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nr. 250 435 van 4 maart 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 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 14 oktober 2020 heeft

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

14 september 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 februari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT

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

D. GEENS en van attaché C. CORNELIS, 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 Iraans staatsburger uit Kerman. Sinds 1386 (Perzische

tijdsrekening, komt overeen met 2007/2008 volgens de Westerse tijdsrekening) woont u op het Iraase

eiland Qeshm. In Iran volgde u danslessen. In 2005 ontmoette u M.Z. (…), een getrouwde vriend van

uw oom. Jullie begonnen een relatie waarvan jullie niemand op de brachten. Hij regelde uiteindelijk

onderdak voor u en wat u hem vroeg, kreeg u van hem. U zag M. (…) evenwel niet zo vaak als u wou.

Andere mannen die naar uw hand dongen en huwelijkspartners die door uw familie werden

voorgestelde scheepte u steeds af. In 2015 of 2016 kwam u per toeval via Instagram in contact met de

politieke oppositiegroep ‘restart’. De broer van de leider Kohl Sayed Mohammad Hosseini vroeg u om

hun groep te promoten, wat u besloot te doen. U geraakte hierdoor geïnteresseerd in ‘mystiek’. U
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luisterde naar speeches over Shah Nematolla Walli en las enkele teksten. U las ook het boek Masnavi

Manavi van Mullana. U probeerde de diepere betekenis van de gedichten te begrijpen. Hierdoor heeft u

de islam, waar u eerder in geloofde, aan de kant gezet. Gedurende één jaar deelde u videoclips en

speeches van de groep ‘restart’ over het ontkennen van religie op uw Instagrampagina totdat deze werd

gehackt. U ontving een bericht van een onbekende persoon waarin werd meegedeeld dat ze wisten wat

ze met u moesten doen. Nadat u dat meedeelde aan de groep ‘restart’, kreeg u het nummer van de

broer van de leider doorgestuurd om een nieuw account te openen. Na ongeveer één jaar besloot u te

stoppen met het promoten van de groep ‘restart’, omdat u zag dat Iran er niet vrijer door werd en u als

enige overbleef van de pagina’s die aan promotie deden. Ondertussen bleef uw relatie met M. (…)

dezelfde, tot u op Instagram R.G. (…) tegenkwam. Hij bevond zich in Turkije. U geraakte met hem aan

de praat over asiel en het verlaten van Iran. Hij vertelde u dat jullie samen naar Griekenland konden

gaan, waar u een leven zou kunnen starten. Ten gevolge van uw (uitzichtloze) relatie met M. (…), omdat

u niet wil trouwen en niet kan trouwen aangezien u uw maagdelijkheid heeft verloren en omdat u zo

danscoach kon worden verliet u in oktober 2018 in het bezit van uw paspoort Iran en trok u via Turkije

naar Griekenland waar u om bescherming verzocht. Na ongeveer een jaar in Griekenland week u uit

naar België waar u op 23 september 2019 aankwam en op 27 september 2019 een verzoek tot

internationale bescherming indiende. U vreest bij terugkeer zweepslagen en een gevangenisstraf door

uw relatie met een getrouwde man.

Ter ondersteuning van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw originele carte melli

(identiteitskaart), een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje), twee artikels over de strafmaat die

er in Iran staat op overspel en de houding van de gemeenschap hierover, een usb-stick waar

bovenvermelde documenten opstaan, alsook zes video’s waarin u danst, een reclamespot voor een

gsm, en een video van een satirisch Nigeriaans nieuwsprogramma. Via mail bracht u op 18 augustus

2020 nog enkele opmerkingen aan bij de notities van het persoonlijk onderhoud.

B. Motivering

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

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

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Uit verklaringen afgelegd voor de Dienst

Vreemdelingenzaken blijkt immers dat u gelet op uw vluchtrelaas om een vrouwelijke

dossierbehandelaar en tolk vroeg. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u

steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-

generaal, en vond uw persoonlijk onderhoud plaats met een vrouwelijke dossierbehandelaar en tolk.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Allereerst heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u ten gevolge van uw relatie met een getrouwde man

problemen zou kennen met de Iraanse autoriteiten. Vooreerst is er niemand op de hoogte van uw relatie

met M.Z. (…), ook zijn echtgenote niet. U sprak hier met niemand over. Tevens verklaarde u dat

niemand jullie ooit samen heeft gezien, noch gezien heeft dat jullie gemeenschap hadden (NPO I p. 16).

Uit uw verklaringen blijkt nergens dat uw relatie met M. (…) u ooit in die 13-jarige periode enige

problemen heeft opgeleverd. Uit niets blijkt dan ook dat u bij een terugkeer naar Iran wel in de

problemen zou komen hierdoor. Wat betreft de straf die u aanhaalt die er in Iran staat op het hebben

van een buitenechtelijke relatie, namelijk zweepslagen en een gevangenisstraf, dient er gewezen te

worden op de informatie waarover het CGVS beschikt en waaruit blijkt dat de bewijslast bijzonder zwaar

is in deze procedure. De bewijslast stelt dat de betrokken persoon in kwestie zelf vier maal voor de

rechtbank dient te getuigen, ofwel dat er twee mannelijke en vier vrouwelijke rechtvaardige getuigen

moeten zijn, die de feiten zelf hebben waargenomen. Hun verklaringen moeten daarbij overeenkomen

en op hetzelfde moment worden afgenomen. Een derde mogelijkheid die door de Iraanse wetgeving

wordt voorzien is ‘het eigen inzicht van de rechter’. Hierbij kan de religieuze rechter volgens zijn eigen

kennis en inzicht een uitspraak doen. De wet bepaalt echter uitdrukkelijk dat de kennis van de rechter

moet voortkomen uit een vorm van bewijs. Door deze hoge bewijslast worden dossiers waarin er sprake

is van een buitenechtelijke relatie zelden voor het gerecht gebracht. Zoals hierboven reeds aangehaald,

blijkt uit uw verklaringen niet dat u aan deze bewijslast zou voldoen. U stelde daarnaast dat na een

eventuele gerechtelijke procedure de families, meer bepaald uw vader, de zaak niet zouden laten rusten

(NPO p. 16). Aangezien u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u de Iraanse autoriteiten werkelijk dient te

vrezen door uw buitenechtelijke relatie, en u de reactie van uw familie hieraan koppelt, volgt hieruit dat u

uw vrees ten opzichte van uw familie evenmin aannemelijk heeft gemaakt. Er kan dan ook niet besloten

worden dat er bij een terugkeer naar Iran voor u sprake zou zijn van een vervolging in de zin van de
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Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Wat betreft het feit dat u niet wil trouwen, terwijl dat

in uw land wel de cultuur is en uw familie wilt dat u trouwt en het verlies van uw maagdelijkheid voor

problemen zou zorgen indien u wel trouwt (NPO, p. 13 en p. 16), dient opgemerkt te worden dat uit niets

blijkt dat u tot een huwelijk gedwongen zal worden. Als veertigjarige vrouw bent u er immers tot nu toe

steeds in geslaagd om de door uw familie voorgestelde huwelijkspartners af te wimpelen en bent u nog

steeds ongehuwd.

Wat betreft het verlaten van uw geloof en uw interesse in ‘mystiek’, dient er vastgesteld dat uit uw

verklaringen blijkt dat u geen problemen kende in Iran door deze verandering van geloof, noch met de

autoriteiten, noch met uw familie. U stelde dat uw familie geen specifieke mening heeft over uw

interesse in mystiek, het was niet belangrijk voor hen. Verder verklaarde u dat uw interesse in mystiek

privé is en dat u niemand hiervan wenst te overtuigen. Bij een eventuele terugkeer naar Iran zou u geen

uiting geven hieraan (NPO p. 9). Bovendien dient vastgesteld dat u hieromtrent ook geen enkele vrees

aanhaalde bij het afnemen van uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), noch tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (Vragenlijst CGVS vraag 3.5 en NPO p. 13). Uit het verlaten

van uw geloof en uw interesse in mystiek kan er dan ook geen gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

Voor wat betreft uw politieke activiteiten op Instagram in 2015/2016, u deelde gedurende een jaar

video’s van de oppositiegroep ‘restart’, kan eenzelfde conclusie getrokken worden. Met uitzondering van

het feit dat uw Instagramaccount, dat u trouwens onder een alias onderhield, 1 keer werd gehackt, blijkt

uit niets dat u verder nog problemen heeft gekend ten gevolge van uw politieke berichten. Drie à vier

jaar geleden, een jaar na deze hack, stopte u bovendien hiermee en heeft u geen politieke groep meer

gepromoot (NPO, p. 5). Wederom haalde u geen vrees aan omtrent uw politieke activiteiten voor de

oppositiegroep ‘restart’ voor de DVZ of tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (Vragenlijst

CGVS vraag 3.5 en NPO p. 13).

Verder dient er vastgesteld te worden dat het niet kunnen uitoefenen van uw wens om danscoach te

kunnen worden, wat volgens uw verklaringen in Iran illegaal is, onvoldoende zwaarwichtig is om te

kunnen spreken van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Volgens uw

verklaringen slaagde u er bovendien wel in om in Iran te dansen, zolang u voorzichtig was en blijkt

geenszins dat u door het dansen problemen heeft gekend (NPO p. 17).

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er bij terugkeer naar Iran in uw hoofde een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar

uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2

van de Vreemdelingenwet.

Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw identiteit en afkomst worden niet

betwist. De twee artikels die u neerlegde handelen slechts over de algemene situatie in Iran en duiden

niet op een persoonlijke gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. Uit de

video’s waarin u danst, de reclamespot voor een gsm en de video van een Nigeriaans satirisch

nieuwsprogramma kan evenmin een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade afgeleid worden. De opmerkingen die u had bij de notities van het persoonlijk onderhoud zijn

niet van die aard dat ze bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigen. U verduidelijkte enkel uw

antwoord over uw opleidingen en de broers die M. (…) had.

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 beroept zich in een enig middel op de:

“- SCHENDING VAN ARTIKEL 3 EVRM

- SCHENDING VAN ARTIKEL 48 T.E.M. 48/6 VREEMDELINGENWET

- SCHENDING VAN 51/10 VREEMDELINGENWET

- SCHENDING VAN SUBSTANTIËLE VORMVEREISTEN EN MACHTSOVERSCHRIJDING

(OPENBARE ORDE)

- SCHENDING VAN ARTIKEL 1 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN

VLUCHTELINGEN VAN 28 JULI 1951 ("VLUCHTELINGENCONVENTIE")
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- SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR: HET

ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE MATERIËLE

MOTIVERINGSPLICHT”.

Verzoekster geeft aan dat de beslissing niet berust op zorgvuldig onderzoek vanwege verweerder en

geeft een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

verzoeken om internationale bescherming.

Vervolgens voert verzoekster aan:

“In totaal kunnen er vier redenen worden geïdentificeerd, waarvan er slechts één determinerend is

geweest voor verzoekster om Iran ook daadwerkelijk te verlaten. Het verlaten van haar geloof en haar

interesse in "mystiek" (1), haar politieke activiteiten op Instagram in 2015/2016 waarbij zij gedurende

een periode van een jaar video's deelde van de oppositiegroep "restart" (2) en haar wens om danscoach

te worden (3) vormen (slechts) indirecte redenen waarom zij Iran moest verlaten. Deze redenen zijn

niettemin relevant in de beoordeling van het asielrelaas van verzoekster (zie verder hieronder).

De hoofdreden waarom verzoekster vraagt tot het verkrijgen van internationale bescherming ligt

evenwel in de vrees van verzoekster voor haar leven, ten gevolge van een langdurige relatie die zij had

met een getrouwde man (een buitenechtelijke relatie) hetgeen wordt beschouwd als een misdaad in

Iran.

Verzoekster benadrukt dat deze vrees op een onzorgvuldige manier werd beoordeeld door het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de bestreden beslissing, om de

redenen zoals hieronder vermeld.”

Verzoekster benadrukt dat haar relatie met M., een gehuwde man, in de bestreden beslissing niet wordt

betwist. Tevens wijst zij op de zware strafmaat op het hebben van een buitenhuwelijkse relatie en geeft

zij aan dat ook deze door verweerder niet wordt betwist.

Verzoekster wijst op de inhoud van de bestreden beslissing en geeft aan:

“Opvallend is echter de derde mogelijkheid die wordt aangehaald door het Commissariaatgeneraal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen, waarbij - op zeer algemene wijze - is voorzien dat een rechter op

basis van zijn "eigen inzicht” kan vaststellen dat er sprake is van een buitenechtelijke relatie en op basis

hiervan een veroordeling kan uitspreken.

Deze optie biedt bijzonder weinig procedurele garanties, zoals dit wel het geval is bij de eerder vermelde

mogelijkheden (o.a. het aantal getuigen). Er is enkel voorzien dat dit inzicht moet voortkomen uit "een

vorm van bewijs”, hetgeen andermaal bijzonder vaag is. De beweerdelijke hoge "bewijslast' - zoals

vermeld door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de bestreden

beslissing - wordt hierdoor volledig ondermijnd.

Indien de zaak aanhangig wordt gemaakt, kan een Iraanse rechtbank derhalve een veroordeling

uitspraken op basis van een "eigen inzicht', bv. op basis van de klacht die wordt geformuleerd door een

familielid (bv. de vader van verzoekster). Verdere vereisten worden niet gesteld aan dit inzicht. De

procedurele waarborgen zijn hierdoor quasi-onbestaande, waardoor blijkt dat de loutere overtuiging

(inzicht) van een rechter voldoende is om te besluiten tot een veroordeling. Dit geeft de mogelijkheid tot

willekeur, in het bijzonder indien de rechter in kwestie van conservatieve aard is.

Dergelijke veroordeling is bovendien des te waarschijnlijker aangezien verzoekster een vrouw is en zij

voornamelijk het "slachtoffer" worden van dergelijke straffen (zie hieronder).

Bovendien blijkt dat verzoekster zich eerder niet-conform de geldende Iraanse waarden en normen

heeft opgesteld, waardoor dit opnieuw het risico doet toenemen dat verzoekster kan worden

veroordeeld. Dit gaat om het verlaten van haar geloof en haar interesse in "mystiek" (1), haar politieke

activiteiten op Instagram in 2015/2016 waarbij zij gedurende een periode van een jaar video's deelde

van de oppositiegroep "restart" (2) en haar wens om danscoach te worden (3). In dit opzicht zijn deze

aangehaalde redenen - dewelke niet de directe aanleiding vormen waarom verzoekster verzocht tot het

verkrijgen van internationale bescherming - weldegelijk relevant en werken ze de waarschijnlijkheid in

de hand dat verzoekster een reëel risico loopt om in Iran te worden veroordeeld voor de jarenlange

buitenechtelijke relatie die zij had.

Om deze redenen kan de beweerdelijke "hoge bewijslast" en de analyse van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de bestreden beslissing niet worden bijgetreden.

5. In de bestreden beslissing wordt verder onvoldoende rekening gehouden met de realiteit in Iran, met

name voor een vrouw die jarenlang een buitenechtelijke relatie heeft onderhouden met een getrouwde

man.

Vooreerst staat het vast dat een consensuele seksuele relatie buiten het huwelijk wordt beschouwd als

een misdaad in Iran. Degelijke handeling wordt bestraft met 100 zweepslagen, tussen 10 dagen en twee



RvV X - Pagina 5

maanden gevangenisstraf, en in sommige gevallen tot de dood door steniging, afhankelijk van de

juridische status van de persoon (bv. man / vrouw en getrouwd/ ongehuwd; zie stuk 3, Home Office,

Country Policy and Information Note Iran: Adulterers, versie oktober 2019, pagina 6, punt 2.4.3).

De frequentie op basis waarvan deze straffen worden uitgesproken en toegepast is bijzonder moeilijk in

kaart te brengen. Officiële statistieken ontbreken en straffen vinden vaak in het geheim plaats.

Slachtoffers vermijden bovendien om erover te praten in het openbaar uit angst voor stigmatisering (zie

stuk 3, Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Adulterers, versie oktober 2019, pagina

6, punt 2.4.2).

Hoe dan ook lopen vrouwen, waaronder dus verzoekster, een groter risico beschuldigd en veroordeeld

te worden voor overspel vanwege een negatief sociaal stigma in verband met de seksualiteit van

vrouwen, discriminerende wetten, oneerlijke processen en maatschappelijke acceptatie van 'eerwraak'

(zie stuk 3, Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Adulterers, versie oktober 2019,

pagina 6, punt 2.4.1).

Deze mogelijkheid is des te waarschijnlijker aangezien verzoekster zich eerder niet-conform de

geldende Iraanse waarden en normen heeft opgesteld. Dit gaat om het verlaten van haar geloof en haar

interesse in "mystiek" (1), haar politieke activiteiten op Instagram in 2015/2016 waarbij zij gedurende

een periode van een jaar video's deelde van de oppositiegroep "restart" (2) en haar wens om danscoach

te worden (3).

In dit opzicht zijn deze aangehaalde redenen - dewelke niet de directe aanleiding vormen waarom

verzoekster verzocht tot het verkrijgen van internationale bescherming – weldegelijk relevant en werken

ze de waarschijnlijkheid in de hand dat verzoekster een reëel risico loopt om in Iran te worden

veroordeeld voor de jarenlange buitenechtelijke relatie die zij had.

Derhalve staat het vast dat, zelfs indien een "hoge bewijslast" zou worden gehanteerd, er geenszins

sprake is van enige zekerheid dat verzoekster zou worden ontzien van dergelijke - bijzonder harde en

disproportionele - straffen.

Dit geldt in bijzonder gezien de zeer langdurige periode dat verzoekster dergelijke relatie heeft

onderhouden, waardoor het geenszins onredelijk is om te veronderstellen dat verzoekster - bij een

terugkeer naar Iran - zou worden geconfronteerd met de gevolgen van een strafrechtelijke procedure.

Dat verzoekster eerder geen probleem heeft gehad, biedt hiertoe geen garantie in de toekomst.

Verzoekster benadrukt daartoe andermaal de uiterst repressieve manier waarop de Iraanse staat

omgaat met vrouwen die zich hebben "schuldig" gemaakt aan een buitenechtelijke relatie.

6. Naast het optreden van de Iraanse staat, wijst verzoekster op de vrees die zij heeft ten aanzien van

haar eigen familie. Beide dienen los van elkaar te worden aanzien, waardoor het niet kan volstaan dat

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de bestreden beslissing stelt dat

het gebrek aan (veronderstelde) vrees voor de Iraanse autoriteiten ook het gebrek aan vrees voor haar

familie zou impliceren.

Door de uiterst negatieve houding van de Iraanse samenleving ten aanzien van overspel, is het

geenszins uitgesloten dat verzoekster zou worden onderworpen aan uiterst repressieve sociale (of

familiale) straffen (zelfs ongeacht een eventuele strafrechtelijke veroordeling).

Verzoekster heeft evenmin een vertrouwen dat zij, in dergelijke omstandigheden, zou worden

beschermd door de Iraanse autoriteiten voor dergelijke consequenties.

De verzoekende partij wijst erop dat vrouwen een groter risico lopen dan mannen van acties tegen

personen die een buitenechtelijke relatie hebben.

De reputatie van de familie wordt, voor vrouwen, sneller als "beschadigd" beschouwd. Hoe dan ook

blijven ook mannen nog steeds kwetsbaar voor eergerelateerd geweld in Iran.

Volgens artikel 300 van het Wetboek van strafrecht van Iran, mag een man zijn echtgenoot en haar

geliefde vermoorden als zij wordt betrapt het plegen van overspel. Terwijl sommige families er liever

voor opteren om de gevolgen van een overspelige relatie binnen het gezin ''op te lossen" en het niet

openbaar maken, anderen wel melding van dit gedrag aan de autoriteiten. Er kunnen buitengerechtelijke

executies plaatsvinden en vrouwen worden soms ook onder druk gezet om zelfmoord te plegen (zie stuk

3, Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Adulterers, versie oktober 2019, pagina 6,

punt 2.4.8).

De verzoekende partij vreest dan ook dat zij, in navolging van de strafrechtelijke procedure die zij

riskeert omwille van haar buitenechtelijke relatie, eveneens vreest voor de gevolgen die haar familie zal

stellen omwille van deze buitenrechtelijke relatie. Verzoekster is hierdoor in de onmogelijkheid om terug

te keren naar Iran en voldoet hiermee aan de criteria om te worden erkend als vluchtelinge.

7. Omwille van bovenvermelde redenen, is verzoekster het niet eens met de genomen beslissing door

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en dient de bestreden beslissing te

worden hervormd.

Verzoekster wijst ten overvloede naar de persoonlijke brief die zij opstelde naar aanleiding van de

bestreden beslissing (stuk 4). Hierin zet zij, in navolging van het bovenstaande, uiteen waarom zij het
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oneens is met de bestreden beslissing. Deze brief is opgesteld in de moedertaal van verzoekster. Door

de beperkte beroepstermijn, kon de brief nog niet worden vertaald.

In ondergeschikte orde, wijst verzoekster erop dat naast de erkenning van de vluchtelingenstatus hem

ook de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

Volgens verzoekster zijn er hiertoe voldoende zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar Iran louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet.

Verzoekster vraagt daarom, in ondergeschikte orde, tot het toekennen van de subsidiaire bescherming.”

2.2. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande:

“In hoofdorde de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te schorsen en te vernietigen

zodat er aanvullende onderzoeksmaatregelen kunnen bevolen worden.

In subsidiaire orde de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te schorsen en te hervormen

en aldus verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art. 1 A, lid 2 van de Conventie van

Genève toe te kennen, dan wel de subsidiaire bescherming toe te willen kennen.”

2.3. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“3. Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Adulterers, versie oktober 2019.

4. Persoonlijke brief van verzoekster.”

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoekster legt op 19 november 2020 per aangetekend schrijven en door middel van een

aanvullende nota nieuwe elementen neer (rechtsplegingsdossier, stuk 4). Het betreft de vertaling van de

persoonlijke brief van verzoekster die als bijlage 4 bij het verzoekschrift werd gevoegd.

Verzoekster geeft in haar aanvullende nota een overzicht van hetgeen in deze brief door haar wordt

uiteengezet en stelt dat de hierin aangehaalde elementen erop wijzen dat, dit in tegenstelling tot wat

vermeld wordt in de bestreden beslissing, haar naasten en haar familie weldegelijk kennis, dan wel een

gegrond vermoeden, hebben over de relatie die zij had met een getrouwde man. Volgens verzoekster

volgt hieruit het risico dat zij strafrechtelijk zou worden veroordeeld, te meer omdat er verschillende

personen kunnen ‘getuigen’ over haar relatie. Verzoekster herhaalt bovendien dat een Iraanse rechter

uitspraak kan doen op basis van ‘eigen inzicht’, bijvoorbeeld op basis van een klacht geformuleerd door

een familielid zoals haar vader of haar oom. Verzoekster herhaalt een aantal van de reeds in het

verzoekschrift uiteengezette argumenten dienaangaande en stelt dat het ‘inzicht’ waarvan sprake

gevoed kan worden door de elementen die zij aanhaalt in haar persoonlijke brief.

3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter

kennis van de Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. Verzoeksters herhaalde vraag om de bestreden beslissing te schorsen is te dezen niet dienstig. De

Raad kan op grond van artikel 39/2, § 1, eerste en tweede lid van de voormelde wet van 15 december

1980 (Vreemdelingenwet) de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen immers slechts bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen.

Bovendien gaat verzoekster met haar voormelde vraag schromelijk voorbij aan het gestelde in artikel

39/70 van de Vreemdelingenwet.

4.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist voorts 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.

Verzoekster preciseert niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet, dewelke

overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, te dezen zouden

(kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.
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Evenmin werkt verzoekster uit welke van de bepalingen in artikel 48/5 door verweerder zou(den) zijn

geschonden. Voorts geeft zij niet concreet aan waaruit deze schending zou bestaan. Bijgevolg wordt

ook deze schending niet op dienstige wijze aangevoerd.

Verzoekster duidt evenmin hoe artikel 51/10 van de Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op de in

ontvangst name door de minister of diens gemachtigde van het verzoek om internationale bescherming,

de afname van een verklaring van de vreemdeling met betrekking tot diens identiteit, herkomst en

reisweg, de antwoorden van de vreemdeling op een vragenlijst met betrekking tot de redenen die hem

ertoe aanzetten om een verzoek om internationale bescherming in te dienen en waarin de

mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is worden verduidelijkt, de (weigering tot)

ondertekening van deze verklaring en vragenlijst, het overmaken van deze verklaring en vragenlijst aan

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en het vaststellen door de minister of

diens gemachtigde of de vreemdeling al dan niet legaal in het Rijk verblijft, in casu en door de bestreden

beslissing zou (kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

Verzoekster geeft daarenboven niet de minste verdere duiding omtrent de beweerde “SCHENDING

VAN SUBSTANTIËLE VORMVEREISTEN EN MACHTSOVERSCHRIJDING (OPENBARE ORDE)”.

Bijgevolg werpt zij ook deze schending niet op dienstige wijze op. Hoe de bestreden beslissing behept

zou kunnen zijn met machtsoverschrijding, kan verder hoegenaamd niet worden ingezien. De

commissaris-generaal heeft immers de hoedanigheid om de bestreden beslissingen te nemen

overeenkomstig artikel 57/6, § 1, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet.

4.3. 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

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

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

de orde.

4.4. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt voorts 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.

4.5. Dient in dit kader vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht wordt gesteld dat aan de in haren hoofde vastgestelde bijzondere procedurele

noden op passende wijze en middels de nodige steunmaatregelen werd tegemoet gekomen, dat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden gerespecteerd en dat zij kon voldoen

aan haar verplichtingen.

4.6. 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.

4.7. Verzoekster stelt dat zij haar land van herkomst heeft verlaten en niet kan terugkeren naar dit land

omwille van het gegeven dat zij een buitenhuwelijkse relatie had met een zekere M.

Dient in dit kader echter te worden vastgesteld dat verzoekster haar relatie met M. en de hieruit

voortgesproten problemen en vrees voor vervolging blijkens de stukken in het administratief dossier en

de stukken die zij aanreikt in het kader van voorliggend beroep in het geheel niet aannemelijk maakt.

Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat verzoekster niet het minste begin van bewijs bijbrengt

ter staving van haar bewering dat zij gedurende maar liefst dertien jaren een relatie zou hebben gehad

met deze persoon (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.17). Nochtans kan

worden aangenomen dat zij gelet op de lange duur van deze relatie toch over iets van bewijs zou

moeten beschikken.
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Verzoekster legde daarenboven tegenstrijdige verklaringen af omtrent de beginfase van haar relatie met

M. Waar zij sprak over een periode van zeven maanden gedurende dewelke M. haar zou hebben

geblokkeerd, legde zij immers tegenstrijdige verklaringen af over de wijze waarop zij vervolgens terug

met elkaar in contact kwamen en hun relatie verder zetten. Initieel gaf verzoekster in dit kader aan dat

M. na deze periode zou hebben gebeld naar het nummer van haar zus (ibid., p.12). Later gaf zij echter

aan dat M. haar zus een bericht zou hebben gestuurd (ibid., p.14).

Verzoekster legde bovendien kennelijk tegenstrijdige verklaringen af omtrent de aard van haar relatie

met M. Bij de DVZ gaf zij bij het invullen van de vragenlijst aan dat zij gedurende dertien jaar zou

hebben samengewoond met deze persoon (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS gaf

zij echter aan dat zij alleen woonde, sprak zij nergens over enige samenwoning met deze persoon en

vermeldde zij slechts dat deze haar soms bezocht. Wanneer zij met haar verklaringen bij de DVZ en de

strijdigheid van deze verklaringen met haar verklaringen bij het CGVS werd geconfronteerd, kwam

verzoekster daarenboven niet verder dan een loutere ontkenning van haar eerdere, nochtans duidelijke

en niet mis te verstane, verklaringen bij de DVZ (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.12-15).

Verzoekster bleek verder slechts te kunnen gissen naar de werkelijke leeftijd van M. en wist niet

wanneer deze persoon jarig was. Dat hij het hierover, zoals verzoekster voorhield, in de dertien jaren

waarin zij een relatie hadden nooit zou hebben gehad, is niet aannemelijk (ibid., p.13).

Tevens legde verzoekster meermaals en frappant tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af

over de naaste familieleden van M. Wanneer haar tijdens het persoonlijk onderhoud bij het CGVS werd

gevraagd naar de namen van diens broers, antwoordde zij initieel: “Een noemt O. (…), ik heb niemand

van hen ontmoet ik kende ze niet”. Nogmaals gevraagd naar hun namen, stelde zij vervolgens: “Over

eentje vertelde hij. Ik ben aan het denken. Zijn vader had twee vrouwen”. Vervolgens gaf zij aan dat M.

in totaal zeven of acht broers en zussen had (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.13). In de opmerkingen inzake de kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud die

verzoekster nadien overmaakte aan het CGVS, beweerde verzoekster echter dat M. twee broers had,

met name M. en R. (administratief dossier, map ‘documenten’). Deze verklaringen zijn duidelijk, niet

voor interpretatie vatbaar en met elkaar in strijd, zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat het om

een verduidelijking of correctie zou gaan van de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud.

Voorts kan worden opgemerkt dat de door verzoekster geschetste gang van zaken en het door haar

geschetste verloop van haar relatie met een getrouwde man in Iran niet aannemelijk is. Te dezen blijkt

uit verzoeksters verklaringen dat zij hun relatie relatief openlijk zouden hebben beleefd, dat M. vaak met

zijn wagen (zij het met geblindeerde ruiten) langskwam, dat ze gewoon uitgingen wanneer het donker

was en naar de kust en niet te drukke plaatsen gingen en dat zij samen op restaurant gingen in verre

plaatsen. Verder gaf zij aan dat zij om hun relatie geheim te houden of te beschermen geen

voorzorgsmaatregelen namen (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.14-15).

Zo verzoekster werkelijk een buitenhuwelijkse, strafbare relatie had met een gehuwd persoon, kon

worden verwacht dat zij zich voorzichtiger zouden hebben opgesteld en de nodige

voorzorgsmaatregelen zouden hebben genomen teneinde hun relatie geheim te houden.

Verzoekster legt in het kader van onderhavige beroepsprocedure daarenboven verklaringen af die op

verschillende vlakken manifest in strijd zijn met haar eerdere gezegden, en dit in zulke mate dat de

geloofwaardigheid van zowel haar vermeende relatie met M. als de hieruit voortgesproten problemen en

vrees op fundamentele wijze worden ondermijnd.

Bij het CGVS gaf zij tijdens het persoonlijk onderhoud namelijk eenduidig aan dat niemand haar en M.

ooit samen had gezien (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.16). Heden

beweert verzoekster in haar door middel van een aanvullende nota neergelegde brief echter dat twee

van haar vriendinnen M. zouden hebben ontmoet, voegt zij toe dat zij daarbij zou hebben gezegd dat hij

een vriend van de familie was en stelt dat zij haar niet zouden hebben geloofd.

Verder hamerde verzoekster er bij het CGVS zelf voortdurend op dat niemand van haar relatie met M.

op de hoogte was. Zo gaf zij tweemaal duidelijk en in niet mis te verstane bewoordingen aan dat

niemand van haar relatie met M. wist en dat niemand van hun romantische relatie op de hoogte was,

stelde zij even verder eenduidig dat zij hierover met niemand sprak en verklaarde zij dat zelfs haar zus

hiervan niet op de hoogte was. Even verder herhaalde zij opnieuw dat zij met niemand over haar relatie

had gesproken. Voorts verklaarde verzoekster duidelijk dat niemand van haar familie op de hoogte was
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van de reden waarom zij Iran verliet. Eveneens gaf zij aan dat ook de echtgenote van M. hiervan geen

weet had (ibid., p.15-16). In het kader van huidige beroepsprocedure beweert verzoekster echter dat

een veelheid aan personen, waaronder zowel familieleden als de echtgenote van M. op de hoogte

zouden zijn geweest van en/of vermoedens zou hebben gekoesterd omtrent hun relatie. Zoals reeds

hierboven werd aangegeven, zouden blijkens haar huidige verklaringen twee van haar vriendinnen

hebben vermoed dat zij een relatie had. Daarnaast zou blijkens deze verklaringen de familie van M.

hebben gedacht dat hij zich verdacht gedroeg. Verder zouden vrienden van M. aan M. hebben

meegedeeld dat zij wisten dat hij een verborgen relatie had. Daarenboven zou de vrouw van

verzoeksters oom op de hoogte zijn geweest van de relatie en M. hierover hebben ingelicht. Deze vrouw

zou hiervan bovendien op de hoogte zijn gebracht door haar broer. Verder beweert verzoekster nu dat

ook de echtgenote van M. hem wantrouwde en erg boos op hem was. Tevens geeft verzoekster heden

aan dat zij in de woning van M. zou zijn betrapt door een vriend van M. en gaf zij aan dat deze haar zou

hebben geconfronteerd met haar relatie. Dat verzoekster dermate veelvuldig en frappant tegenstrijdige

verklaringen aflegde en aflegt over de personen die in de loop van haar relatie met M. en voorafgaand

aan haar vertrek op de hoogte zouden zijn gekomen van hun relatie, plaatst de geloofwaardigheid van

deze relatie en haar relaas danig op de helling.

In lijn van het voorgaande, legde en legt verzoekster ook kennelijk tegenstrijdige verklaringen af omtrent

de concrete problemen die voor haar zouden hebben gedreigd en waarmee zij zou zijn geconfronteerd

in haar land van herkomst. Zo beweert zij heden dat zij en M. de laatste maanden zouden zijn

achtervolgd door iemand in een auto, dat zij door verschillende personen (waaronder haar twee

vriendinnen, de familieleden, de echtgenote en de vrienden van M. en haar eigen familieleden) werden

geconfronteerd met (vermoedens over) hun relatie, dat zij door een vriend van M. werd betrapt in de

woning van M. en dat zij bang was dat deze vriend de familie van M. of de politie zou bellen. Tevens

beweert zij dat deze concrete incidenten en vrees de aanleiding zouden hebben gevormd voor haar

vlucht. Verzoekster maakte van dit alles eerder gedurende haar procedure echter nergens ook maar

enige melding. Bovendien ontkende zij in de vragenlijst eenduidig dat zij benevens de hierin vermelde

problemen enig probleem zou hebben gekend met haar medeburgers, met haar autoriteiten of van

algemene aard (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.7.). Dat verzoeker dusdanig tegenstrijdige

verklaringen aflegde en aflegt over de feiten die zij zou hebben meegemaakt en die haar ertoe zouden

hebben aangezet haar land te verlaten, laat niet toe nog enig geloof te hechten aan haar beweerde

relatie, problemen en vrees.

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat het, gelet op haar vermeende langdurige relatie en de

omstandigheden waarin zij haar land beweert te hebben verlaten, niet aannemelijk is dat verzoekster

klaarblijkelijk nog niet had nagedacht over de vraag of zij bij een eventuele terugkeer naar haar land van

herkomst haar relatie met M. zou hervatten (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.17).

Dit alles klemt nog des te meer nu verzoekster kennelijk heeft nagelaten zich terdege te informeren

omtrent haar problemen, haar situatie en de eventuele gevolgen die deze voor haar kunnen hebben in

haar land van herkomst. Zo bleek zij niet te weten welke rechtbank bevoegd is voor en was zij niet op de

hoogte omtrent de procedure inzake overspel. Verder kon zij niet aangeven of er al dan niet een

gerechtelijke procedure jegens haar zou lopen (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.16). Dat verzoekster heeft nagelaten zich over dergelijke essentiële elementen te

informeren, getuigt van een gebrek aan interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie en

doet verder afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van haar beweerde vrees.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters vermeende buitenhuwelijkse relatie met M., aan haar hieruit voortgesproten, concrete

problemen met en vrees ten aanzien van haar familie en haar autoriteiten en aan de mogelijke

problemen en vrees die verzoekster naar aanleiding hiervan stelt te riskeren in de toekomst en bij een

eventueel huwelijk.

Omtrent een eventueel toekomstig huwelijk in hoofde van verzoekster, wordt in de bestreden beslissing

bovendien terecht gesteld:

“Wat betreft het feit dat u niet wil trouwen, terwijl dat in uw land wel de cultuur is en uw familie wilt dat u

trouwt en het verlies van uw maagdelijkheid voor problemen zou zorgen indien u wel trouwt (NPO, p. 13

en p. 16), dient opgemerkt te worden dat uit niets blijkt dat u tot een huwelijk gedwongen zal worden. Als

veertigjarige vrouw bent u er immers tot nu toe steeds in geslaagd om de door uw familie voorgestelde

huwelijkspartners af te wimpelen en bent u nog steeds ongehuwd.”



RvV X - Pagina 10

Dit geldt nog des te meer nu verzoekster bij het CGVS aangaf dat zij tegenover haar familie

eenvoudigweg kon aangeven dat zij niemand had, dat zij niet wilde trouwen en dat zij naar het

buitenland ging en, gevraagd naar de reactie van haar familie wanneer zij dit zei, stelde: “Mijn familie is

niet strikt hierover” (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.16).

Wat betreft de overige verklaringen die verzoekster aflegde, wordt in de bestreden beslissing verder met

recht gemotiveerd:

“Wat betreft het verlaten van uw geloof en uw interesse in ‘mystiek’, dient er vastgesteld dat uit uw

verklaringen blijkt dat u geen problemen kende in Iran door deze verandering van geloof, noch met de

autoriteiten, noch met uw familie. U stelde dat uw familie geen specifieke mening heeft over uw

interesse in mystiek, het was niet belangrijk voor hen. Verder verklaarde u dat uw interesse in mystiek

privé is en dat u niemand hiervan wenst te overtuigen. Bij een eventuele terugkeer naar Iran zou u geen

uiting geven hieraan (NPO p. 9). Bovendien dient vastgesteld dat u hieromtrent ook geen enkele vrees

aanhaalde bij het afnemen van uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), noch tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (Vragenlijst CGVS vraag 3.5 en NPO p. 13). Uit het verlaten

van uw geloof en uw interesse in mystiek kan er dan ook geen gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

Voor wat betreft uw politieke activiteiten op Instagram in 2015/2016, u deelde gedurende een jaar

video’s van de oppositiegroep ‘restart’, kan eenzelfde conclusie getrokken worden. Met uitzondering van

het feit dat uw Instagramaccount, dat u trouwens onder een alias onderhield, 1 keer werd gehackt, blijkt

uit niets dat u verder nog problemen heeft gekend ten gevolge van uw politieke berichten. Drie à vier

jaar geleden, een jaar na deze hack, stopte u bovendien hiermee en heeft u geen politieke groep meer

gepromoot (NPO, p. 5). Wederom haalde u geen vrees aan omtrent uw politieke activiteiten voor de

oppositiegroep ‘restart’ voor de DVZ of tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS (Vragenlijst

CGVS vraag 3.5 en NPO p. 13).

Verder dient er vastgesteld te worden dat het niet kunnen uitoefenen van uw wens om danscoach te

kunnen worden, wat volgens uw verklaringen in Iran illegaal is, onvoldoende zwaarwichtig is om te

kunnen spreken van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Volgens uw

verklaringen slaagde u er bovendien wel in om in Iran te dansen, zolang u voorzichtig was en blijkt

geenszins dat u door het dansen problemen heeft gekend (NPO p. 17).”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één

concreet en dienstig argument aan. Integendeel, erkent zij meermaals en uitdrukkelijk dat de voormelde

elementen niet determinerend waren voor haar vertrek uit Iran, slechts “indirecte” redenen vormden

waarom zij Iran moest verlaten en geen directe reden vormden om internationale bescherming te

verzoeken.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekster geenszins heeft aangetoond of

aannemelijk gemaakt dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een gegronde vrees voor

vervolging dient te koesteren in de vluchtelingenrechtelijke zin.

Gelet op het voorgaande, is verzoeksters kritiek op de overige, overtollige motieven aangaande de

bewijslast inzake en de strafbaarstelling van buitenhuwelijkse relaties verder niet dienstig en kan deze

niet volstaan om te leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing. Evenmin is verzoeksters

verwijzing naar algemene informatie omtrent de situatie en mogelijke gevolgen voor personen die zich

schuldig maken aan buitenhuwelijkse relaties te dezen en gelet op het voorgaande dienstig. Deze

informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op haar persoon. Verzoekster kan met

haar verwijzing naar dergelijke louter algemene informatie niet volstaan om aan te tonen of aannemelijk

te maken dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden

geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op

de hoger gedane vaststellingen, schromelijk in gebreke.

De door verzoekster neergelegde stukken en documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het

administratief dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en

terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk

doen aan het voorgaande. Deze redenen worden door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw identiteit en afkomst worden niet

betwist. De twee artikels die u neerlegde handelen slechts over de algemene situatie in Iran en duiden

niet op een persoonlijke gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. Uit de

video’s waarin u danst, de reclamespot voor een gsm en de video van een Nigeriaans satirisch
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nieuwsprogramma kan evenmin een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade afgeleid worden. De opmerkingen die u had bij de notities van het persoonlijk onderhoud zijn

niet van die aard dat ze bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigen. U verduidelijkte enkel uw

antwoord over uw opleidingen en de broers die Mohammad had.”

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.

4.8. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde, hoger besproken asielmotieven. Gelet op de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

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.

4.9. Gelet op het voorgaande en in acht genomen dat verzoekster zich in dit kader op geen andere

argumenten beroept dan de hoger besproken elementen, kan de aangevoerde schending van het

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel te dezen evenmin worden aangenomen.

4.10. 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.

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 vier maart 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


