loutere 

momentopname bevatten, niet kan worden afgeleid wanneer zij werden gecreëerd. Derhalve kan hieruit 

niet worden afgeleid dat verzoeksters echtgenoot reeds meer dan een jaar en duurzaam in Irak zou 

verblijven. Bijgevolg kan evenmin worden uitgesloten dat verzoeksters echtgenoot zich eenvoudigweg 

naar daar heeft begeven met het oogmerk om het verzoek om internationale bescherming van 

verzoekster te stofferen met een aantal bijkomende beelden uit Irak. De Raad merkt bijkomend nog op 

dat, zelfs indien aangenomen zou kunnen worden dat verzoeksters echtgenoot Iran zou hebben 

verlaten voor Irak, hieruit geenszins kan worden afgeleid dat de redenen die volgens verzoekster ten 

grondslag van dit vertrek lagen, zouden berusten op de waarheid. Dit laatste kan, gelet op de hoger 

gedane vaststellingen, in het geheel niet worden aangenomen.  

 

Omtrent de tweede reden waarom verzoekster vervolging stelt te vrezen, met name haar deelname aan 

activiteiten van de KDPI in België, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Betreffende uw eenmalige deelname aan een demonstratie in juli 2019 in België – u verblijft sinds 

september 2018, i.e. intussen bijna anderhalf jaar, in België – blijkt uit uw verklaringen dat u er slechts 

met twee KDPI’ers – er waren tussen de 50 en de 70 manifestanten – heeft gesproken, dat u er niet met 

de pers heeft gesproken, dat u er niet heeft gespeecht en dat u er noch een vlag, noch een plakkaat 

droeg. Voorts blijkt dat u noch voor, noch na deze demonstratie aan enige andere activiteit van de KDPI 

heeft deelgenomen. Meer nog, toen een KDPI-er u enige tijd geleden uitnodigde voor een activiteit bent 

u niet geweest omdat u andere plannen had. U heeft op de website van de KDPI niet gekeken of ze nog 

andere activiteiten in België organiseerden. Overigens is het opvallend dat iemand die naar eigen 

zeggen de Koerdische zaak genegen is en die een hangertje draagt waarop Koerdistan te zien is, niet 

eens wist of de vorm van het hangertje Iraaks Koerdistan voorstelde of het geheel van de vier delen van 

Koerdistan (CGVS II, p. 5-8). Gelet op deze bevindingen over uw extreem beperkte politieke activiteiten 

in België kan bezwaarlijk aangenomen worden dat u hierom bij terugkeer naar Iran het risico zou lopen 

op vervolging of het lijden van ernstige schade. Uit de beschikbare informatie blijkt immers dat de 

Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming 
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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, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –, 

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

overigens niet te weten of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw eenmalige deelname aan 

een politieke activiteit in België. U voegde hieraan weliswaar toe dat er werd gefilmd en dat u zo zou 

kunnen geïdentificeerd worden, maar u wist niet met zekerheid of u persoonlijk werd gefilmd en legde 

evenmin bewijsmateriaal in dit verband neer (CGVS II, p. 8).  

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd.” 

 

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Inhoudelijk laat 

zij deze motieven geheel ongemoeid en beperkt zij zich ertoe te herhalen dat zij aan voormelde 

manifestatie heeft deelgenomen en ingevolge deze deelname de Iraanse autoriteiten vreest.  

 

Waar verzoekster wijst op het reeds aan het CGVS voorgelegde document van de KDPI, kan dienstig 

worden verwezen naar de reeds hoger gedane vaststellingen dienaangaande.  

In zoverre verzoekster poneert dat zij sedert de voormelde manifestatie regelmatig als sympathisant zou 

deelnemen aan de activiteiten van de KDPI in België en ter staving hiervan twee stukken neerlegt, 

repliceert verweerder verder met recht als volgt: 

“Verweerder oordeelt voorts dat aan de neergelegde privé-foto’s van verzoekende partij zelf geen 

enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door mogelijk enscenering van locatie en 

omstandigheden geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld (naar analogie 

RvV, nr. 189 621 van 11 juli 2017). 

Verweerder stelt immers vast dat de foto ‘s werden genomen in een lege zaal en hiermee niet aantonen 

dat verzoekende partij er deelnam aan een KDPI activiteit of op zijn minst niet aantonen dat zij 

regelmatig zou deelnemen aan activiteiten van de KDPI in België. 

Waar verzoekende partij wijst naar het screeningsdossier dat inmiddels wordt gevoerd door de” KDPI 

België” en het resultaat nog enkele maanden op zich kan laten wachten ( stuk 4 inventaris der stukken) 

merkt verweerder vooreerst op dat zij niet inziet hoe dit document de motieven van de bestreden 

beslissing kan doen ombuigen. Verzoekende partij licht dit ook niet toe in haar verzoekschrift. Dit stuk “ 

attest werkwijze” stelt enkel dat bepaalde voorwaarden moeten gevolgd worden en de persoon nadien 

positief of negatief door de partij wordt beoordeeld, zonder meer. Langs het duidelijk gesolliciteerd 

karakter van dit stuk, ziet verweerder niet in waarom er gewacht moet worden op de resultaten van het 

screeningsdossier daar de commissaris-generaal over voldoende elementen beschikte om te besluiten 

tot de gehele ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekende partij. 

Verweerder herhaalt dat aan voorgelegde documenten daarenboven slechts bewijswaarde kan worden 

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en 

plausibele verklaringen, wat hier niet het geval is. Documenten hebben immers enkel een 

ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en 

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de 

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Aan de door verzoekende partij 

aangebrachte foto’s/beelden en de brief van KDPI België kunnen derhalve geen bewijswaarde worden 

toegekend”. 

Eveneens merkt verweerder in de nota met opmerkingen terecht op: 

“Verweerder merkt volledigheidshalve verder op dat het niet ernstig is de Iraanse veiligheidsdiensten 

dermate te onderschatten door te menen dat zij het verschil niet kunnen maken tussen de 

honderdduizenden Iraniërs in het buitenland die om opportunistische of om persoonlijke redenen 

meelopen met manifestaties en de persoonlijkheden die effectief een bedreiging vormen voor het 

regime of de fundamenten van de Islam. Het is mogelijk dat de Iraanse overheden op de hoogte zijn van 

de acties van verzoekers om internationale bescherming in België, maar verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat de Iraanse overheden haar als een gevaar zouden beschouwen voor de Iraanse 

regering of voor de stabiliteit van het Iraanse politieke systeem. Verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat personen met een aan haar gelijkaardig profiel bij een terugkeer naar Iran gevaar 

zouden lopen. Verweerder voegt aan deze nota een update toe van de behandeling van terugkeerders 

door hun nationale autoriteiten.” 

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde 

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, 

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 
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3.8. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de 

aangevoerde, hoger besproken asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane 

vaststellingen dienaangaande. Ingevolge deze vaststellingen, toont verzoekster niet aan dat zij in 

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 

2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoekster kan verder niet worden gevolgd waar zij middels een verwijzing naar en een aantal citaten 

uit algemene informatie tracht te laten uitschijnen dat de situatie in haar land en regio van herkomst zou 

beantwoorden aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De 

informatie opgenomen in de COI Focus van 20 november 2019 heeft betrekking op de situatie in de 

Koerdische Autonome Regio in het Noorden van Irak. Op basis van deze informatie kunnen er bijgevolg 

in het geheel geen conclusies worden getrokken omtrent de algemene (veiligheids-)situatie in het land 

en de regio van herkomst van verzoekster. Uit de informatie die wel betrekking heeft op de situatie in 

verzoeksters land en regio van herkomst, kan voorts enkel worden afgeleid dat zich aldaar, dit 

bovendien slechts uiterst sporadisch, (kleinschalige) incidenten en schermutselingen voordoen tussen 

een aantal Koerdische oppositiegroepen enerzijds en het Iraanse leger en hieraan gelinkte organisaties 

anderzijds. Bij deze incidenten vallen blijkens verzoeksters eigen informatie daarenboven weinig tot 

geen burgerslachtoffers. Derhalve blijkt uit deze informatie dat de situatie in verzoeksters land en regio 

in het geheel niet van zulke aard is dat deze beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 

2, c) van de Vreemdelingenwet en toont verzoekster niet aan dat zij op basis van dit artikel in 

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haren hoofde zwaarwegende gronden bestaan 

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op 

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

 

3.9. Gelet op het voorgaande toont verzoekster niet aan dat zij vroeger vervolgd is geweest of 

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve beroept zij zich te dezen niet dienstig op de 

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.10. Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het KB van 

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-

generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de 

bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen. 

 

3.11. Wat betreft het schrijven dat nog aan de Raad werd overgemaakt na de sluiting van de debatten 

en waarin gewezen wordt op een stuk van de KDPI en gevraagd wordt om dit stuk mee in overweging te 

nemen, kan tot slot worden gewezen op de inhoud van artikel 39/76, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat de partijen tot de sluiting der debatten door middel van een 

aanvullende nota nieuwe elementen ter kennis kunnen brengen. Gezien het voormelde stuk aan de 

Raad werd overgemaakt na de sluiting van de debatten, wordt dit stuk uit de debatten geweerd en wordt 

dit niet mee in overweging genomen.  

 

3.12. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing 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 partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij 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 


