
RvV - Pagina 1

nr. 246 923 van 7 januari 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2020 heeft

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

23 juli 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 augustus 2020 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 november 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 december 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Khoramshahr.

Op 1 oktober 2015 bent u in België aangekomen alwaar u daags nadien een verzoek om internationale

bescherming indiende. In uw eerste verzoek om internationale bescherming verklaarde u op jonge
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leeftijd seksueel misbruikt te zijn door een geestelijke en door de bassidj. Ten gevolge van wat er u

overkwam hebt u religies afgezworen. Ten gevolge van uw deelname aan een studentenprotest m.b.t.

de hoge universiteitskosten, werd u belet om uw studies verder af te maken. Nadien werd u

tewerkgesteld in een oliebedrijf, alwaar u na een discussie met uw oversten de deur werd gewezen. In

1392 (2013) leerde u mevrouw C. (…) kennen, met wie u gesprekken had over de levenskwaliteit in uw

regio, luchtvervuiling en de drooglegging van de rivier Karoun. Mevr. C. (…) maakte u bewust van de

concrete problemen m.b.t. voorgaande en zette aan tot actie. Sindsdien voerde jullie dagelijks actie voor

het gemeentehuis, hetgeen tot de 12e maand van 1393 (februari-maart 2015) duurde. Voorts nam u in

bahman 1393 (januari-februari 2015) deel aan enkele grote protestacties. Zo nam u deel aan een

manifestatie in Abadan die ging over het vervuilde drinkwater en één in Ahwaz die de luchtvervuiling

aankaartte. Na uw deelname aan de tweede manifestatie kreeg u echter het Ettelaat over de vloer. U

werd samen met mevr. C. (…) meegenomen voor ondervraging. Na één dag vastgehouden te zijn en

een waarschuwing gekregen te hebben, mocht u beschikken. Uw vader diende zichzelf garant te stellen

zodoende u niet meer zou deelnemen aan protestacties. Op 23 esfand 1393 (14 maart 2016) stak uw

vriend Y. A. (…) zichzelf in brand. Hij overleed tien dagen later in het ziekenhuis. Ondanks uw

waarschuwing om niet meer deel te nemen aan protestacties, vond u het toch nodig om aanwezig te zijn

toen zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Khoramshahr. In navolging van de begrafenis, liep

een optocht richting het provinciehuis uit de hand. Het kwam tot een confrontatie met de ordediensten,

dewelke uiteindelijk op de betogers begonnen te schieten. Hierop vertrok u naar het huis van uw vriend

H. Ch. (…), alwaar u samen met een drietal vrienden bleef overnachten. De volgende ging u naar huis.

Twee tot drie maanden later werd u plots door het ettelaat meegenomen. Uw gezichtsbedekking ten

spijt, had men u toch kunnen herkennen tijdens de uit de hand gelopen optocht. Hierop kreeg u slagen

te verwerken en werd u bedreigd. Daags nadien kon uw vader, met de hulp van een vriend die

connecties heeft bij het Ettelaat u opnieuw vrij krijgen. U en uw vader diende evenwel een verklaring te

ondertekenen waarin hij beloofde niet meer deel te nemen aan demonstraties. Voorts diende jullie jullie

vingerafdrukken te geven. Uw vader kreeg er nog een officiële waarschuwing bij, waarbij er werd

gezegd dat u bij een volgende deelname aan een demonstratie, vervolgd zou worden. In Shahrivar 1394

(augustus-september 2015) kwam mevr. C. (…) u helemaal overstuur opzoeken nadat haar kind werd

opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige luchtwegeninfectie. Hierop trok u naar het

gemeentehuis, alwaar buurtbewoners zich verzameld hadden. Mevr. C. (…) werd de toegang ontzegt

door de assistent van de gouverneur, waarop zij hem een vuistslag verkocht en naar binnenliep. Zelf

trachtte u de assistent tegen te houden waardoor jullie slaags raakte. Mits de assistentie van een vriend

kon u buiten geraken, alwaar u zag dat ook Mevr. C. (…) zich bevond. Hierop nam u een taxi richting

familie van mevr. C. (…), alwaar zij wat later aankwam. Eens de avond viel, trok u naar het huis van H.

(…) alwaar u overnachtte. Via uw broer kreeg u te horen dat de politie naar u op zoek was. H. (…)

introduceerde u aan een vriend van hem die u mits de hulp van uw broer, uw reis naar het buitenland

financierde. Na uw vertrek uit Iran vernam u dat de autoriteiten nog een tweetal keer zijn langsgekomen

in hun zoektocht naar u. Uw vader zijn pensioen wordt sindsdien nog slechts gedeeltelijk uitbetaald.

Op 14 maart 2019 weigerde het CGVS u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire

beschermingsstatus omdat er aan uw vrees voor de Iraanse overheid omwille van uw deelname

verschillende protesten geen geloof kon worden gehecht en omdat uw overige asielmotieven ongegrond

waren. U diende geen beroep in tegen deze beslissing.

Op 6 september 2019 diende u een eerste volgend verzoek in omdat u van mening was dat uw dossier

niet goed behandeld werd en uw advocaat u in de steek liet waardoor u geen beroep indiende. Voorts

gaf u aan dat de ettelaat uw familie bleef lastig vallen zodoende u naar Iran zou terugkeren. In dat kader

werd uw broer tegengehouden, geslagen, werd zijn auto beschadigd en werd hij thuis opgezocht door

agenten van het ettelaat. Tevens schoten diezelfde agenten naar de auto van uw vader. Tenslotte gaf u

aan drie tot vier jaar eerder tot het Christendom bekeerd te zijn.

Op 18 november 2019 werd uw eerste volgend verzoek niet-ontvankelijk verklaard daar u geen nieuwe

elementen of feiten hebt aangebracht die de kans aanzienlijk groter maakte dat u voor een erkenning

als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking zou komen. Ook nu diende u geen beroep

in tegen deze beslissing.

Op 21 februari 2020 diende u zonder België te verlaten een tweede volgend verzoek in omdat u nu

beschikt over bewijzen die de problemen van uw broer moeten staven. U kon deze documenten niet

eerder bekomen omdat uw familie geen internet had. Voorts geeft aan eind december te hebben

deelgenomen aan een manifestatie tegen het Iraanse regime dewelke heeft plaatsgevonden voor de

Iraanse ambassade te Brussel. Ter staving van uw tweede volgend verzoek legt u een USB stick neer

met volgende inhoud: twee filmpjes van een beschadigde wagen, twintig foto’s van diezelfde wagen,

een PV i.v.m. de beschietingen van een wagen en zes filmpjes van uw aanwezigheid op een

manifestatie van Iraanse monarchisten aan de Iraanse ambassade te Brussel.

B. Motivering
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Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Met betrekking tot de foto’s en video’s, en de verklaringen die u aflegt met betrekking tot gebeurtenissen

die geen verband houden met uw vorig verzoek, zijnde uw engagement op een manifestatie gericht

tegen het Iraanse regime die heeft plaatsgevonden voor de Iraanse ambassade te Brussel, moet

worden benadrukt dat deze niet kunnen overtuigen.

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de gegronde

vrees of het reële risico op respectievelijk vervolging of ernstige schade van cruciaal belang. Hierbij

moet rekening worden gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het

gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden

tot een toeschrijving van een politieke, dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er

sprake van een reëel risico op vervolging of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet

aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het

land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde

activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. Wat u betreft zijn er

elementen die ernstige twijfels doen rijzen aangaande de authenticiteit van uw politiek engagement en

die wijzen op het opportunistische karakter van uw activiteiten in België.

Vooreerst dient erop gewezen te worden dat in het licht van uw voorgaande verklaringen, uw

aanwezigheid op bovengenoemde manifestatie ten minste merkwaardig te noemen is. Zo is het

opmerkelijk dat u in april 2020, twee maanden voor uw interview bij de DVZ en twee maanden na uw

tweede volgend verzoek, voor de eerste maal tijdens uw vijfjarig verblijf in België, een nood voelde om

deel te nemen aan een manifestatie van monarchisten, voor de Iraanse ambassade in Brussel. Dat u

uzelf hierbij uitvoerig in beeld tracht te brengen doet sterk twijfelen aan de ware toedracht van uw

aanwezigheid. Immers dient erop gewezen te worden dat u op geen enkel moment tijdens uw vorige

verzoeken gewag hebt gemaakt van sympathieën voor de Iraanse monarchisten, noch kadert u in uw

huidig verzoek uw deelname aan de betoging binnen een politieke overtuiging (Verklaring Volgend

Verzoek vraag 17). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het geheel van bovenstaande ernstige

vraagtekens plaatst bij uw beweegreden om voor de Iraanse ambassade te gaan staan en bijgevolg

geen blijk geeft van een overtuigd en langdurig politiek engagement. Bovendien verklaart u slechts deel

te hebben genomen aan één betoging en bieden de foto’s en video’s eveneens slechts een verslag van

een eenmalig engagement waarbij u deel uitmaakt van een groter geheel van betogers (Verklaring

Volgend Verzoek vraag 17). Louter uit uw deelname aan deze protestactie kan niet opgemaakt worden

dat de Iraanse autoriteiten van uw aanwezigheid op de hoogte zouden zijn, laat staan dat u omwille van

een verondersteld ernstig politiek engagement geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten bij

een eventuele terugkeer, noch geeft u dit zelf aan doorheen uw verklaringen.

Te meer dient er nog op gewezen te worden dat de beschikbare informatie (waarvan een kopie in uw

administratief dossier werd toegevoegd) geen gewag maakt van actuele problemen voor de

monarchistische groeperingen in Iran noch van het doelgericht viseren van deze groep. Tevens blijkt dat

monarchisten, net als andere individuen die hun onvrede uitten, pas een hardhandig optreden van de

overheid dienen te vrezen indien een persoon als gevaar wordt gezien. Concreet gaat het dan over

personen die zich op een of andere vorm organiseren en binnen een netwerk bewegen, hetgeen in casu

niet het geval is. Bovendien blijkt 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,
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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.

Met betrekking tot de nieuwe documenten dat u aanbrengt, zijnde foto’s en video’s van een

beschadigde wagen en een proces verbaal over die beschadigingen, en waarvan u verklaart dat deze

betrekking hebben op de problemen van uw broer die u reeds in uw eerste volgend verzoek uiteenzette,

moet worden vastgesteld dat deze het geloof in uw verklaringen niet kunnen herstellen. Zo verklaart u

tijdens uw eerste volgend verzoek dat agenten van het Ettelaat uw broer stopten en zijn wagen

beschadigden (Verklaring volgend verzoek 17/10/2019, vraag 15). Uit de verklaringen van uw vader, die

opgenomen werden in het PV dat u neerlegt, blijkt echter dat uw broer gestopt werd door onbekenden.

Ook in het kader van de beschieting van de wagens nabij uw ouderlijk huis spreekt uw vader over

onbekenden. Tenslotte is het opmerkelijk dat, indien uw familie werkelijk geviseerd werd door het

Ettelaat, zij tot tweemaal toe beroep doen op de politie en een klacht indienen bij de revolutionaire

rechtbank van Khoramsjahr, hetgeen geenszins een gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten illustreert.

Overigens blijkt uit het PV dat de politie de eerdere klacht van uw broer serieus nam en opvolgde,

hetgeen wederom geen indicatie van slechte wil illustreert. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de

door u neergelegde documenten de geloofwaardigheid van uw verklaringen danig aantasten en een

heel ander licht op uw verklaringen doen schijnen. Er dient tevens op gewezen te worden dat het toch

wel merkwaardig te noemen is dat u voorgaande niet bij uw eerste volgend verzoek neerlegde, hoewel

het document gedateerd werd op 12/12/1397 (03/03/2019), zes maanden voor u uw volgend verzoek

indiende. Dat u dit document niet eerder kon neerleggen omdat uw familie geen internet had, is niet

ernstig. U verklaarde immers tijdens uw persoonlijk onderhoud van 28/03/2017 dat u via uw broer, die

beter overweg kan met apps, contact hield met uw ouders (CGVS 28/3/2017 p. 5). Van een verzoeker

mag ten allen tijde en redelijkerwijs verwacht worden dat u alles in werk zou stellen om de bevoegde

(asiel)instanties in zo volledig mogelijk inlicht en documenten ter ondersteuning van uw vluchtrelaas

tijdig neerlegt. Het gegeven dat u tijdens uw eerste volgend verzoek zelfs geen gewag maakt van het

bestaan van de door u neergelegde documenten tijdens uw tweede volgend verzoek, doet de

geloofwaardigheid van de door u verklaarde problemen verder afbrokkelen. Tenslotte moet er op

gewezen worden dat u deze elementen koppelt aan gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het

asielrelaas dat u in het kader van uw initieel verzoek om internationale bescherming hebt uiteengezet en

waarnaar u verwijst in uw eerste volgend verzoek, met name dat uw familie werd lastiggevallen ten

gevolge van uw deelname aan protesten in Iran. Met hun acties jegens uw familie, zouden de

autoriteiten u willen laten terugkeren naar Iran, zo verklaart u. Er moet echter worden beklemtoond dat

uw initieel verzoek werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. U ging

overigens niet in beroep tegen deze beslissing van het CGVS. In uw eerste volgend verzoek, dat niet-

ontvankelijk verklaard werd, bracht u geenszins elementen aan die het geloof in dit asielmotief kon

herstellen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat u met de neerlegging van het PV, de foto’s en de

video’s op geen enkele manier afbreuk doet aan de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Gelet op het geheel van bovenstaande, dient er besloten te worden dat u geen nieuwe elementen of

feiten aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin

beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, van de artikelen

48/3 en 48/4, § 2, b van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

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

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende

partij de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een

derde en laatste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM en artikel 48/4, §

2, b van de Vreemdelingenwet. De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden, omwille van

hun onderlinge verwevenheid, samen behandeld.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

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

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

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

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

Dit onderdeel van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 23 juli 2020 waarbij haar volgend

verzoek overeenkomstig artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet niet-ontvankelijk wordt verklaard

omdat er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoekende partij zijn voorgelegd,

die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoekende partij voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

2.2.4. De Raad wijst er vooreerst op dat inzake het eerste verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partij van 2 oktober 2015 door verwerende partij op 14 maart 2019 een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen omdat er aan de voor verzoekende partij voorgehouden vrees voor de Iraanse overheid

omwille van haar deelname aan verschillende protesten geen geloof kon worden gehecht en omdat haar

overige asielmotieven ongegrond waren. Door verzoekende partij werd geen beroep ingediend tegen

deze beslissing.

Het tweede verzoek van verzoekende partij van 6 september 2019 werd door verwerende partij op 18

november 2019 niet-ontvankelijk verklaard daar verzoekende partij geen nieuwe elementen of feiten

aanbracht die de kans aanzienlijk groter maakten dat zij voor een erkenning als vluchteling of voor

subsidiaire bescherming in aanmerking zou komen. Tegen deze beslissing diende verzoekende partij

evenmin een beroep in.

Bijgevolg resten er verzoekende partij geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot haar vorige

verzoeken. De Raad onderstreept dat verzoekende partij onderhavig beroep niet kan gebruiken om een

vorm van beroep in te stellen tegen beslissingen die reeds in beroep werden bevestigd of waartegen

binnen de wettelijk voorziene termijn geen beroep werd ingesteld.

2.2.5. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij haar

onderhavig verzoek om internationale bescherming steunt op het feit dat zij nog steeds niet naar haar

land van herkomst kan terugkeren omwille van de problemen die zij aanhaalde in het kader van haar

vorige verzoeken.

2.2.6. De Raad is van oordeel dat verwerende partij in haar beslissing met recht heeft kunnen besluiten

dat onderhavige verzoek om internationale bescherming geen nieuwe elementen bevat die de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om internationale bescherming voor erkenning als vluchteling

in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor de subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij

geen argumenten aanbrengt die de verschillende motieven van de bestreden beslissing op afdoende

wijze kunnen weerleggen.
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2.2.7. Daar waar verzoekende partij stelt dat verwerende partij ten onrechte oordeelt dat zij geen nood

heeft aan bijzondere procedurele noden, waarbij zij erop wijst dat zij seksueel misbruikt is in haar land

van herkomst en dat zij getraumatiseerd is, bemerkt de Raad evenwel dat toen aan verzoekende partij

tijdens haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van huidig verzoek gevraagd werd

of er volgens haar bepaalde elementen of omstandigheden zijn die het vertellen van haar verhaal of

haar deelname aan de procedure internationale bescherming kunnen bemoeilijken, zij antwoordde dat

zulks niet het geval is (administratief dossier, stuk 7, ‘Vragenlijst “bijzondere procedure noden” DVZ’).

Door verzoekende partij werd evenmin enig medisch attest bijgebracht waaruit zulks blijkt. Dat in hoofde

van verzoekende partij sprake is van ernstige psychische problemen die het vertellen van haar

asielrelaas bemoeilijken, zoals zij lijkt voor te houden, blijkt nergens uit. Ook tijdens haar vorige

verzoeken werd overigens op geen enkel moment door verzoekende partij aangegeven dat zij met

psychische problemen kampt die het vertellen van haar asielrelaas zouden bemoeilijken.

2.2.8.1. Voorts betoogt verzoekende partij dat verwerende partij nagelaten heeft om rekening te houden

met de bijgebrachte stukken waaruit haar aanwezigheid op een betoging voor de Iraanse ambassade in

België blijkt. Verzoekende partij duidt erop dat “(h)et (…) een algemeen gekend feit (is) dat het regime

deze beelden zorgvuldig onderzoeken en nagaan wie in deze betoging aanwezig is”, dat “(d)e

activiteiten van Iraniërs in diaspora (…) nauwlettend in de gaten (wordt) gehouden door het regime” en

dat “(v)erweerster (…) zeer goed op de hoogte (is) hoe het regime in Iran van een mug een olifant

maakt”. Verzoekende partij onderstreept dat haar activiteiten oprecht zijn en meent dat “(h)et regime (…)

hem ook (zal) martelen om de naam en de gegeven van andere deelnemers in deze betogingen aan

hem te geven”. Ter staving van haar betoog verwijst zij in haar verzoekschrift naar het Ambtsbericht d.d.

24 december 2013 van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken en naar een rapport inzake

Iran d.d. september 2013 van ACCORD. Ten slotte voert verzoekende partij nog aan dat monarchisten

wel degelijk worden vervolgd door het Iraanse regime en verwijst zij desbetreffend naar twee

internetartikelen van BBC News daterend van 2 januari 2018 en 16 januari 2020 en naar een publicatie

d.d. 6 mei 2020 van Amnesty International.

2.2.8.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij met de door haar bijgebrachte rapporten en

internetartikels op geen enkele wijze de informatie waarop verwerende partij zich dienaangaande

baseert, met name de recente ‘COI Focus” betreffende “Iran. Actuele situatie van de monarchisten” d.d.

12 mei 2020, en waarin geen gewag gemaakt wordt van actuele problemen voor de monarchistische

groeperingen in Iran noch van het doelgericht viseren van deze groep, in een ander daglicht stelt. In

voormelde COI Focus van 12 mei 2020 wordt omtrent de actuele situatie van monarchistische

groeperingen immers het volgende opgemerkt: “Monarchistische groeperingen zijn zeer klein van

omvang en zijn vooral actief buiten Iran. Niettemin blijven dergelijke groeperingen wel verboden in Iran.

(…) Tijdens protesten in Iran in 2017, 2018 en 2019 worden verschillende pro-monarchistische

leuzen/slogans geroepen. De geraadpleegde bronnen stellen dat hoewel er een relatieve opleving is van

he monarchisme, dit voor het grootste deel van de bevolking geen aantrekkelijke of levensvatbaar

alternatief is. Verschillende geraadpleegde rapporten vermelden niets over monarchistische

groeperingen of hun eventuele problemen in meer recente jaren. Cedoca vond wel een aantal

arrestaties terug van sympathisanten van het monarchisme tijdens de protesten in 2019.”. In voormelde

COI Focus van 12 mei 2020 wordt tevens opgemerkt dat monarchisten, net als andere individuen die

hun onvrede uiten, pas een hardhandig optreden van de overheid dienen te vrezen indien een persoon

als gevaar wordt gezien, meer bepaald personen die zich op een of andere vorm organiseren en binnen

een netwerk bewegen, hetgeen in casu niet het geval is. De verwijzing van verzoekende partij naar

enerzijds de arrestatie van een Iraniër in 2014 omdat hij ervan werd verdacht banden te hebben met een

verboden groepering die pleit voor het herstel van de Iraanse monarchie en anderzijds de arrestaties

tijdens de protesten in 2017, 2018 en 2019 werpt dan ook geen ander licht op deze informatie doch ligt

daarentegen in dezelfde lijn. Noch uit voormelde COI Focus van 12 mei 2020, noch uit de door

verzoekende partij bijgebrachte informatie, kan besloten worden dat ook een persoon die slechts

eenmalig deelnam aan een manifestatie van monarchisten voor de Iraanse ambassade te Brussel bij

een terugkeer geviseerd zal worden door de Iraanse autoriteiten. Er dient tevens te worden vastgesteld

dat verzoekende partij geen concrete informatie bijbrengt die de informatie in de “COI Focus”

betreffende “Iran. Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30 maart 2020

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, weerlegt. Immers verwijst zij slechts

naar rapporten uit 2013, dewelke niet van aard zijn de recentere informatie waarop verwerende partij

zich dienaangaande baseert te weerleggen, en beperkt zij zich voor het overige tot blote beweringen. Zij

het ten slotte nog bemerkt dat ook in voormelde COI Focus van 30 maart 2020 opgemerkt wordt dat
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personen die al een verhoogd risicoprofiel hadden, bij een terugkeer wel een groter risico lopen om in de

aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. Echter dient benadrukt te worden dat verzoekende partij

zulks geenszins aannemelijk heeft gemaakt, gelet op de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas.

2.2.9.1. Aangaande de motivering in de bestreden beslissing dat in het door verzoekende partij

neergelegde proces-verbaal vermeld staat dat haar vader verklaarde dat haar broer gestopt werd door

onbekenden en dat ook de beschieting van de wagens nabij haar ouderlijk huis gebeurde door

onbekenden, meent verzoekende partij dat verwerende partij voorbijgaat aan de Iraanse context en dat

niemand het Ettelaat zou durven vermelden.

2.2.9.2. De Raad bemerkt evenwel dat het dan ook des te treffender is dat, indien haar familie werkelijk

geviseerd werd door het Ettelaat, zij niettemin tot tweemaal toe beroep doen op de politie en een klacht

indienen bij de revolutionaire rechtbank van Khoramsjahr, hetgeen immers geenszins een gebrek aan

vertrouwen in de autoriteiten illustreert. Het houdt totaal geen steek dat haar familie die vervolgd zou

worden door het Ettelaat toch een klacht zou indienen bij de politie hierbij verklarend dat de feiten

gepleegd werden door onbekenden.

2.2.10. Wat betreft nog de bemerking van verzoekende partij dat verwerende partij heeft nagelaten om

te motiveren waarom zij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4,

§ 2, b van de Vreemdelingenwet, duidt de Raad erop dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen in het kader van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet een volgend

verzoek niet dient te onderwerpen aan een inhoudelijk onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Wel dient hij na te gaan of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de

verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het onderzoek van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dient dan ook hierop toegespitst te worden. De

zorgvuldigheidsplicht legt in hoofde van de verwerende partij op om zijn beslissing zorgvuldig voor te

bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding om zodoende met voldoende kennis van

feiten te kunnen oordelen of het aangebracht element een nieuw element is dat in aanmerking komt

voor een inhoudelijk onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Er

dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze wordt gemotiveerd

waarom de door verzoekende partij bijgebrachte elementen niet van die aard zijn dat zij de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

2.2.11. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze besluit

dat verzoekende partij geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt.

2.2.12. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 5 en 6).

Tevens blijkt dat rekening werd gehouden met de verklaringen die verzoekende partij aflegde bij de

Dienst Vreemdelingenzaken, waar zij de kans kreeg om te verduidelijken welke nieuwe elementen zij in

het kader van haar huidig verzoek om internationale bescherming aanvoert en om aanvullende

bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Farsi (administratief dossier, stuk 7,

‘verklaring volgend verzoek’). De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222;

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.13. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.
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3. Kosten

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

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven januari tweeduizend eenentwintig

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


