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nr. 260 903 van 20 september 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DELHEZ

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

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 23 december 2020

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

staatlozen van 19 november 2020.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 september

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

S. DELHEZ en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Arabier uit Ahwaz (Iran) en heeft u de Iraanse nationaliteit. U

werkte van 1391 (2012 à 2013) tot 1396 (2017 à 2018) bij een bedrijf dat olieboringen deed. U bent

sinds esfand 1390 (februari/ maart 2012) lid van de partij ADPF (Ahwazi Democratic Popular Front), een

partij die opkomt voor de rechten van de Arabieren in Ahvaz. U was samen met Bagher Gholami

verantwoordelijk voor de verzameling en verspreiding van nieuwsfeiten. U verspreidde dit om de

onrechtvaardige behandeling van de bevolking in Ahvaz aan te tonen.

In farvardin 1391 (maart/april 2012) werd u een eerste keer thuis aangehouden door de

Ettelaat (Inlichtingendiensten), dit voor uw politieke activiteiten. U werd gedurende twee weken

vastgehouden. U werd gemarteld en bedreigd. U werd door de rechtbank veroordeeld dat u tegen god
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zou zijn. Hiermee zou het toegelaten zijn om u te doden. Uw vader kon er voor zorgen dat u kon

vrijkomen door zijn vergunning van zijn autosalon als borg te stellen. U diende ook een belofte te

ondertekenen dat u tegen niemand iets zou zeggen over de arrestatie en dat u uw politieke activiteiten

zou stopzetten. U hernam echter na een paar maanden uw politieke activiteiten. U bleef thuis wonen en

de Ettelaat kwam u nog twee à drie keren zoeken maar u was toen steeds niet thuis. Ze

zeiden eveneens tegen uw vader dat ze op de hoogte waren van het feit dat u uw politiek activiteiten

had verdergezet en dat u hiermee diende te stoppen. In 1394 of 1395 (2015 à 2017) verdween Bagher

Gholami spoorloos. U hebt nadien nooit meer iets van hem opgevangen. In die periode woonde u af en

toe bij uw schoonouders omdat er vaak agenten naar u op zoek waren. Zo waren er in 1394 (2015-

2016) agenten naar u op zoek maar u kon van het huis van uw schoonouders wegvluchten. De Ettelaat

loste echter enkele schoten en daarbij werd een elektriciteitskabel geraakt die op uw zoon M. (…)

terecht kwam. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De Iraanse autoriteiten kwamen u, naast het

incident in 1394 (2015-2016) waarbij uw zoon om het leven kwam, nog één of twee keer zoeken tussen

1391 (2012-2013) en 1396 (2017-2018). U verbleef in die periode bij uw vader maar u was op dat

moment niet thuis. Hierdoor werd u niet gearresteerd. U verliet Ahvaz in 1396 (2017 à 2018) omdat u er

niet meer kon gaan werken. U ging toen naar Bandar Abbas (Iran) om er bij uw neef te werken. U ging

in 1396 (2017 à 2018) wel kort terug naar Ahvaz. U werd toen echter opnieuw gearresteerd door de

Ettelaat omwille van uw politieke activiteiten. U werd een maand vastgehouden. U kon toen vrijkomen

doordat uw neef zijn werkvergunning als borg stelde. U diende een belofte te ondertekenen dat u Ahvaz

niet mocht verlaten, dat u geen politieke activiteiten meer mocht uitvoeren en dat u respect diende te

hebben voor het hele grondgebied van Iran. Door uw aanhouding in 1396 (2017-2018) werd u tevens

ontslagen van uw werk. U verliet Ahvaz en u keerde nadien niet meer terug. U was sindsdien

voortvluchtig. De Ettelaat bleef u ook nog zoeken. U bleef uw politieke activiteiten ook verder zetten. Op

1 augustus 2018 scheidde u van uw eerste vrouw, E. S. (…). In 1396 (2017 à 2018) verliet u Iran even

voor Irak samen met uw nieuwe echtgenote, Q. A. (…). U keerde nadien echter terug naar Iran. U

verbleef nadien twee jaar in Bandar Abbas bij de nonkels en neven van uw vader. Na deze twee jaren

ging u vijf à zes maanden bij uw zus Hakimeh in Teheran wonen. Nadien ging u van Teheran naar

Urmia, waar u twee dagen verbleef. U probeerde eerst via een reisbureau Iran te verlaten maar u kreeg

daar te horen dat u een reisverbod had. Daarom besloot u vanuit Urmia Iran illegaal te verlaten. U verliet

Iran begin mehr 1398 (eind september 2019) voor Turkije. Toen u in Turkije was, kreeg u van uw zus te

horen dat haar echtgenote, A. C. (…) gearresteerd was. Hij was ook lid van ADPF maar hij werd

gearresteerd omdat u zich bij hem had verscholen. Hij zit tot op heden nog steeds in de gevangenis. U

kwam in België aan op 4 november 2019. U diende een verzoek om internationale bescherming in op

08.11.2019. De Ettelaat kwam u rond Nieuwjaar 1399 (maart/april 2020) ook één keer zoeken in het

huis van uw moeder. Daarnaast kwam ene R. M. (…) langs bij uw moeder. Hij stelde zich voor als een

oude vriend van u en wou te weten komen hoe het met u ging. Uw moeder vertrouwde dit echter niet en

wimpelde hem af. Uw moeder werd in juni of juli 2020 ook gebeld door een vrouw die zei dat ze in het

verleden een relatie met u had. Ook zij vroeg hoe het met u was maar uw moeder wimpelde haar ook af.

U hebt een facebookaccount onder de naam “Mohammed A. (…)”. U maakte dit account aan na uw

aankomst in België. U wil via dit account de stem van uw bevolking en van uw partij vertolken. Zo post u

verschillende nieuwsberichten over gebeurtenissen in Ahvaz en over de politieke situatie aldaar. Naast

de activiteiten op facebook nam u in december 2019 één keer deel aan een betoging voor de

ambassade van Iran in Brussel. Deze was georganiseerd om de massamoorden van het Iraanse regime

aan te kaarten. Verder schreef u ook drie artikels voor de website van ADPF. U vreest bij terugkeer voor

uw leven.

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

shenasnameh (geboorteboekje).

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u verder de volgende documenten voor:

een kopie van uw rijbewijs, uw echtscheidingsakte, een foto van u op een betoging aan de Iraanse

ambassade in België, drie artikels die u hebt geschreven voor de website van ADPF, een verklaring van

het Ahwazi Democratic Popular Front aangaande uw lidmaatschap tot deze partij, een verklaring van

het Ahwazi Centre for Human Rights aangaande uw problemen in Iran, enkele artikels over Navid Akfari

(een Iraans worstelaar die in september 2020 in Iran werd geëxecuteerd na een veroordeling wegens

moord), verschillende foto’s van u met leden van uw partij, foto’s van de arrestatie van uw schoonbroer,

foto’s van uw overleden zoon, verschillende artikels over gebeurtenissen in Ahvaz en Iran. U liet verder

via mail weten dat uw moeder uw paspoort heeft weggegooid en dat uw zus geen bewijzen heeft van de

arrestatie van uw schoonbroer.

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.

Vooreerst missen uw verklaringen omtrent uw paspoort de nodige geloofwaardigheid. U bent zonder in

het bezit te zijn van enige documenten uit Iran vertrokken (Notities persoonlijk onderhoud d.d.

29.07.2020 (CGVS 1), p. 5). Na uw vertrek uit Iran verbrandde uw moeder uw paspoort. De Ettelaat

komt u immers nog geregeld zoeken en dergelijke document is niet langer nuttig voor u (Notities

persoonlijk onderhoud d.d. 15.09.2020 (CGVS 2), p. 3). Dergelijke verklaring weet – gelet op de

vaststelling dat uw familie u, na uw vertrek, wel uw andere originele identiteitsdocumenten (waaronder

uw mellikaart en uw shenasnameh) door een familielid die naar Europa kwam, bezorgde (CGVS 1, p. 5,

p. 8 en 12) – niet te overtuigen. U liet via mail d.d. 2 augustus 20120 bovendien weten aan het CGVS

dat uw moeder uw paspoort heeft weggegooid. Aldus rijst het vermoeden dat u moedwillig uw

paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier mogelijks informatie in staat die niet

te verzoenen is met uw relaas (bv. een legaal vertrek).

Verder dient er opgemerkt te worden dat uw houding geenszins in overeenstemming te brengen is met

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. In 1396 (2017 à 2018)

reisde u naar Irak om er met uw huidige echtgenote te trouwen. U keerde nadien terug naar Iran (CGVS

1, p. 3, 13 en 19). U kende evenwel sinds favardin 1391 (maart/april 2012) ernstige problemen met de

Iraanse autoriteiten. Zo was u reeds gearresteerd, opgesloten en gefolterd in favardin 1391 (maart/april

2012) en was tijdens die arrestatie gemarteld. De autoriteiten bleven u na deze arrestatie ook zoeken

(CGVS 1, p. 13-15 en CGVS 2, p. 13-14). Dat u terugkeerde naar Iran om een identiteitskaart voor uw

zoon aan te vragen (CGVS 1, p. 19), doet geen afbreuk aan de vaststelling dat u vrijwillig terugkeerde

naar een land waarvan u beweerde dat de autoriteiten u toen reeds vervolgden. De ernst en de

geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees komt dan ook op de helling te staan.

U beweerde in Iran lid te zijn van de Arabische partij ADPF en in die hoedanigheid informatie over de

situatie van uw regio te verzamelen en te verspreiden (CGVS 1, p. 6). In dat licht is het evenwel

bijzonder merkwaardig vast te stellen dat u niet op de hoogte bent van enkele elementen aangaande de

arrestatie van Bagher Gholami waarmee u in Iran actief samenwerkte (CGVS 1, p. 6 en CGVS 2, p. 6-

7). Zo weet u niet op welk moment van de dag hij werd aangehouden en waar hij is aangehouden

(CGVS 2, p. 6-7). Deze informatie is evenwel geweten daar zij terug te vinden is in publiek toegankelijke

bronnen. Bagher Gholami werd op 17u voor zijn woning gearresteerd. Dat u, die de opdracht kreeg om

info te verzamelen en te verspreiden (CGVS 1, p. 14), die tot voor uw vertrek uit Iran contact had met de

broer van Bagher Gholami (CGVS 2, p. 8), die de stem van uw volk wil zijn en onrechtmatigheden wil

aanklagen (CGVS 2, p. 18), hiervan niet op de hoogte is, mag op zijn minst verbazen, te meer u tevens

te kennen geeft dat wanneer in uw regio zaken zoals arrestaties plaatsvinden, dat nieuws zeer snel

gedeeld wordt (CGVS 2, p. 9). In datzelfde licht is het op zijn minst opvallend te noemen dat u tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud aangeeft dat Bagher Gholami in het verleden voorzitter van de partij

was (CGVS 1, p. 20) terwijl u daar bij uw tweede onderhoud op terugkomt en meent dat hij enkel

verantwoordelijk was voor het verzamelen en verspreiden van nieuws (CGVS 2, p. 6). Hiermee

geconfronteerd blijft u erbij dat hij nooit voorzitter is geweest (CGVS 2, p. 6). Dergelijke inconsistentie

doet wederom afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Ook wat betreft de posities en namen van andere

ADPF-prominenten geef u een tegenstrijdige verklaring. Zo geeft u tijdens uw eerste onderhoud aan dat

de woordvoerder van de partij in Antwerpen Salah Abu Sharif is (CGVS 1, p. 20). Tijdens uw tweede

onderhoud meent u echter dat deze persoon de huidige voorzitter van de partij in Iran is (CGVS 2, p.

6).Uw geloofwaardigheid komt verder op de helling te staan door de volgende vaststellingen. Zo is het

bijzonder opmerkelijk vast te stellen dat u, die stelt dat u op eigen initiatief informatie verzamelt omdat u

in Iran niemand kan vertrouwen - zelfs uw eigen broer niet want de Ettelaat is overal (CGVS 2, p. 9) -

dan toch tegen vrienden en anderen vertelde over uw activiteiten voor uw partij (CGVS 2, p. 9 en 12).

Verder mist het, gelet op de Iraanse context waarin elke dissidente stem ernstige problemen riskeert,

elke geloofwaardigheid dat u, die net dergelijke onrechtmatigheden kenbaar wil maken (CGVS 2, p. 8),

niet had verwachtte dat u ten gevolge van uw activiteiten gearresteerd kon worden (CGVS 2, p. 10).

Opvallend is tevens dat u voor de DVZ te kennen gaf dat uw neef R. (…) naar de rechtbank was gegaan

om zijn borg terug te vragen. Hij kreeg toen te horen dat u zich voor de rechtbank diende te melden

opdat hij zijn borg zou terug krijgen (vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Voor het CGVS

stelt u dat uw neef constant het bezoek kreeg van de Ettelaat en meermaals de boodschap kreeg dat u

zich bij de rechtbank diende te melden, maar u kon niet duiden wanneer dat aan uw neef werd
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gezegd, noch waarom u zich diende te melden (CGVS 1, p. 18).Verder legt u opmerkelijke verklaringen

af over het feit of u al dan niet veroordeeld werd na uw arrestatie in 1391 (2012 à 2013). Zo wist u

tijdens uw eerste onderhoud niet of er ooit een procedure voor de rechtbank is opgestart tegen u.

Geconfronteerd met uw verklaringen op de DVZ waar u stelde dat er wel een proces is gestart bij de

Revolutionaire Rechtbank van Ahvaz (vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.2), stelt u louter

dat u niet weet of er een vonnis tegen u is uitgesproken en wat de inhoud van dit al dan niet vonnis zou

zijn (CGVS 1, p. 18-19). Het louter wijzigen van uw verklaringen volstaat niet om tegenstrijdigheden te

verschonen. Tijdens uw tweede onderhoud stelt u dan weer dat u veroordeeld bent, daarom diende u

een document te tekenen en een belofte te doen (CGVS 2, p. 11). Wanneer u dan gevraagd werd u

welke straf u kreeg, verwijst u enkel naar de veertien dagen dat u opgesloten was. Gevraagd of er in

de rechtbank nog een straf werd uitgesproken, kwam u niet verder dan te stellen dat het goed is om uw

bloed te doden en dat ze kunnen doen met u wat ze willen (CGVS 2, p. 12). Bovendien legt u geen

enkel bewijs van uw veroordeling voor (CGVS 2, p. 12). Verder meent u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat de Ettelaat u na uw vertrek één keer kwamen zoeken bij uw moeder tijdens het Iraans

nieuwjaar van 1399 (maart 2020) (CGVS 1, p. 12-17) en dat ze haar één keer telefonisch contacteerden

(CGVS 1, p. 12-17). Bij uw tweede onderhoud geeft u initieel aan dat de Ettelaat twee keer na het eerste

persoonlijk onderhoud u bij uw moeder kwam zoeken (CGVS 2, p. 4). Aldus kan aangenomen worden

dat de Ettelaat u na uw vertrek reeds vier keer kwam zoeken. Wanneer later tijdens het tweede

onderhoud gevraagd wordt hoeveel keer men u in totaal kwam zoeken na uw vertrek uit Iran, zegt u

echter dat dit twee keer gebeurde (CGVS 2, p. 15). Geconfronteerd met uw tegenstrijdigheid stelt u dat

u dit zich niet exact herinnert (CGVS 2, p. 15), wat in alle redelijkheid niet aanvaard kan worden

aangezien dit kernelementen van uw relaas betreffen. Dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen blijkt uit het feit dat u verklaart tussen 1391 (2012 à 2013) en 1396 (2017 à 2018) bij uw

schoonouders en bij uw ouderlijk huis verbleven te hebben (CGVS 1, p. 13 en 15 en CGVS 2, p. 12-13).

Dat u – die gezocht werd door de Ettelaat – op dergelijke logische zoekplaatsen gedurende jaren kon

verblijven, is verre van geloofwaardig.

Gelet op voorgaande conclusie kan er besloten worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan

uw voorgehouden profiel in Iran en daaraan verbonden problemen.

Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u politieke boodschappen over de partij ADPF en over de politieke

situatie in Ahvaz en Iran op post, kan worden opgemerkt dat u dit account pas hebt aangemaakt nadat u

in België aankwam (CGVS 1, p. 4). Bovendien betreft uw enigste politiek ‘bericht’ voorafgaand aan uw

eerste persoonlijk onderhoud louter een foto van een vlag van Ahvaz. U postte dit op 10.10.2019.

Nadien postte u negen maanden geen enkele openbare foto of post. Dat u na uw eerste persoonlijke

onderhoud, i.e. augustus 2020 per dag meermaals tientallen posts en links over de politieke situatie in

Ahvaz en Iran deelt, duidt erop dat deze louter een opportunistisch karakter hebben om uw asielrelaas

te staven. Er kan bijgevolg van u verwacht worden dat u deze boodschappen wist alvorens terug te

keren naar Iran. Niets wijst er bovendien op dat deze facebookberichten, die u trouwens onder eigen

naam post (CGVS 1, p. 3-4) reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw

administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende

asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben

gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel

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

U bezit dergelijk risicoprofiel niet. Dergelijk risicoprofiel valt evenmin af te leiden uit de drie artikels die u

in België zou geschreven hebben. U beweert dat uw naam onderaan deze door u geschreven en voor

het CGVS ingediende artikels staat (CGVS 2, p. 3-4). Uit nazicht blijkt evenwel dat niet u maar iemand

anders als auteur onderaan deze artikels wordt vermeld. Aldus kan uit deze artikels geenszins

een persoonlijk risico in uw hoofde afgeleid worden.

Betreffende uw vrees dat u ten gevolge van uw deelname aan de betoging aan de Iraanse ambassade

in België bij terugkeer naar Iran een risico op vervolging of ernstige schade loopt, dient vooreerst

opgemerkt te worden dat u er als gewone deelnemer aanwezig was (CGVS 1, p. 10). Uit de beschikbare

informatie blijkt in dit verband verder dat de Iraanse autoriteiten niet de mogelijkheden hebben om alle

oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren. Bovendien blijkt dat jaarlijks duizenden Iraniërs naar

Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na, personen die geen of weinig

zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij terugkeer geen problemen

ondervinden. Veel hangt bijgevolg af van de zichtbaarheid van de persoon en zijn activiteiten. Hierboven

werd reeds uiteengezet dat u uit niets blijkt dat u reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten bent

gekomen. U weet ook niet of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw activiteiten. Ze weten al

niet of u Iran al dan niet verlaten heeft (CGVS 2, p. 17). Gelet op uw beperkt aantal deelnames, i.e. één,

aan betogingen tegen het Iraanse regime in België, gelet op uw zeer beperkte zichtbaarheid hierbij – u

nam als gewone deelnemer deel – en gelet op het feit dat u geen geloofwaardige aanwijzingen heeft dat
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de Iraanse autoriteiten van uw deelname aan de betoging voor de Iraanse ambassade op de hoogte

zijn, blijkt uit niets dat u bij terugkeer naar Iran omwille van uw loutere deelname aan één manifestatie

tegen het Iraanse regime een verhoogd risico op vervolging of ernstige schade zou lopen.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit en herkomst staan op zich niet ter

discussie, net zomin als uw scheiding met ES. (…). De artikels over de gebeurtenissen in Ahvaz en Iran

laten niet toe om enige uitspraak te doen dat u persoonlijk bij een terugkeer naar Iran een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou hebben. Dezelfde

conclusie geldt voor de artikels over Navid Akfari. De foto’s waarop u met enkel mannen te zien bent,

waarvan u beweert dat het partijleden zijn, van de arrestatie van uw schoonbroer en van uw overleden

zoon laten dergelijke conclusie evenmin toe. Uw eenmalige deelname aan een betoging voor de Iraans

ambassade, wat u staaft met een foto, wordt op zich niet in twijfel getrokken. De artikels waarvan u

beweert dat ze van uw hand zijn werden hierboven reeds besproken. Wat betreft de verklaringen van

het Ahwazi Democratic Popular Front en het Ahwazi Centre for Human Rights moet opgemerkt worden

dat dit een door u opgestelde vraag betreft en wel ruim nadat u in België een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend. Dergelijk door u geformuleerde vraag laat geenszins toe de

geloofwaardigheid van de inhoud ervan vast te stellen. Bovendien dienen documenten om

bewijskrachtig te zijn ondersteund te worden door geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het

geval is. De verklaring over het ontbreken van bewijsstukken over de arrestatie van uw schoonbroer is

onvoldoende om uw geloofwaardigheid te herstellen. Uw opmerking over uw moeder die uw paspoort

weggegooide, werd hierboven al besproken.

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. Verzoeker beroept zich in een eerste en enig middel op de schending van: “artikel 1, sectie A, §2

van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951, van artikelen 48/3, 48/4, 48/7 en 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van de vreemdelingen, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen evenals van de beginselen van behoorlijk bestuur, van

zorgvuldigheid en voorzorg”.

Met betrekking tot zijn paspoort, geeft verzoeker aan:

“Dat in ieder geval verzoeker een uitleg gegeven heeft over de vernieling van zijn paspoort en absoluut

niet geprobeerd heeft enige informatie aan tegenpartij te verbergen.

Dat verzoeker inderdaad andere identiteitsdocumenten op aanvraag van tegenpartij meegedeeld heeft.

Dat er niet daaraan getwijfeld mag worden, dat indien verzoeker in bezit van zijn paspoort geweest was

hij het aan tegenpartij overgemaakt zou hebben, wat voor hem nu onmogelijk is, voor de hierboven

aangehaalde redenen.

Dat zodoende, dit element het niet toelaat aan de geloofwaardigheid van de verklaringen, van verzoeker

te twijfelen.

Dat wanneer tegenpartij het tegenovergestelde beweert, zij de bepalingen van het middel schendt.”

Betreffende het gegeven dat hij terugkeerde om de identiteitskaart van zijn zoon aan te vragen, doet

verzoeker gelden:

“Overwegend dat niet betwist wordt dat verzoeker werkelijk naar Irak teruggekeerd is om zich de

identiteitskaart van zijn zoon te laten afgeven.

Dat hij nochtans alle nodige maatregelen genomen heeft om dit korte verblijf in veiligheid te kunnen

maken.

Dat hij zo weinig als mogelijk gereisd is, dat hij verborgen bleef en nooit alleen gereisd is.

Door deze talrijke voorzorgsmaatregelen werd het mogelijk voor verzoeker in veiligheid te reizen,

gedurende zijn heel kort verblijf in Irak.

Dit verhaal toont wel dat verzoeker geen informatie tegenover tegenpartij probeert te verbergen”.

Omtrent zijn behoren tot het ADPF, verklaart verzoeker:
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“Dat verzoeker aan dit beroep een attest van Ali Moramazy afgevaardigde en algemene-secretaris van

de l’ADPF voegt.

Dat dit attest wel bewijst dat verzoeker lid van de ADPF is en dat hij ook deelgenomen heeft aan, onder

ander, het opstellen van artikels over de schending van de rechten van de mens in IRAN.

Dat verzoeker ook, zoals bewezen wordt door het bijgevoegde attest, actief is op de sociale netten om

de andere landen aan de situatie in Iran bewust te maken.

Dat verzoeker ook verschillende foto's voegt, die hem naast volksvertegenwoordigers tonen evenals

foto's van de auteur van dit attest.

Dat uit deze nieuwe stukken duidelijk blijkt dat verzoeker niet alleen lid van de ADPF is, maar ook een

actief lid van deze groep is en dat hij, in het openbaar, positie neemt om de gewelddaden te verspreiden

evenals alle daden die door de Iraanse autoriteiten in zijn streek gepleegd worden, en die in

tegenspraak zijn met de rechten van de mens.

Dat deze elementen voldoende zijn om de geloofwaardigheid van verzoeker te herstellen en zijn vrees

voor vervolgingen in geval van terugkeer in zijn land van herkomst alleen maar te vergroten.

Dat indien verzoeker onduidelijke verklaringen gemaakt heeft, wat de evenementen die zich in Iran

voordeden betreft, en onder ander in verband met BAGHER GHOLAMI, dit alleen maar te wijten is aan

de stress die door het verhoor veroorzaakt is.

Dat nochtans, de stukken die in bijlage aan dit beroep neergelegd werden het toelaten zijn

geloofwaardigheid te herstellen.

Overwegend dat wat de veroordeling van verzoeker betreft, deze laatste heeft tijdens zijn verhoor

kunnen uitleggen dat hij veroordeeld werd.

Dat tegenpartij aan verzoeker verwijt geen bewijs van deze veroordeling te brengen.

Dat het verslag van Human Rights Watch nochtans bevestigt dat in 2019, de Iraanse overheid de

gerechtelijke vervolging tegenover de pacifistische tegenstanders versterkt heeft door veroordelingen tot

meerdere tientallen jaren uit te spreken

(…)

Dat hij stappen ondernomen heeft om het bewijs daarvan te krijgen.

Dat bovendien verzoeker niet op de hoogte gebracht werd van de veroordeling die uitgesproken werd,

en alleen weet dat hij door de Revolutionaire rechtbank veroordeeld werd.

Dat het ook algemeen bekend is, end at wordt hieronder bewezen, dat de tegenstanders aan het

Iraanse regime systematisch vervolgd worden.

Dat tegenpartij het feit dat verzoeker gedurende 14 dagen van zijn vrijheid beroofd werd, niet betwijfelt.

Dat deze overwegingen, gepaard met de attesten die aan dit beroep gevoegd worden, zijn voldoende

om de vervolgingen aan te tonen, waarvan hij slachtoffer zal worden, in geval van terugkeer naar zijn

land van herkomst.

Dat deze vrees nog versterkt wordt door de bezoeken van de autoriteiten in zijn woonplaats, om hem te

zoeken.

Dat zelfs indien hij het juiste aantal ervan niet kent, daar deze alle plaatsvonden toen hij in België was,

dit niet toelaat aan zijn geloofwaardigheid te twijfelen.

In tegendeel, ze bevestigen de werkelijkheid van zijn vrees voor vervolgingen.”

Verzoeker gaat vervolgens in op zijn activiteiten op Facebook en zijn activiteiten in België. Daarbij

betoogt hij:

“Overwegend dat tegenpartij zelf beweert dat de Iraanse autoriteiten heel oplettend zijn over wat hun

onderdanen op internet plaatsen, wanneer ze in het buitenland zijn.

Dat bovendien, verzoeker ook artikels geschreven heeft om de gewelddaden die door de Iraanse

autoriteiten uitgevoerd werden te verspreiden.

Dat dit element nog eens het politiek profiel van verzoeker toont.

Dat de Iraanse autoriteiten heel gevoelig zijn in verband met de informatie die op internet verspreid

wordt, zoals bewezen wordt door het verslag van Amnesty International

(…)

Dat een artikel van internationaal niveau ook vermeldt dat

(…)

Men kan ook lezen dat

(…)

Dat het eenvoudig voor de Iraanse autoriteiten zal zijn verzoeker te identificeren, maar ook te weten dat

hij opnieuw op het nationaal gebied aanwezig is.

(…)

Dat tegenpartij zelf erkent dat de Iraanse autoriteiten heel gevoelig zijn wat de artikels betreft die op

internet, vanuit het buitenland verspreid zijn.
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Dat bovendien, aan deze artikels worden ook betogingen van verzet tegen het regime voor de Iraanse

ambassade gevoegd, ambassade die door bewakingscamera's omringd is, waardoor de deelnemers

aan deze betogingen geïdentificeerd kunnen worden.

Dat de Iraanse autoriteit de gewoonte genomen heeft, zoveel mogelijk betogers aan te houden

(…)

Dat men ook lezen kan dat

(…)

Dat dit element een bijkomende stap vormt, in het wantrouwen van verzoeker

tegenover de Iraanse autoriteiten.

Dat het wel over een bijkomend element gaat, dat rechtvaardigt dat de Iraanse autoriteiten

noodzakelijkerwijs hun aandacht door verzoeker getrokken zullen hebben en in geval van terugkeer in

Iran, vervolgingen tegenover hem zullen uitoefenen, wegens handelingen van weerstand die hij

uitgevoerd heeft niet alleen voor zijn vertrek naar België maar ook sinds zijn aanwezigheid op het

Belgische grondgebied.

Dat het vanzelfsprekend is dat verzoeker zijn activiteiten van tegenstander gemakkelijker, maar ook in

het openbaar heeft kunnen ontwikkelen, onder ander door zijn FACEBOOK profiel omdat hij de

repressie van zijn nationale autoriteit in het Rijk niet vreest.

Dat indien verzoeker zulke daden, zoals de deelneming aan een oppositiebetoging toen hij zich in Iran

bevond had uitgevoerd, hij noodzakelijkerwijze veel ergere onmiddellijke gevolgen, van zijn nationale

autoriteit gekend zou hebben.

Dat het dus gepast is, heel voorzichtig de terugkeer naar zijn land van herkomst te beoordelen, en dit

nog meer wanneer men in het administratief dossier over volgende stukken beschikt:

- Een attest van de algemene-secretaris van de ADPF ;

- Publicatie van artikels op Facebook, zelfs als het na zijn aankomst in België is ;

- Het schrijven en publiceren van artikels door verzoeker ;

- De betogingen voor de Iraanse ambassade in België;

- Een asielaanvraag in België;

Dat het geheel van deze informatie het toelaat de geloofwaardigheid van de vrees van verzoeker voor

vervolging in zijn land van herkomst te bevestigen.

Dat wanneer tegenpartij het tegenovergestelde beweert, zij de bepalingen van het middel schendt.”

Verzoeker gaat verder in op de situatie in Iran. Hij wijst daarbij op algemene informatie omtrent de

situatie voor politieke tegenstanders in Iran en stelt dat deze zijn verklaringen weerspiegelt. Daarnaast

wijst hij op persartikels en op het niveau van vrijheid en politieke rechten in Iran en stelt hij:

“Dat tegenpartij redelijkerwijze niet mag ontkennen dat verzoeker een profiel van politieke tegenstander

heeft en dat de politieke tegenstanders in Iran het onderwerp van een heel sterke repressie maken.

Dat hij dus in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst vervolgingen zal ondergaan.

Dat wanneer tegenpartij het tegengestelde beweert, zij de bepalingen van het middel schendt.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of, in ondergeschikte orde, om de bestreden beslissing te vernietigen

en de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: een aantal

foto’s van verzoeker (bijlage 2), een attest van de heer Ali Moramazy (bijlage 3) en algemene informatie

en persartikels (bijlagen 4-12).

2.4. Verzoeker brengt ter terechtzitting bij aanvullende nota een attest bij van Ali Moramazy van 1

september 2021 ter staving van zijn politiek profiel.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet van 15 december

1980 (Vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

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

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.
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De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

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

3.2. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht wordt gesteld dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden

worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.3. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers 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 verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het

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

aangevoerde argumenten.

3.4. Dient in dit kader vooreerst te worden opgemerkt dat, in zoverre verzoeker in het voorliggende

verzoekschrift de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen tracht te verklaren middels een

verwijzing naar het gegeven dat hij gestresseerd zou zijn geweest tijdens zijn persoonlijke onderhouden,

verzoeker in zijn betoog dienaangaande hoegenaamd niet kan worden gevolgd. Allereerst dient in dit

kader te worden vastgesteld dat verzoeker zich te dezen beperkt tot het uiten van de algemene, blote,

niet-gestaafde, niet nader uitgewerkte en ongefundeerde bewering dat “indien verzoeker onduidelijke

verklaringen gemaakt heeft, wat de evenementen die zich in Iran voordeden betreft, en onder ander in

verband met BAGHER GHOLAMI, dit alleen maar te wijten is aan de stress die door het verhoor

veroorzaakt is”. Bezwaarlijk kan verzoeker met dergelijke algemene, blote, niet-gestaafde, niet nader

uitgewerkte en ongefundeerde bewering volstaan om afbreuk te doen aan de veelheid aan concrete en

pertinente motieven zoals opgenomen in de bestreden beslissing. Verzoeker brengt geen attest bij

waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij ten tijde van de persoonlijke onderhouden dermate

gestresseerd zou zijn geweest dat hij niet bij machte was om deze onderhouden te volbrengen. Noch

verzoeker, noch de advocaten die hem bijstonden tijdens zijn persoonlijke onderhouden, formuleerden

verder enig bezwaar tegen het plaatsvinden van deze onderhouden. Evenmin maakten zij er melding

van dat in het kader van deze onderhouden van verzoeker – al dan niet omwille van stress – geen

volwaardige verklaringen mochten worden verwacht. Bovendien blijkt uit de notities van deze

persoonlijke onderhouden dat deze onderhouden op normale wijze zijn geschied en kunnen hieruit geen

problemen worden afgeleid. Daarenboven blijkt dat verzoeker een kopie van de notities van zijn

persoonlijke onderhouden opvroeg en bekwam en dat hij hierover geen opmerkingen overmaakte aan

het CGVS. Bijgevolg wordt hij overeenkomstig artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid van de

Vreemdelingenwet geacht in te stemmen met de inhoud van deze notities en kan hij heden bezwaarlijk

voorhouden dat zijn gezegden aldaar zouden zijn beïnvloed door stress. Dient verder te worden

opgemerkt dat, daar waar aangenomen kan worden dat ieder gehoor bij het CGVS gepaard gaat met

enige mate van stress, dit geenszins afbreuk doet aan het gegeven dat van een verzoeker om

internationale bescherming redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze in staat is voldoende

duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot belangrijke feiten en

gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, zeker indien deze gebeurtenissen de essentie van

het asielrelaas uitmaken en de directe aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het land van

herkomst. De aangehaalde gebeurtenissen kunnen, gezien deze een manifeste afwijking vormen op de

alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht

worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift, zodat de aangevoerde stress geen aannemelijke

verklaring vormt voor de hoger gedane vaststellingen.

Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land

omwille van problemen en een vrees ten gevolge van zijn engagement en activiteiten voor het ADPF

(Ahwazi Democratic Popular Front).

Zowel de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen als de geloofwaardigheid van zijn

concrete asielmotieven worden daarbij echter vooreerst ernstig ondermijnd doordat hij zijn paspoort niet

neerlegde en doordat hij ter verklaring van het ontbreken van dit document kennelijk tegenstrijdige,
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ongeloofwaardige en bijgevolg leugenachtige verklaringen aflegde. In dit kader wordt in de bestreden

beslissing met recht gemotiveerd:

“Vooreerst missen uw verklaringen omtrent uw paspoort de nodige geloofwaardigheid. U bent zonder in

het bezit te zijn van enige documenten uit Iran vertrokken (Notities persoonlijk onderhoud d.d.

29.07.2020 (CGVS 1), p. 5). Na uw vertrek uit Iran verbrandde uw moeder uw paspoort. De Ettelaat

komt u immers nog geregeld zoeken en dergelijke document is niet langer nuttig voor u (Notities

persoonlijk onderhoud d.d. 15.09.2020 (CGVS 2), p. 3). Dergelijke verklaring weet – gelet op de

vaststelling dat uw familie u, na uw vertrek, wel uw andere originele identiteitsdocumenten (waaronder

uw mellikaart en uw shenasnameh) door een familielid die naar Europa kwam, bezorgde (CGVS 1, p. 5,

p. 8 en 12) – niet te overtuigen. U liet via mail d.d. 2 augustus 20120 bovendien weten aan het CGVS

dat uw moeder uw paspoort heeft weggegooid. Aldus rijst het vermoeden dat u moedwillig uw

paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties omdat hier mogelijks informatie in staat die niet

te verzoenen is met uw relaas (bv. een legaal vertrek).”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig argument

aan. Hij vergenoegt zich er immers toe eenvoudigweg en op algemene wijze aan te geven dat hij heeft

uitgelegd dat zijn paspoort werd vernield en te ontkennen dat hij informatie achterhoudt. Met deze

loutere herhaling van zijn eerder afgelegde verklaringen en deze loutere ontkenning van de

gevolgtrekkingen die het CGVS hieraan verbindt, doet hij op generlei wijze afbreuk aan de voormelde

motieven. De Raad treedt verweerder in deze motieven aldus bij.

Dient verder te worden vastgesteld dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

politieke engagement en activiteiten in Iran. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing terecht

gesteld:

“U beweerde in Iran lid te zijn van de Arabische partij ADPF en in die hoedanigheid informatie over de

situatie van uw regio te verzamelen en te verspreiden (CGVS 1, p. 6). In dat licht is het evenwel

bijzonder merkwaardig vast te stellen dat u niet op de hoogte bent van enkele elementen aangaande de

arrestatie van Bagher Gholami waarmee u in Iran actief samenwerkte (CGVS 1, p. 6 en CGVS 2, p. 6-

7). Zo weet u niet op welk moment van de dag hij werd aangehouden en waar hij is aangehouden

(CGVS 2, p. 6-7). Deze informatie is evenwel geweten daar zij terug te vinden is in publiek toegankelijke

bronnen. Bagher Gholami werd op 17u voor zijn woning gearresteerd. Dat u, die de opdracht kreeg om

info te verzamelen en te verspreiden (CGVS 1, p. 14), die tot voor uw vertrek uit Iran contact had met de

broer van Bagher Gholami (CGVS 2, p. 8), die de stem van uw volk wil zijn en onrechtmatigheden wil

aanklagen (CGVS 2, p. 18), hiervan niet op de hoogte is, mag op zijn minst verbazen, te meer u tevens

te kennen geeft dat wanneer in uw regio zaken zoals arrestaties plaatsvinden, dat nieuws zeer snel

gedeeld wordt (CGVS 2, p. 9). In datzelfde licht is het op zijn minst opvallend te noemen dat u tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud aangeeft dat Bagher Gholami in het verleden voorzitter van de partij

was (CGVS 1, p. 20) terwijl u daar bij uw tweede onderhoud op terugkomt en meent dat hij enkel

verantwoordelijk was voor het verzamelen en verspreiden van nieuws (CGVS 2, p. 6). Hiermee

geconfronteerd blijft u erbij dat hij nooit voorzitter is geweest (CGVS 2, p. 6). Dergelijke inconsistentie

doet wederom afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Ook wat betreft de posities en namen van andere

ADPF-prominenten geef u een tegenstrijdige verklaring. Zo geeft u tijdens uw eerste onderhoud aan dat

de woordvoerder van de partij in Antwerpen Salah Abu Sharif is (CGVS 1, p. 20). Tijdens uw tweede

onderhoud meent u echter dat deze persoon de huidige voorzitter van de partij in Iran is (CGVS 2, p.

6).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven, dit mede gelet op de hoger gedane vaststellingen

inzake zijn beweerde stress ten tijde van de persoonlijke onderhouden bij het CGVS, niet één concreet

en dienstig argument aan. Dat hij, ondanks dat deze informatie geweten is en terug te vinden is in

publiek toegankelijke bronnen, niet op de hoogte bleek omtrent de voormelde informatie aangaande

Bagher Gholami, met wie hij actief zou hebben samengewerkt, dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde

omtrent de positie en functie van deze persoon en dat hij ook over de posities en namen van andere

ADPF-prominenten tegenstrijdige verklaringen aflegde, laat niet toe nog enig geloof te hechten aan

verzoekers beweerde, voormelde politieke engagement en activiteiten voor de ADPF in Iran en aan de

hieruit voortgesproten, door hem ondervonden problemen. Zo hij werkelijk dermate politiek actief zou

zijn geweest in Iran en aldaar daardoor problemen zou hebben ondervonden die hem ertoe noopten het

land te verlaten, kon immers worden verwacht dat hij op de hoogte zou zijn, en zo niet, zich zou hebben

op de hoogte gesteld omtrent dermate cruciale informatie inzake de persoon met en de partij waarvoor

hij actief zou zijn geweest, al was het maar om zijn verzoek om internationale bescherming op een

gedegen wijze te kunnen doen gelden en uiteen te kunnen zetten aan de hand van de nodige

achtergrondinformatie.
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De geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden problemen wordt nog verder ondermijnd, en dit op

fundamentele wijze, doordat de verdere, door hem geschetste gang van zaken in het licht van zijn

vermeende problemen met en vrees ten aanzien van de Ettelaat iedere geloofwaardigheid ontbeert. Dat

verzoeker, die reeds in 2012 ernstige problemen zou hebben gekend met de Ettelaat, werd

gearresteerd, gemarteld, bedreigd en veroordeeld, die mocht worden gedood en die een belofte diende

te ondertekenen dat hij geen politieke activiteiten meer zou voeren, enkele maanden later

eenvoudigweg zijn activiteiten zou hebben hervat, zonder daarbij enige verdere voorzorgsmaatregelen

te treffen, is niet geloofwaardig. Te dezen blijkt uit het niet-betwiste en uitdrukkelijk door verzoeker

bevestigde feitenrelaas dat verzoeker nochtans eenvoudigweg thuis zou zijn blijven wonen en bleef

werken. Nog minder geloofwaardig is het daarbij dat de Ettelaat, hoewel deze hem zocht, daarbij niet

doortastender tewerk zou zijn gegaan en tot drie maal toe bij hem thuis zou zijn langsgekomen wanneer

hij niet thuis was. Daarenboven zou verzoeker ook in de jaren nadat Bagher Gholami verdween en

ondanks dat de Ettelaat hem duidelijk trachtte op te sporen bij naaste familieleden, zoals zijn

schoonouders, zijn neef en zijn vader, hebben verbleven. Dit is niet aannemelijk. Redelijkerwijze kan

immers worden aangenomen dat de Ettelaat hem daar het eerste zou komen zoeken. Evenmin is het

geloofwaardig dat de Ettelaat hem ondanks dat hij zich op deze wijze gedroeg nooit zou hebben

gevonden en ook bij zijn schoonouders en zijn vader steeds zouden zijn langsgekomen wanneer hij niet

thuis was en/of eenvoudigweg kon vluchten. Dat zij hem al die jaren ook op zijn werk, en nadien,

wanneer hij sedert 2017 of 2018 enkele maanden bij zijn neef werkte, ook niet konden aantreffen, mist

eveneens iedere ernst.

Verder is het niet aannemelijk dat de Ettelaat, wanneer zij verzoeker uiteindelijk wel zouden hebben

kunnen arresteren omstreeks 2017-2018, dit ondanks dat zij hem jarenlang zouden hebben gezocht en

ondanks dat hij eerder duidelijk de door hem ondertekende belofte schond, verzoeker vervolgens na

een maand opnieuw eenvoudigweg zouden hebben vrijgelaten mits het ondertekenen van een

vergelijkbare belofte.

Ook verzoekers houding na deze vrijlating kan totaal niet worden gerijmd met en doet bijgevolg op

manifeste wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden problemen en vrees. Hoewel

hij sedertdien voortvluchtig was en een tijdlang het land had verlaten, zou verzoeker immers vrijwillig

vanuit Irak zijn teruggekeerd naar Iran. Verzoeker voert in dit kader niet één concreet en dienstig

argument aan ter weerlegging van de inhoud van de bestreden beslissing in zoverre hierin met reden

wordt aangegeven:

“Verder dient er opgemerkt te worden dat uw houding geenszins in overeenstemming te brengen is met

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. In 1396 (2017 à 2018)

reisde u naar Irak om er met uw huidige echtgenote te trouwen. U keerde nadien terug naar Iran (CGVS

1, p. 3, 13 en 19). U kende evenwel sinds favardin 1391 (maart/april 2012) ernstige problemen met de

Iraanse autoriteiten. Zo was u reeds gearresteerd, opgesloten en gefolterd in favardin 1391 (maart/april

2012) en was tijdens die arrestatie gemarteld. De autoriteiten bleven u na deze arrestatie ook zoeken

(CGVS 1, p. 13-15 en CGVS 2, p. 13-14). Dat u terugkeerde naar Iran om een identiteitskaart voor uw

zoon aan te vragen (CGVS 1, p. 19), doet geen afbreuk aan de vaststelling dat u vrijwillig terugkeerde

naar een land waarvan u beweerde dat de autoriteiten u toen reeds vervolgden. De ernst en de

geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees komt dan ook op de helling te staan.”

Bovendien keerde verzoeker niet enkel vrijwillig terug naar Iran, doch verbleef hij ook na deze terugkeer

opnieuw jarenlang in zijn land van herkomst en koos hij er daarbij opnieuw voor om te verblijven bij

(naaste) familieleden. Zo bleef hij twee jaar bij de nonkels en neven van zijn vader en ging hij nadien

ongeveer een half jaar bij zijn zus in Teheran wonen. Dit is gelet op zijn aangevoerde vrees ten aanzien

van de Ettelaat manifest onaannemelijk. Eveneens is het in dit kader kennelijk ongeloofwaardig dat hij,

zo zijn verklaringen omtrent zijn problemen met en vrees ten aanzien van de Ettelaat strookten met de

waarheid, daarbij geen verdere problemen zou hebben gekend.

Dat verzoeker er vervolgens bovendien initieel voor zou hebben geopteerd om te trachten zijn land van

herkomst op legale wijze en via een reisbureau te verlaten, waarbij hem werd meegedeeld dat hij een

reisverbod had, mist in het licht van de door hem aangevoerde problemen en vrees ook iedere ernst en

kan hoegenaamd niet worden aangenomen.

Verzoeker voert blijkens een lezing van het verzoekschrift verder niet één concreet en dienstig argument

aan ter weerlegging van de volgende, in de bestreden beslissing opgenomen, pertinente en terechte

motieven:

“Uw geloofwaardigheid komt verder op de helling te staan door de volgende vaststellingen. Zo is het

bijzonder opmerkelijk vast te stellen dat u, die stelt dat u op eigen initiatief informatie verzamelt omdat u
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in Iran niemand kan vertrouwen - zelfs uw eigen broer niet want de Ettelaat is overal (CGVS 2, p. 9) -

dan toch tegen vrienden en anderen vertelde over uw activiteiten voor uw partij (CGVS 2, p. 9 en 12).

Verder mist het, gelet op de Iraanse context waarin elke dissidente stem ernstige problemen riskeert,

elke geloofwaardigheid dat u, die net dergelijke onrechtmatigheden kenbaar wil maken (CGVS 2, p. 8),

niet had verwachtte dat u ten gevolge van uw activiteiten gearresteerd kon worden (CGVS 2, p. 10).

Opvallend is tevens dat u voor de DVZ te kennen gaf dat uw neef R (…) naar de rechtbank was gegaan

om zijn borg terug te vragen. Hij kreeg toen te horen dat u zich voor de rechtbank diende te melden

opdat hij zijn borg zou terug krijgen (vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.5). Voor het CGVS

stelt u dat uw neef constant het bezoek kreeg van de Ettelaat en meermaals de boodschap kreeg dat u

zich bij de rechtbank diende te melden, maar u kon niet duiden wanneer dat aan uw neef werd

gezegd, noch waarom u zich diende te melden (CGVS 1, p. 18).Verder legt u opmerkelijke verklaringen

af over het feit of u al dan niet veroordeeld werd na uw arrestatie in 1391 (2012 à 2013). Zo wist u

tijdens uw eerste onderhoud niet of er ooit een procedure voor de rechtbank is opgestart tegen u.

Geconfronteerd met uw verklaringen op de DVZ waar u stelde dat er wel een proces is gestart bij de

Revolutionaire Rechtbank van Ahvaz (vragenlijst CGVS ingevuld op de DVZ, vraag 3.2), stelt u louter

dat u niet weet of er een vonnis tegen u is uitgesproken en wat de inhoud van dit al dan niet vonnis zou

zijn (CGVS 1, p. 18-19). Het louter wijzigen van uw verklaringen volstaat niet om tegenstrijdigheden te

verschonen. Tijdens uw tweede onderhoud stelt u dan weer dat u veroordeeld bent, daarom diende u

een document te tekenen en een belofte te doen (CGVS 2, p. 11). Wanneer u dan gevraagd werd u

welke straf u kreeg, verwijst u enkel naar de veertien dagen dat u opgesloten was. Gevraagd of er in

de rechtbank nog een straf werd uitgesproken, kwam u niet verder dan te stellen dat het goed is om uw

bloed te doden en dat ze kunnen doen met u wat ze willen (CGVS 2, p. 12). Bovendien legt u geen

enkel bewijs van uw veroordeling voor (CGVS 2, p. 12). Verder meent u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat de Ettelaat u na uw vertrek één keer kwamen zoeken bij uw moeder tijdens het Iraans

nieuwjaar van 1399 (maart 2020) (CGVS 1, p. 12-17) en dat ze haar één keer telefonisch contacteerden

(CGVS 1, p. 12-17). Bij uw tweede onderhoud geeft u initieel aan dat de Ettelaat twee keer na het eerste

persoonlijk onderhoud u bij uw moeder kwam zoeken (CGVS 2, p. 4). Aldus kan aangenomen worden

dat de Ettelaat u na uw vertrek reeds vier keer kwam zoeken. Wanneer later tijdens het tweede

onderhoud gevraagd wordt hoeveel keer men u in totaal kwam zoeken na uw vertrek uit Iran, zegt u

echter dat dit twee keer gebeurde (CGVS 2, p. 15). Geconfronteerd met uw tegenstrijdigheid stelt u dat

u dit zich niet exact herinnert (CGVS 2, p. 15), wat in alle redelijkheid niet aanvaard kan worden

aangezien dit kernelementen van uw relaas betreffen.”

Door eenvoudigweg aan te geven en te herhalen dat hij tijdens zijn laatste persoonlijk onderhoud kon

uitleggen dat hij werd veroordeeld, door simpelweg aan te geven dat hij niet werd op de hoogte gebracht

inzake zijn veroordeling, door te verwijzen naar algemene informatie over de gerechtelijke vervolging

van opposanten en door zonder enige verdere precisering en zonder bijkomende bewijzen neer te

leggen te poneren dat hij stappen zou hebben ondernomen om bewijzen te verkrijgen van zijn

veroordeling, heft verzoeker de voormelde, inzake zijn vermeende proces en veroordeling vastgestelde

tegenstrijdigheden en de overige, dienaangaande gedane vaststellingen geenszins op. Dat hij in België

was, kan verder geenszins verklaren waarom hij dermate tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent het

aantal keren dat de autoriteiten hem kwamen zoeken. Voor het overige laat verzoeker de voormelde

motieven volledig onverlet. Bijgevolg blijven deze onverminderd gelden.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van het voorliggende

beroep ruimschoots om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

beweerde politieke engagement en activiteiten in Iran, aan de vermeende, hieruit voortgevloeide

problemen en aan de hieruit voortgesproten, concrete vrees voor vervolging ten aanzien van de Ettelaat

en de Iraanse autoriteiten.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd:

“Wat betreft uw Facebookprofiel, waar u politieke boodschappen over de partij ADPF en over de

politieke situatie in Ahvaz en Iran op post, kan worden opgemerkt dat u dit account pas hebt

aangemaakt nadat u in België aankwam (CGVS 1, p. 4). Bovendien betreft uw enigste politiek ‘bericht’

voorafgaand aan uw eerste persoonlijk onderhoud louter een foto van een vlag van Ahvaz. U postte dit

op 10.10.2019. Nadien postte u negen maanden geen enkele openbare foto of post. Dat u na uw eerste

persoonlijke onderhoud, i.e. augustus 2020 per dag meermaals tientallen posts en links over de politieke

situatie in Ahvaz en Iran deelt, duidt erop dat deze louter een opportunistisch karakter hebben om uw

asielrelaas te staven. Er kan bijgevolg van u verwacht worden dat u deze boodschappen wist alvorens

terug te keren naar Iran. Niets wijst er bovendien op dat deze facebookberichten, die u trouwens onder

eigen naam post (CGVS 1, p. 3-4) reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan uw
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administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende

asielzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben

gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel

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

U bezit dergelijk risicoprofiel niet. Dergelijk risicoprofiel valt evenmin af te leiden uit de drie artikels die u

in België zou geschreven hebben. U beweert dat uw naam onderaan deze door u geschreven en voor

het CGVS ingediende artikels staat (CGVS 2, p. 3-4). Uit nazicht blijkt evenwel dat niet u maar iemand

anders als auteur onderaan deze artikels wordt vermeld. Aldus kan uit deze artikels geenszins

een persoonlijk risico in uw hoofde afgeleid worden.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan de voormelde motieven. De voormelde motieven

inzake de artikels die hij beweerdelijk zou hebben geschreven, laat hij in wezen geheel ongemoeid. Uit

de informatie die verzoeker citeert in het verzoekschrift, kan, in tegenstelling met wat hij tracht te laten

uitschijnen, verder geheel niet worden afgeleid dat de Iraanse autoriteiten zich actief zouden inlaten met

het monitoren en screenen van hetgeen er door Iraanse asielzoekers in het buitenland wordt gezegd,

gedaan of op het internet gezet. De informatie in kwestie heeft immers betrekking op het afsluiten en

censureren van het internet in Iran zelf. Bovendien blijkt uit deze informatie dat de Iraanse autoriteiten,

in zoverre hiervan sprake is van het screenen van het internet, zich daarbij focussen op personen die

waarschuwingen lanceren, journalisten, activisten en personen die de mensenrechten verdedigen.

Aldus ligt deze informatie in zoverre hierin sprake is van een screening van het internet volledig in

dezelfde lijn als deze zoals gehanteerd door verweerder. Uit de voorliggende informatie blijkt

genoegzaam dat de Iraanse autoriteiten geen interesse hebben in het vervolgen van afgewezen

asielzoekers omwille van hun activiteiten in het buitenland, ook deze die verband houden met hun

verzoek om internationale bescherming. Zij schenken over het algemeen weinig aandacht aan

terugkerende verzoekers om internationale bescherming en hebben weinig tot geen aandacht voor wat

deze verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op het internet gezet. Het zijn vooral

personen die al een verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de negatieve aandacht staan van de

Iraanse autoriteiten die bij een terugkeer een verhoogd risico lopen om problemen te riskeren. Dient in

dit kader te worden vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen,

zulks in zijner hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers niet het minste

geloof worden gehecht aan zijn beweerde politieke engagement en activiteiten in Iran, aan de

vermeende, hieruit voortgevloeide problemen en aan de hieruit voortgesproten, concrete vrees voor

vervolging ten aanzien van de Ettelaat en de Iraanse autoriteiten. Verzoeker reikt bovendien niet één

concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten weet zouden

hebben van zijn activiteiten op de sociale media, die hij, dit in tegenstelling met wat in de bestreden

beslissing wordt aangegeven, daarenboven niet eens voert onder zijn eigen naam. Verzoeker maakt,

gelet op het aperte opportunistische karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij

daardoor in concreto in de negatieve aandacht van zijn autoriteiten zou staan. Verder weerlegt hij de

terechte vaststelling niet dat er in casu en gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn

politieke engagement en activiteiten in Iran en het klaarblijkelijk opportunistische karakter van zijn

activiteiten op de sociale media, redelijkerwijze van hem mag worden verwacht hij voorafgaand aan een

terugkeer de betreffende berichten op deze sociale media verwijdert.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Betreffende uw vrees dat u ten gevolge van uw deelname aan de betoging aan de Iraanse ambassade

in België bij terugkeer naar Iran een risico op vervolging of ernstige schade loopt, dient vooreerst

opgemerkt te worden dat u er als gewone deelnemer aanwezig was (CGVS 1, p. 10). Uit de beschikbare

informatie blijkt in dit verband verder dat de Iraanse autoriteiten niet de mogelijkheden hebben om alle

oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren. Bovendien blijkt dat jaarlijks duizenden Iraniërs naar

Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na, personen die geen of weinig

zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij terugkeer geen problemen

ondervinden. Veel hangt bijgevolg af van de zichtbaarheid van de persoon en zijn activiteiten. Hierboven

werd reeds uiteengezet dat u uit niets blijkt dat u reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten bent

gekomen. U weet ook niet of de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw activiteiten. Ze weten al

niet of u Iran al dan niet verlaten heeft (CGVS 2, p. 17). Gelet op uw beperkt aantal deelnames, i.e. één,

aan betogingen tegen het Iraanse regime in België, gelet op uw zeer beperkte zichtbaarheid hierbij – u

nam als gewone deelnemer deel – en gelet op het feit dat u geen geloofwaardige aanwijzingen heeft dat

de Iraanse autoriteiten van uw deelname aan de betoging voor de Iraanse ambassade op de hoogte

zijn, blijkt uit niets dat u bij terugkeer naar Iran omwille van uw loutere deelname aan één manifestatie

tegen het Iraanse regime een verhoogd risico op vervolging of ernstige schade zou lopen.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Dat de Iraanse ambassade met

bewakingscamera’s zou zijn omringd, wordt door verzoeker niet gestaafd en kan, in zoverre dit zou
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kunnen worden aangenomen, hoe dan ook niet volstaan om aannemelijk te maken dat hij daarbij

zichtbaar en herkenbaar in beeld zou zijn gekomen. Verder dient in dit kader te worden opgemerkt dat,

zo al aangenomen zou kunnen worden dat verzoeker hierop te zien zou zijn, gelet op de beschikbare

informatie, aangenomen kan worden dat de Iraanse autoriteiten weinig tot geen interesse zouden

hebben in zijn persoon. Verzoeker nam immers slechts éénmalig deel aan een betoging bij de

ambassade, had daarbij geen zichtbare en actieve rol en was er aanwezig als eenvoudige en anonieme

deelnemer. Dat de autoriteiten hem desondanks en ondanks dat hij voorheen bij hen kennelijk niet

gekend was en niet in hun negatieve aandacht stond, zouden willen identificeren met het oog op

vervolging, is aldus niet aannemelijk. Evenmin kan, zo zij zulks al zouden willen, zonder meer worden

aangenomen dat zij dit eenvoudigweg en op basis van een aantal beelden van veiligheidscamera’s,

zouden kunnen doen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan (het

oprechte karakter van) verzoekers politieke engagement en activiteiten, dat verzoeker niet aantoont of

aannemelijk maakt dat hij zich bij een terugkeer naar zijn land van herkomst als politiek activist zou

profileren of als dusdanig zou riskeren te worden beschouwd en dat verzoeker derhalve evenmin

aantoont of aannemelijk maakt dat hij ingevolge hiervan problemen zou riskeren of een gegronde vrees

voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin zou dienen te koesteren.

De door verzoeker neergelegde documenten en stukken, zoals bij het verzoekschrift gevoegd en zoals

opgenomen in het administratief dossier, zijn niet van zulke aard dat zij afbreuk kunnen doen aan de

hoger gedane vaststellingen.

Aan het attest dat bij het verzoekschrift is gevoegd en dat zou uitgaan van het ADPF, kan vooreerst niet

de minste bewijswaarde worden gehecht. Vooreerst brengt verzoeker dit attest slechts bij in de vorm

van een afdruk/kopie. Gelet op de manipuleerbaarheid van dergelijke afdrukken/kopieën, ontbeert dit

stuk bewijswaarde. De bewijswaarde van dit stuk wordt nog verder ondermijnd doordat dit stuk een

klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter vertoont. Het werd immers duidelijk opgesteld op vraag van

verzoeker, werd gericht aan ‘al wie het aanbelangt’ (“To whom it may concern”) en werd opgemaakt met

het oogmerk op een verblijfs- of beschermingsstatus voor verzoeker. Waar in dit attest, dit bovendien op

bijzonder algemene wijze, gewag wordt gemaakt van verzoekers politieke activiteiten, blijkt uit dit attest

daarenboven nergens dat, in welke mate of op welke wijze dit alles werd geverifieerd. Hoe zulks zou zijn

geschied, kan verder niet worden ingezien nu de organisatie waarvan het uitgaat kennelijk in Londen

zetelt. Tevens is het bevreemdend dat op dit attest maar liefst drie verschillende websites worden

vermeld voor één en dezelfde organisatie. Daarbij blijkt verder dat de eerste weblink (via doorverwijzing)

in wezen verwijst naar dezelfde website als de derde, zodat niet kan worden ingezien dat hiervoor twee

verschillende links worden opgenomen in dergelijk attest. De tweede weblink leidt dan weer naar een

andere website. Waarom één en dezelfde organisatie twee verschillende websites met een vergelijkbare

inhoud zou runnen, kan evenmin worden ingezien. Hoe dan ook kan worden opgemerkt dat

getuigschriften en lidkaarten van een politieke beweging weliswaar een bijkomend bewijs kunnen zijn

van de aangehaalde feiten doch dat dergelijke getuigschriften en lidkaarten op zich niet kunnen volstaan

om het gebrek aan geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen. Zij hebben noch een officieel

karakter, noch officiële bewijswaarde.

In het verlengde hiervan dient tevens te worden opgemerkt dat ook het ter terechtzitting neergelegde

attest van de ADPF (London) van 1 september 2021 een fotokopie betreft en herhaalt de Raad dat aan

fotokopieën geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze gemakkelijk door knip- en

plakwerk te fabriceren zijn. Mutatis mutandis geldt hoger vermelde motivering eveneens voor

onderhavig attest.

Ook de foto’s die verzoeker bij het verzoekschrift voegt, worden verder neergelegd in de vorm van

makkelijk manipuleerbare afdrukken. Foto’s zijn op zich overigens eveneens gemakkelijk te

manipuleren. Bovendien bevatten deze slechts een momentopname en kunnen deze eenvoudigweg in

scène worden gezet. Op de eerste foto wordt verzoeker daarenboven nergens afgebeeld. Dit betreft een

foto van een zekere F. Marmazi. Op de tweede foto staat dan weer enkel verzoeker afgebeeld, en dit

voor een nietszeggende achtergrond. Aldus kan uit deze foto geheel niets worden afgeleid. Op de derde

en de vierde foto wordt verzoeker in andere vensters afgebeeld dan een aantal andere personen.

Dergelijke vensters, foto’s en collages kunnen bijzonder eenvoudig worden samengesteld en

gefabriceerd. Hoe dan ook kan uit deze foto’s in het geheel niet worden afgeleid wie de andere, hierop

afgebeelde personen zouden zijn. Dat verzoeker, zoals hij voorhoudt, hierop zou worden afgebeeld

naast een aantal – bovendien door hem niet nader genoemde – volksvertegenwoordigers, kan aldus in

het geheel niet worden aangenomen. Op de vierde foto wordt verzoeker afgebeeld aan de zijde van een
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vrouw. Uit deze foto blijkt niet wie deze vrouw is en kan, te meer nu verzoeker hierover ook geen

verdere precisering geeft, niet worden afgeleid dat dit een volksvertegenwoordiger zou zijn. Uit geen van

de foto’s kan hoe dan ook iets worden afgeleid inzake (de waarachtigheid en oprechtheid van)

verzoekers politieke engagement en activiteiten, omtrent de problemen die hieruit zouden zijn

voortgesproten en uit de vrees die hij ten gevolge hiervan beweert te koesteren. Als dusdanig kunnen zij

aldus hoe dan ook geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De overige documenten en stukken, zoals opgenomen in het administratief dossier, kunnen omwille van

de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker

overigens niet dienstig en concreet worden aangevochten of betwist, tot slot evenmin afbreuk doen aan

het voorgaande. Deze redenen worden, gezien zij door verzoeker niet dienstig en concreet worden

aangevochten en betwist, door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“Uw documenten wijzigen bovenstaande conclusie niet. Uw identiteit en herkomst staan op zich niet ter

discussie, net zomin als uw scheiding met E. S. (…). De artikels over de gebeurtenissen in Ahvaz en

Iran laten niet toe om enige uitspraak te doen dat u persoonlijk bij een terugkeer naar Iran een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou hebben. Dezelfde

conclusie geldt voor de artikels over Navid Akfari. De foto’s waarop u met enkel mannen te zien bent,

waarvan u beweert dat het partijleden zijn, van de arrestatie van uw schoonbroer en van uw overleden

zoon laten dergelijke conclusie evenmin toe. Uw eenmalige deelname aan een betoging voor de Iraans

ambassade, wat u staaft met een foto, wordt op zich niet in twijfel getrokken. De artikels waarvan u

beweert dat ze van uw hand zijn werden hierboven reeds besproken. Wat betreft de verklaringen van

het Ahwazi Democratic Popular Front en het Ahwazi Centre for Human Rights moet opgemerkt worden

dat dit een door u opgestelde vraag betreft en wel ruim nadat u in België een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend. Dergelijk door u geformuleerde vraag laat geenszins toe de

geloofwaardigheid van de inhoud ervan vast te stellen. Bovendien dienen documenten om

bewijskrachtig te zijn ondersteund te worden door geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het

geval is. De verklaring over het ontbreken van bewijsstukken over de arrestatie van uw schoonbroer is

onvoldoende om uw geloofwaardigheid te herstellen. Uw opmerking over uw moeder die uw paspoort

weggegooide, werd hierboven al besproken.”

Gelet op het voorgaande, is verzoekers verwijzing naar (informatie over) de risico’s voor en behandeling

van politieke opposanten in zijn land van herkomst verder niet dienstig. Verzoeker kan bezwaarlijk

volstaan met deze verwijzing naar algemene informatie over de situatie in zijn land van herkomst, die

mede gelet op hetgeen voorafgaat in het geheel geen betrekking heeft op zijn persoon, om aan te tonen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of

vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande,

schromelijk in gebreke.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.

3.5. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

3.6. Gelet op het voorgaande toont verzoeker verder niet aan dat hij vroeger vervolgd is geweest of

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve kan hij zich te dezen niet dienstig beroepen op de

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoeker toont voor het overige niet aan op welke wijze “de beginselen van behoorlijk bestuur, van

zorgvuldigheid en voorzorg” in casu en door de bestreden beslissing zouden zijn geschonden. Bijgevolg

wordt deze schending ook niet op dienstige wijze aangevoerd.

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

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

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig 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


