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nr. 260 036 van 2 september 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. MOUBAX

Herbert Hooverlaan 212

1200 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 15 januari 2021 heeft

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

17 december 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 6 juli 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. MOUBAX en van attaché

G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraanse nationaliteit en bent u een Baluch afkomstig uit Sistan en

Baluchistan (Iran). U groeide op in Ghasreghand en woonde, na uw huwelijk op 13-jarige leeftijd met M.

S. T. (…), in Talang. Uw vader had een huis in beide dorpen. Met uw man heeft u vier kinderen. Uw

man sloeg u geregeld. U erfde een stuk grond van de kinderloze zus van uw vader, waarvan u de helft

later aan uw broer A. (…) schonk. Zes of zeven jaar geleden wou uw schoonmoeder dat stuk grond

inlijven en ze stelde voor dat Ze. (…), de zus van uw man, met uw broer A. (…) zou trouwen. Drie à vier

dagen later liet A. (…) weten dat hij niet wilde trouwen en hij vroeg aan uw schoonvader om het

probleem te bespreken. Dit gebeurde ’s nachts in een veld. Uw schoonvader, uw broer A. (…) en vier
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neven waren bij dat gesprek aanwezig. Uw schoonmoeder stuurde D. K. (…), de broer van uw man,

tevens naar het veld om uw schoonvader te beschermen. D. K. (…) schoot daarop in het donker op de

aanwezigen en doodde zo iedereen. ‘s Nachts vernam u dat uw schoonvader gedood was, hij werd de

volgende ochtend vroeg meteen begraven. U kreeg die ochtend pas te horen dat uw broer tevens

gedood was. Op de begrafenis van uw schoonvader verbood uw schoonfamilie u naar de begrafenis

van uw broer te gaan, dit zou uw schoonfamilie te schande brengen en u zou niet meer mogen

terugkeren naar huis. U deed dit echter toch en ging vervolgens naar uw vaders huis in Talang met uw

twee jongste kinderen. De volgende dag vluchtten uw twee oudste kinderen naar u toe. Zij werden

echter opnieuw meegenomen door uw neef Ab. (…), tevens de mullah van het dorp. Met uw moeder

ging het niet goed. Uw man liet via de mullah weten dat hij zijn twee jongste kinderen terug wilde. U

weigerde echter daar u ook uw oudste kinderen bij u wilde hebben. Z. (…), uw buurvrouw tijdens uw

huwelijk, kwam langs en vertelde dat uw twee oudste kinderen werden geslagen en rookten. U stapte

daarop naar de politie om uw kinderen terug te eisen. U kreeg echter te horen dat de politie slechts in

actie kon komen als u de schriftelijke toestemming van de mullah had. U ging echter niet naar uw neef

om dergelijke toestemming te vragen. Drie dagen later ging u nogmaals naar de politie waar u hetzelfde

verhaal te horen kreeg. Eén week later kwam uw neef Ab. (…) bij u langs om te vragen waarom u naar

de politie was gestapt. U had de eer van de familie ernstig geschonden door als vrouw naar de politie te

stappen. Vier maanden na de dood van uw broer overleed uw moeder. Op de begrafenis van uw

moeder vertelde de vader van Z. (…) dat u moest vertrekken uit uw vaders huis, omdat u niet meer

veilig was daar. Hij bracht u samen met uw twee jongste kinderen naar het huis van Z.’s (…) zus op een

berg waar u ongeveer een maand bleef. De situatie werd echter nog gevaarlijker en Z.’s (…) vader

bracht u daarop naar zijn tuinen op een andere berg, waar u drie à vier maanden bleef. Uw twee oudste

kinderen verbleven al die tijd bij uw schoonfamilie. Uw schoonfamilie wist niet waar u was en vermoedde

dat u naar Pakistan was vertrokken. Uiteindelijk slaagde Z.’s (…) broer As. (…) erin om uw oudste

kinderen naar u toe te brengen in de tuinen van zijn vader. As. (…) bracht u met uw vier kinderen naar

Chabahar waar u de bus naar Teheran nam. U verbleef in Teheran in Golistan waar u ongeveer twee à

drie maanden bleef en werkte in de pistachesector. Vandaar trok u naar een ander dorp, dicht bij de

grens met Turkije waar u ongeveer twee maanden bleef en tevens werkte. U ontmoette daar een

smokkelaar die u met de auto de grens met Turkije overbracht. Aan de grensovergang zelf was niets te

zien, de smokkelaar zei enkel dat het de grens was. In Turkije aangekomen nam u de bus naar Istanbul.

Z. (…) verwittigde u dat uw schoonfamilie nog altijd naar u op zoek was. In Istanbul bleef u zeven

maanden totdat u er in slaagde met behulp van een smokkelaar naar Servië te reizen. U en uw kinderen

gebruikten hiervoor jullie eigen paspoorten die u had meegenomen uit Iran. Vanuit Servië reisde u naar

Bosnië waar u terecht kwam in een opvangcentrum. U verbleef er een jaar en deed verschillende

pogingen om verder te reizen. Bij een van deze pogingen werd u tegengehouden door de Kroatische

politie, werd uw paspoort verscheurd en uw rugzak in het water gegooid. Na een jaar lukte het

uiteindelijk om Bosnië te verlaten. U reisde via Kroatië, Slovenië, Italië en Frankrijk naar België waar u

op 15 september 2019 aankwam en op 18 september 2019 een verzoek tot internationale bescherming

indiende. Na uw aankomst in België werden de zus en de schoonbroer van Za. (…), een van de

slachtoffers van D. K. (…), aangevallen door uw schoonfamilie. De zus van Za. (…) werd geslagen en

de schoonbroer van Za. (…) werd met benzine overgoten. Ze werden door uw schoonfamilie ervan

beschuldigd u geholpen te hebben om uw kinderen terug te krijgen. U vreest bij terugkeer vermoord te

worden door uw schoonfamilie daar u hen te schande heeft gebracht door hun huis te verlaten om naar

de begrafenis van uw broer A. (…) te gaan. U vreest tevens voor uw kinderen daar zij aan uw kant

stonden en u geholpen hebben.

Na uw eerste persoonlijk onderhoud nam u contact met uw broer in Oman om aan uw

identiteitsdocumenten te geraken. Het lukte om via een vriend R. (…), die in Pasa Bandar woont, om

een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje) en die van uw kinderen te bekomen. R. (…) vertelde

tevens dat hij te horen had gekregen dat uw dadelbomen in brand waren gestoken en uw schapen en

geiten verkocht werden door uw schoonfamilie.

U bent in het bezit van uw originele mellikaart (identiteitskaart).

Ter ondersteuning van uw verzoek legde u volgende documenten neer: een kopie van uw shenasnameh

(geboorteboekje), een kopie van uw vervallen mellikaart, een kopie van de shenasnameh van uw vier

kinderen, een bankkaart waar u maandelijks een bijdrage van de overheid op ontving, een foto van uw

overleden broer A. (…) en van uw moeder, een kopie van de eerste pagina van de shenasnameh van

uw broer in Oman en een kopie van de whatsappgesprekken tussen u en R. (…) over het bekomen van

uw identiteitsdocumenten.

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
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procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Allereerst dient er vastgesteld dat er aan de door u geschetste vertrekomstandigheden geen geloof kan

worden gehecht.

Zo slaagde u er niet in eenduidige verklaringen af te leggen over de manier waarop u de Iraans-Turkse

grens overstak. Hiernaar gevraagd tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde u de Iraans-Turkse

grens niet gezien te hebben. De smokkelaar reed immers ’s nachts over de berg en zei ’s ochtends dat

de berg gedaan was en jullie nu in de stad waren (NPO I p. 12). Uit uw verklaringen van uw tweede

persoonlijk onderhoud blijkt echter dat u de Iraans-Turkse grens wel gezien heeft. Immers gevraagd of u

zich het moment herinnerde dat u de grens met Turkije overstak verklaarde u dat de smokkelaar op dat

moment zei dat het de grens met Turkije was. Het bleek een gewone weg te zijn en er stond niets van

gebouwen (NPO II p. 18).

Verder legde u tegenstrijdige verklaringen af over de reisdocumenten waarmee u vanuit Turkije naar

Servië reisde. Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde u dat de smokkelaar Iraanse documenten

had geregeld waarmee u naar Servië kon vliegen. Hij had paspoorten op uw naam aangemaakt (NPO I

p. 13). Gevraagd naar waar uw eigen paspoort was, beweerde u dat u niet wist waar het was, u had het

niet bij toen u Iran verliet (NPO I p. 16). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud verklaarde u echter

dat u van Turkije naar Servië reisde met uw eigen paspoort, dat vervolgens door de politie in Kroatië

werd gescheurd. U had immers uw eigen paspoort en dat van uw kinderen meegenomen uit Iran. U had

uw paspoort in het huis van uw vader liggen, daar uw broer in Oman ging trouwen en u dus een

paspoort nodig had om bij de trouw aanwezig te zijn (NPO II p. 7, 9). Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen repliceerde u aanvankelijk dat u niets gevraagd werd over uw paspoort tijdens uw eerste

persoonlijk onderhoud. Gewezen op het feit dat u die vraag wel degelijk gesteld was, kwam u niet verder

dan te stellen dat u het misschien niet goed begrepen had (NPO II p. 10). Gezien de eenvoud van de

vraag kan uw repliek echter niet weerhouden worden (NPO I p. 16). Bovendien gaf u aan het einde van

het eerste persoonlijk onderhoud aan de tolk goed begrepen te hebben (NPO I p. 20). Hierbij

aansluitend dient er nog gewezen te worden op uw nalaten tijdens het eerste persoonlijk onderhoud om

de paspoorten van uw kinderen te vermelden. Er werd u immers gevraagd of uw kinderen nog andere

identiteitsdocumenten dan hun shenasnameh (geboorteboekje) hadden in Iran, waarop u enkel gewag

maakte van een document van de madrasa, u zei niets over een paspoort (NPO I p. 16). Dat u dergelijk

belangrijk document als een paspoort dan niet spontaan vermeldde, doet verder twijfels rijzen over uw

geloofwaardigheid.

Bijgevolg komt uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas op de

helling te staan.

Dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw directe vluchtaanleiding, uw echtgenoot en

schoonfamilie willen u vermoorden aangezien u hen te schande hebt gebracht door tegen de wil in van

uw echtgenoot naar de begrafenis van uw broer te gaan en het huis van uw echtgenoot te verlaten, blijkt

te meer uit volgende vaststellingen.

Allereerst legde u tegenstrijdige verklaringen af over de aanzet van uw problemen, namelijk de

begrafenis van uw broer. Waar u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud beweerde dat deze begrafenis

’s avonds plaatsvond (NPO I p. 17), stelde u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud dat deze om 11

uur in de voormiddag plaatsvond (NPO II p. 12). Dergelijk tegenstrijdige verklaringen over de start van

uw problemen komt uw geloofwaardigheid niet ten goede.

Voorts was u niet coherent in uw verklaringen over de chronologie van uw opeenvolgende

verblijfplaatsen na de begrafenis van uw broer. Zo stelde u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat

uw vader twee huizen heeft: één in Talang en één in Ghasreghand (NPO I p. 9). Na de begrafenis van

uw broer ging u naar uw vaders huis in Ghasreghand (NPO I p. 9). Volgens uw tweede persoonlijk

onderhoud ging u naar uw vaders huis in Talang na de begrafenis (NPO II p. 13). Voorts schetste u

tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud aanvankelijk volgend verloop van uw verblijfplaatsen sinds de

begrafenis van uw broer: u stelde dat u vanuit uw vaders huis naar het huis van de zus van Z. (…) trok,

alwaar u één tot twee maanden verbleef, om dan vervolgens naar Teheran te vluchten waar u in het

dorp Golestan bleef voor 14 tot 20 dagen en van daaruit naar Turkije reisde (NPO I p. 9-10). Bij het

overlopen van uw reisweg tijdens datzelfde eerste persoonlijk onderhoud wijzigde u uw verklaringen en

stelde u dat u na het verblijf bij de zus van Z. (…) niet rechtstreeks naar Teheran trok, maar nog acht

maanden op een berg in de tuinen van de vader van Z. (…) verbleef alvorens naar Teheran te trekken
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(NPO I p. 17-18). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud sprak u zichzelf wederom tegen waar u

verklaarde dat u slechts drie tot vier maanden in de tuinen van de vader van Z. (…) verbleef (NPO II p.

16). Tevens stelde u dat u twee tot drie maanden in Golestan verbleef, van waaruit u naar een andere

plek reisde waar u andermaal twee maanden bleef en te weten kwam dat u naar Turkije kon reizen

(NPO II p. 17).

Verder mag het verbazen dat u niet weet hoe de broer van Z. (…) uw twee oudste kinderen van bij uw

schoonfamilie heeft kunnen meenemen tot bij u in de tuinen van zijn vader (NPO II p. 16). Daarbij

aansluitend is het weinig geloofwaardig dat u erin slaagde om uw twee jongste kinderen bij u te houden

wanneer uw neef, de mullah van het dorp, hen kwam opeisen, gelet op het door u geschetste beeld van

de situatie van vrouwen in Baluchistan (NPO II p. 15). Zo stelde u dat honden in Europa het beter

hebben dan vrouwen in Baluchistan (NPO I p. 17), dat vrouwen er geen rechten hebben (NPO II p. 22),

dat een moord op een vrouw hetzelfde is als een moord op een geit of schaap (NPO II p.15) en dat

vrouwen er vermoord worden zonder dat iemand zich daar vragen bij stelt (NPO II p. 20). Dat u dan

tegen uw neef, de mullah die alles regelt (NPO I p. 10), succesvol kan ingaan weet amper te overtuigen.

Aldus kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw directe vluchtaanleiding.

Het feit dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw directe vluchtaanleiding plaatst bovendien

een ernstig voorbehoud bij de geloofwaardigheid van uw beweringen inzake huiselijk geweld. Zelfs

indien u in het verleden het slachtoffer zou zijn geweest van huiselijk geweld, dan nog dient opgemerkt

te worden dat u geenszins uw actuele burgerlijke staat heeft aangetoond. U legt vooreerst louter een

kopie neer van uw shenasnameh. Kopieën hebben slechts een beperkte bewijswaarde daar er het

nodige knip- en plakwerk mee gemoeid kan zijn. Dit kopie toont bovendien louter aan dat u ooit in het

huwelijk bent getreden, maar laat geen uitspraken toe over uw huidige burgerlijke staat. Niets sluit uit

dat u ondertussen gescheiden bent of weduwe bent geworden. Vervolgens noopt de vaststelling dat er

geen geloof kan gehecht worden aan uw beweerde vertrekomstandigheden uit Iran ertoe te besluiten

dat u en uw kinderen legaal Iran hebben verlaten. In dit opzicht is het opmerkelijk te noemen dat indien

u nog steeds getrouwd zou zijn met een man die vrouwen beschouwt als dieren (NPO II, p. 21) hij u de

toestemming gaf om een paspoort te verkrijgen en om het land te verlaten, een toestemming die vereist

is volgens de Iraanse familiewetgeving. Het loutere feit dat u en uw kinderen legaal het land konden

verlaten leidt aldus tot de conclusie dat u niet (langer) officieel verbonden bent aan een (conservatieve)

echtgenoot. Aldus kan uit uw bewering in het verleden ooit het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk

geweld geen actueel risico afgeleid worden.

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen heeft u geenszins aangetoond dat er wat u betreft

sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in Vluchtelingenrechtelijke zin noch van het bestaan

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

bescherming.

Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw nationaliteit en afkomst, noch die

van uw kinderen en uw broer in Oman worden in deze betwist. De kopie van de whatsappgesprekken

duiden louter op uw contacten met uw broer en diens vriend. De bankkaart die u neerlegde duidt enkel

op uw bezit van een bankkaart. De foto’s van uw moeder en broer A. (…) zijn louter foto’s en laten niet

toe om in uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade vast te stellen.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 4 van de richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad 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 komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking), van de

artikelen 48/3 en 48/5 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) en van

het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift in op de verschillende

motieven van de bestreden beslissing en tracht deze te weerleggen dan wel te verklaren. Zij beroept

zich derhalve tevens op de schending van de materiële motiveringsplicht.

In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/4 en 48/5 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 4 van voormelde richtlijn 2011/95/EU en van het zorgvuldigheidsbeginsel.
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2.2.1. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar artikel 4 van voormelde richtlijn

2011/95/EU, bemerkt de Raad vooreerst dat een richtlijn zich in beginsel richt tot de lidstaten. Richtlijnen

dienen, om hun volle werking in de nationale rechtsorde te kunnen krijgen, door middel van nationale

uitvoeringswetgeving in die rechtsorde te worden omgezet. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van

Justitie kunnen, in alle gevallen waarin de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien

onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn dan wel rechten vastleggen die particulieren tegenover

de staat kunnen doen gelden, justitiabelen zich voor de nationale rechter op die bepalingen beroepen

tegenover de staat, wanneer deze hetzij verzuimd heeft de richtlijn binnen de termijn in nationaal recht

om te zetten, hetzij dit op onjuiste wijze heeft gedaan.

De Raad duidt erop dat artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU bij de wet van 8 mei 2013 en de wet van 21

november 2017 werd omgezet in artikel 48/6, § 1, eerste lid, artikel 48/6, § 1, tweede lid, artikel 48/6, §

4, artikel 48/6, § 5 en artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet waardoor deze bepaling van de richtlijn niet

langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van

12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 2555/001, p. 14-15; Wetsontwerp tot wijziging van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2016-2017, nr.

2548/001, p. 29-49).

De schending van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU kan derhalve niet rechtsgeldig worden

ingeroepen.

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 wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.4.1. In haar verzoekschrift betoogt verzoekende partij dat uit haar verklaringen en de bijgebrachte

stukken wel degelijk blijkt dat zij deel uitmaakt van de Baluch en bovendien gediscrimineerd wordt als

vrouw in Iran. Zij merkt tevens op dat zij het slachtoffer werd van huiselijk geweld en dat het moeilijk is

om hiervan bewijs bij te brengen. Verzoekende partij verwijst naar rapporten van Human Rights Watch
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waaruit de discriminatie van vrouwen en de Baluch blijkt (bijlage 3 van het verzoekschrift). Aangezien zij

steeds via haar man moest passeren om bepaalde documenten te krijgen, is zij niet in de positie om

veel bewijzen bij te brengen. Verzoekende partij stelt dat haar verklaringen wel degelijk geloofwaardig

zijn. Wat betreft de aangehaalde tegenstrijdigheden, meent verzoekende partij dat deze te wijten zijn

aan het feit dat zij ondervraagd werd in het Urdu en niet in het Baluchi, haar moedertaal. Ten slotte stelt

verzoekende partij nog dat geen rekening gehouden werd met de door haar bijgebrachte stukken

waaruit nochtans duidelijk blijkt dat zij gediscrimineerd werd en dat haar broer gestorven is.

2.2.4.2. De Raad wijst er vooreerst op dat het louter herhalen van haar asielmotieven niet van aard is

om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4

januari 2006, nr. 153.278). Integendeel, het komt aan verzoekende partij toe om deze motieven met

concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar verzoekende partij evenwel in gebreke blijft.

Verder duidt de Raad erop dat een loutere verwijzing naar de algemene situatie in haar land van

herkomst voor vrouwen en Baluch niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende

partij blijft desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

De Raad onderstreept dat in casu in de bestreden beslissing op uitvoerige wijze wordt vastgesteld dat

aan de door verzoekende partij geschetste vertrekomstandigheden geen enkel geloof kan worden

gehecht, gelet op verschillende incoherenties, tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden in haar

verklaringen in dit verband. De Raad stelt vast dat verzoekende partij nauwelijks enige poging

onderneemt om desbetreffende vaststellingen met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen.

Zij beperkt zich immers tot de opmerking dat de tegenstrijdigheden te wijten zijn aan het feit dat zij

ondervraagd werd in het Urdu en niet in het Baluchi, doch wijst de Raad erop dat toen verzoekende

partij bij de aanvang van haar persoonlijk onderhoud stelde dat haar Urdu niet zo goed is, door haar

advocaat werd opgemerkt dat verzoekende partij nochtans een Urdu tolk had gevraagd en dat de

advocaat hierom dan ook had verzocht (administratief dossier, stuk 4, notities CGVS dd. 28.09.2020, p.

2). Vervolgens geeft verzoekende partij aan dat zij wel Urdu kan, “maar niet op zo’n manier als een

geschoolde persoon kan spreken” (notities CGVS, p. 2), en gaat zij ermee akkoord dat het persoonlijk

onderhoud plaatsvindt met een tolk Urdu (notities CGVS, p. 2). Door de protection officer wordt nog

benadrukt dat indien zij iets niet begrijpt of iets niet uitgelegd krijgt, zij dit mag aangeven en dat dan naar

een oplossing wordt gezocht zodat zij haar relaas duidelijk kan vertellen (notities CGVS, p. 2). Uit de

notities van het persoonlijk onderhoud blijkt evenwel dat er zich geen problemen voordeden en op het

einde gaf verzoekende partij aan dat zij geen opmerkingen had over het verloop van het onderhoud en

dat zij de tolk goed had begrepen (notities CGVS, p. 20). Het argument inzake de tolk kan dan ook de

vastgestelde incoherenties, tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden niet verklaren. Bovendien

verklaart verzoekende partij zich in haar verzoekschrift akkoord met een tolk Urdu voor het horen ter

terechtzitting bij de Raad.

Verder wijst de Raad erop dat inzake de verklaring van verzoekende partij dat zij het slachtoffer is

geweest van huiselijk geweld in de bestreden beslissing op het volgende wordt gewezen: “Het feit dat er

geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw directe vluchtaanleiding plaatst bovendien een ernstig

voorbehoud bij de geloofwaardigheid van uw beweringen inzake huiselijk geweld. Zelfs indien u in het

verleden het slachtoffer zou zijn geweest van huiselijk geweld, dan nog dient opgemerkt te worden dat u

geenszins uw actuele burgerlijke staat heeft aangetoond. U legt vooreerst louter een kopie neer van uw

shenasnameh. Kopieën hebben slechts een beperkte bewijswaarde daar er het nodige knip- en

plakwerk mee gemoeid kan zijn. Dit kopie toont bovendien louter aan dat u ooit in het huwelijk bent

getreden, maar laat geen uitspraken toe over uw huidige burgerlijke staat. Niets sluit uit dat u

ondertussen gescheiden bent of weduwe bent geworden. Vervolgens noopt de vaststelling dat er geen

geloof kan gehecht worden aan uw beweerde vertrekomstandigheden uit Iran ertoe te besluiten dat u en

uw kinderen legaal Iran hebben verlaten. In dit opzicht is het opmerkelijk te noemen dat indien u nog

steeds getrouwd zou zijn met een man die vrouwen beschouwt als dieren (NPO II, p. 21) hij u de

toestemming gaf om een paspoort te verkrijgen en om het land te verlaten, een toestemming die vereist

is volgens de Iraanse familiewetgeving. Het loutere feit dat u en uw kinderen legaal het land konden

verlaten leidt aldus tot de conclusie dat u niet (langer) officieel verbonden bent aan een (conservatieve)

echtgenoot. Aldus kan uit uw bewering in het verleden ooit het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk

geweld geen actueel risico afgeleid worden.”. De loutere herhaling dat zij wel degelijk het slachtoffer
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werd van huiselijk geweld en de opmerking dat het moeilijk is om hiervan bewijs bij te brengen, volstaan

allerminst om afbreuk te doen aan voormelde motivering.

Ten slotte ziet de Raad niet in hoe de door haar bijgebrachte documenten van aard zijn haar beweerde

problemen in haar land van herkomst aan te tonen. Haar mellikaart, de kopie van haar shenasnameh

(geboorteboekje), de kopie van haar vervallen mellikaart, de kopie van de shenasnameh van haar vier

kinderen en de kopie van de eerste pagina van de shenasnameh van haar broer in Oman hebben louter

betrekking op haar nationaliteit en afkomst en die van haar kinderen en haar broer in Oman, hetgeen

elementen betreffen die niet worden betwist. De bijgebrachte kopie van de whatsapp-gesprekken duiden

louter op haar contacten met haar broer R. en diens vriend. De neergelegde bankkaart duidt enkel op

haar bezit van een bankkaart. De foto’s van haar moeder en haar broer A. betreffen louter foto’s en laten

niet toe om in haar hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade vast te stellen.

2.2.5. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.6. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.7. 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 landeninformatie (administratief dossier, stukken 5 en 6), en dat

verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 28 september

2020 en 9 november 2020 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale

bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp

van een tolk Urdu en bijgestaan door haar advocaat. 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.

2.2.8. 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.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.
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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 twee september 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


