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nr. 266 259 van 4 januari 2022

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 28 juni 2021 heeft

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

21 mei 2021.

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 29 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

S. DELHEZ en van attaché C. CORNELIS, 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 afkomstig van Teheran.

U nam deel aan demonstraties in 1388 (21 maart 2009 – 20 maart 2010). U was een aanhanger van de

Groene Beweging en kwam op straat omdat de verkiezingsresultaten vervalst waren. U ontving een sms

rond 26 of 27 khordad (16 of 17 juni 2009) waarin uw naam vermeld werd en geschreven stond dat u

deelgenomen had aan de demonstraties, geobserveerd werd en problemen zou krijgen indien u nog een

keer op de demonstraties gezien zou worden. U nam nog een tweetal keer deel aan demonstraties.

Twee dagen nadat u de sms ontvangen had, kreeg u opnieuw een sms. Na ontvangst van deze tweede
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sms ging u niet meer betogen. U was op dat moment nog bezig met uw legerdienst en het uitvoeren van

uw legerdienst vond u onverenigbaar met betogen tegen het regime. Op de 17e van de maand ramadan

van het jaar 1390 (17 augustus 2011), een paar dagen nadat u uw legerdienst beëindigd had, werd u

door twee agenten in burger in een anonieme wagen verzocht om te stoppen toen u met uw motorfiets

onderweg was van bij een vriend naar huis. U gaf gas om te vluchten. Ze achtervolgden u en reden u

aan. U botste tegen de stoep. De geheime agenten lieten u daar achter. U lag 18 dagen in coma. Toen

u uit uw coma ontwaakte, kwam de politie om een verslag op te maken. U vertelde hen wat er gebeurd

was. De politie beweerde echter dat niemand u de stoep had doen oprijden en dat u zelf het ongeval

veroorzaakt had. De politie zei ook dat de camera’s die ophingen aan het kruispunt waar uw ongeval

had plaatsgevonden, niet aanstonden. U moest drie keer geopereerd worden en zes maanden in bed

blijven.

Op 10 bahman 1395 (29 januari 2017) werd uw broer gedood in een conflict met de politie. Hij was in

zijn been geschoten en op het hoofd geslagen met een matrak. Hij stierf in de ambulance. Een vriend

van uw broer, E. (…), vertelde u dat uw broer politieke activiteiten had gehad en dat de politie al een

tijdje naar hem op zoek was geweest. De politie had hem en twee vrienden geïdentificeerd en hun

woonplaats gevonden. Toen ze hen wilden aanhouden, namen zijn twee vrienden de benen en raakte

uw broer in een gevecht met de politie verwikkeld. De autoriteiten waren aanwezig op de

uitvaartplechtigheid van uw broer en bedreigden u. Ze zeiden u niets te zoeken achter de dood van uw

broer en geen klacht in te dienen bij de rechtbank.

U baatte een winkel uit tegenover de universiteit. Uw winkel werd drie keer verzegeld door de

organisatie die de winkels controleert en toezicht houdt of ze de islamitische voorschriften respecteren.

De toezichthouders vroegen u waarom jongens en meisjes niet apart zaten in uw winkel en waarom de

meisjes niet gesluierd waren. U slaagde er drie keer in uw winkel open te houden door smeergeld te

betalen. De laatste keer kwamen de toezichthouders met hun baas en werd uw winkel definitief

verzegeld.

In dey 1396 (22 december 2017 - 20 januari 2018) nam u samen met vier vrienden, O. A. (…), H. A.

(…), M’. B. (…) en M”. M. (…), deel aan demonstraties tegen de hoge prijzen in Iran. Tijdens deze

demonstraties bedekten jullie jullie gezichten. Naast slogans tegen de hoge prijzen in Iran werden soms

ook slogans tegen Khamenei en scheldwoorden gericht aan de regering geroepen. De demonstraties

werden uiteindelijk door het regime de kop ingedrukt.

Rond Perzisch Nieuwjaar (21 maart) ging u naar het noorden van Iran. Toen u terug op weg was naar

Teheran, werd u opgebeld door M. R. (…), een vriend van u. Hij vertelde u dat de agenten in burger op

oudejaarsavond (20 maart) uw woning waren binnengevallen en op zoek waren naar u. Ze hadden ook

uw buren ondervraagd. M. R.’s (…) schoonbroer woonde tegenover u en had M. R. (…) ingelicht. U

maakte rechtsomkeer en ging naar het huis van een vriend van u, Mo. (…), in het dorp Daroen Kolla

nabij Babol. U gooide uw simkaart weg en gebruikte sindsdien een simkaart die niet op uw naam

geregistreerd stond. U verbleef een tweetal maanden bij Mo. (…). In de periode voor uw vertrek uit Iran

verbleef u ook soms bij El. (…), een vriendin van u, die in Babol woont.

Vier dagen na uw vlucht kwam u via de neef van O. (…) te weten dat O. (…) gearresteerd was. Enkele

dagen later kwam u via hem te weten dat ook H. (…) gearresteerd was. Twee maanden na hun

arrestatie kwam het nieuws dat O. (…) zelfmoord gepleegd had in de gevangenis. U gelooft niet dat O.

(…) zelfmoord gepleegd heeft en vermoedt dat hij gestorven is na folteringen. Van M’. (…) en M”. (…)

vernam u niets. U vernam enkele keren dat men naar u op zoek was en de buren ondervroegen. U

vermoedde dat O. (…) onder folteringen de Iraanse autoriteiten verteld heeft dat u samen met hem had

deelgenomen aan de demonstraties en dat de Iraanse autoriteiten bij u thuis verboden boeken en de

vlag met de zon en de leeuw gevonden hebben en meegenomen hebben als bewijsstukken. U besloot

Iran te verlaten.

U verliet Iran op illegale wijze aan het einde van de maand mordad (23 juli – 22 augustus) richting

Turkije. U verbleef 12 dagen in Turkije en reisde vervolgens naar Griekenland. U diende een verzoek

om internationale bescherming in in Mytilini, Lesbos op 16 augustus 2018. U verliet Griekenland na een

jaar omdat uw interview in het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd uitgesteld

omdat u als kwetsbaar bestempeld was. U reisde verder naar België, waar u op 1 oktober 2019

aankwam en op 15 oktober 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Bij terugkeer naar Iran vreest u de doodstraf te zullen krijgen.

Op de Werelddag tegen de Doodstraf nam u deel aan een protestactie in Brussel. Soms protesteert u

tegen het Iraanse regime op uw Instagramprofiel.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende originele

documenten neer: uw Iraans rijbewijs, een rapport opgesteld door klinisch psycholoog S. O. (…), waarin

zij stelt dat u vier keer op psychotherapeutische consultatie gekomen bent, aan een depressie en

angsten lijdt ten gevolge van verschillende traumatiserende gebeurtenissen in Iran en de volgende

symptomen heeft: verdrietig gemoed, angst, hypergeïrriteerdheid, laag zelfvertrouwen, anhedonie (geen
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vreugde meer kunnen ervaren), teruggetrokken zijn in uzelf, ruminaties (het herhaaldelijk langdurig

denken over of herkauwen van gevoelens en problemen) en een functionele vertraging die uw

herinneringen verward maakt (d.d. 28.09.2020), een medisch attest opgesteld door Dr. A. P. (…) dat u

meerdere middenbekkenfracturen opliep ten gevolge van een motorongeval en psychologische stress

heeft ten gevolge van een mogelijke onvruchtbaarheid (d.d. 16.10.2020), en een attest dat u sinds 5

augustus 2020 twee keer per maand psychologisch begeleid wordt (d.d. 04.09.2020). Daarnaast legt u

kopieën neer van uw identiteitskaart, van uw shenasnameh, van zeven foto’s van u met uw vrienden in

Griekenland, van een foto van uw brommer, van medische documenten in verband met uw

ziekenhuisopname in Iran na uw ongeval, van een foto van u en uw broer, van de beslissing van de

vrederechter om u ter observatie in de psychiatrie op te nemen (d.d. 07.07.2020), van een foto van een

litteken op uw onderbuik, van twee foto’s van uw deelname aan de protestactie tegen de doodstraf in

Brussel en van drie screenshots van uw Instagramaccount.

B. Motivering

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

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

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit de door u neergelegde stukken blijkt dat u lijdt aan hypergeïrriteerdheid en een functionele vertraging

die uw herinneringen verward maakt. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u

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

generaal. Zo kreeg u tijdens uw persoonlijk onderhoud de tijd om op eigen tempo rustig uw relaas te

brengen en kreeg u extra pauzes wanneer u aangaf daaraan nood te hebben. Hoewel u zelf aangeeft

veel stress en druk te ervaren en verstrooid te zijn (CGVS 2, d.d. 30.10.2020, p. 6,5) legt u doorheen uw

persoonlijke onderhouden nauwkeurige, gedetailleerde en uitvoerige verklaringen af en geeft u logische

antwoorden op de u gestelde vragen. Uit het verloop van beide onderhouden kan dan ook op geen

enkele wijze opgemerkt worden dat u omwille van mentale problemen niet in staat zou zijn geweest

adequate verklaringen af te leggen, noch gaven u of uw advocaat dit aan.

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

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

uw verplichtingen.

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

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

kan worden toegekend.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uw algemene geloofwaardigheid op de helling komt te staan

doordat u ongeloofwaardige verklaringen aflegt over uw identiteitsdocumenten.

Bij de DVZ verklaarde u uw paspoort en andere persoonlijke documenten verloren te zijn in Turkije bij

een razzia van de politie (verklaring DVZ, d.d. 26.11.2019, vraag 28). Op het CGVS verklaart u dan

weer dat uw paspoort, identiteitskaart en legerdienstkaart thuis liggen (notities van het persoonlijk

onderhoud CGVS 1, d.d. 16.09.2020, p. 7). Uw shenasnameh verloor u in Turkije toen u op het punt

stond aan boord te gaan van een boot om naar Griekenland te gaan en verrast werd door de politie. De

politie achtervolgde u, waarop u uw rugzak, waar uw shenasnameh in zat, achterliet (CGVS 1, p. 8). Bij

confrontatie met uw tegenstrijdige verklaringen stelt u zich vergist te hebben en herinnert u zich dat het

uw paspoort was dat in uw rugzak zat in Turkije terwijl uw shenasnameh thuis in uw brandkast lag. U

voegt spontaan toe dat u uw paspoort bij u had omdat aanvankelijk afgesproken was dat men een visum

in uw paspoort zou zetten en u zich met uw paspoort zou kunnen identificeren indien nodig (CGVS 1, p.

10). In uw tweede persoonlijk onderhoud verklaart u dat u geheel toevallig uw paspoort bij u had toen u

zich in het noorden van Iran bevond en te weten kwam dat de Iraanse autoriteiten naar u op zoek waren

–normaliter had u altijd énkel uw rijbewijs als identiteitsbewijs op zak– omdat u een tijdje ervoor uw

paspoort aan een vriendin die niet geloofde dat u naar Irak was gegaan, had getoond (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS 2, d.d. 30.10.2020, p. 21-22). Dat u zich vergist zou hebben tussen uw

shenasnameh en paspoort terwijl het feit dat u überhaupt uw paspoort bij had toen u ontdekte dat de

Iraanse autoriteiten naar u op zoek waren op een gelukkig toeval berustte én u oorspronkelijk van plan

was uw eigen authentieke paspoort te gebruiken, is allerminst geloofwaardig. Ook uw verklaringen dat u

wél uw rijbewijs maar niet uw shenasnameh dan wel paspoort in een plastic folie gewikkeld zou hebben

voor het geval u in zee belandde, en wél uw rijbewijs maar niet uw shenasnameh dan wel paspoort

gered zou kunnen hebben toen u plots achtervolgd werd door de Turkse politie, zijn weinig overtuigend.

U verklaart hierover dat u nog niet goed wakker was en vergeten was uw shenasnameh dan wel

paspoort in plastic te wikkelen (CGVS 1, p. 8).

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat talrijke inconsistenties en tegenstrijdigheden verhinderen dat

er enig geloof gehecht kan worden aan uw vluchtrelaas.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u incoherente verklaringen aflegt over wanneer u aan

demonstraties zou hebben deelgenomen in Iran. Met betrekking tot uw deelname aan demonstraties in
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1388 verklaart u twee keer dan wel drie à vier dagen, deelgenomen te hebben. U verklaart op 25

khordad, 6 en 7 dey en 9 en 10 moharram 1388 (15 juni, 26, 27 en 28 december 2009) deelgenomen te

hebben aan demonstraties (CGVS 2, p. 8). Anderzijds verklaart u te denken op 26 of 27 khordad 1388

(16 of 17 juni 2009) een eerste SMS van de Iraanse autoriteiten ontvangen te hebben, waarin uw naam

vermeld werd en geschreven stond dat u deelgenomen had aan de demonstraties, geobserveerd werd

en problemen zou krijgen indien u nog een keer op de demonstraties gezien zou worden. U verklaart na

deze eerste SMS ‘minder’ naar de demonstraties gegaan te zijn. U nam nog een tweetal keer deel aan

demonstraties. Twee dagen nadat u de eerste sms ontvangen had, kreeg u opnieuw een SMS. Na

ontvangst van deze tweede SMS zou u niet meer zijn gaan betogen. U was op dat moment nog bezig

met uw legerdienst en u vond het uitvoeren van uw legerdienst onverenigbaar met betogen tegen het

regime (CGVS 2, p. 10). Uw verklaring na ontvangst van de twee SMS’en van de Iraanse autoriteiten in

khordad 1388 niet meer te zijn gaan betogen, zijn incoherent met uw eerdere verklaringen op 6 en 7 dey

en op 9 en 10 moharram 1388 (26, 27 en 28 december 2009) te zijn gaan betogen. Tevens legt u

incoherente verklaringen af over uw deelname aan de demonstraties in dey 1396 (22 december 2017 -

20 januari 2018). U verklaart tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud aanvankelijk dat de protestacties

in dey 1396 drie dagen duurden en op 9 dey de kop ingedrukt werden door het regime (CGVS 1, p. 18-

19). Bij aanvang van uw tweede persoonlijk onderhoud wenst u uw eerdere verklaringen over de duur

van de demonstraties in dey 1396 te corrigeren en stelt u dat de demonstraties nog tien dagen

voortduurden na 9 dey 1396 (CGVS 2, p. 3-4). U verklaart even later dat u in totaal negen à tien dagen

deelgenomen zou hebben aan demonstraties in dey 1396 (CGVS 2, p. 9). Uw verklaring dat u zo’n

negen à tien dagen deelgenomen zou hebben aan deze betogingen terwijl u eerder verklaarde dat ze

slechts drie dagen duurden, kan allerminst overtuigen van uw deelname aan deze betogingen. Dat het u

omwille van uw zenuwen voor uw persoonlijk onderhoud bij het verlaten van uw eerste persoonlijk

onderhoud te binnen geschoten zou zijn dat de demonstraties in dey 1396 na 9 dey nog tien dagen

duurden in plaats van dat ze de kop werden ingedrukt na drie dagen en dat u zelf nog zou deelgenomen

hebben kan evenmin overtuigen. Integendeel, uw verklaringen wekken sterk de indruk gebaseerd te zijn

op informatie die u heeft opgezocht in plaats van op uw eigen ervaringen.

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat u incoherente verklaringen aflegt over wanneer uw ongeval

plaatsvond. Bij de DVZ situeerde u uw ongeval rond dezelfde tijd als uw deelname aan de

demonstraties naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in 1388. U verklaarde dat u deelnam aan

de betogingen, een SMS kreeg van de inlichtingendiensten dat u herkend was en nooit meer mocht

deelnemen aan betogingen en rond die tijd achtervolgd werd op uw bromfiets waarbij men hard op u

inreed (vragenlijst CGVS, d.d. 13.03.2020, vraag 5). Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud situeert u

uw ongeval nu eens in 1388 (21 maart 2009 – 20 maart 2010) (CGVS 1, p. 18), dan weer in de vijfde of

zesde maand van 1390 (23 juli – 22 september 2011) (CGVS 1, p. 12). Tijdens uw tweede persoonlijk

onderhoud herinnert u zich dat uw ongeval plaatsvond op de 17e van de maand ramadan van het jaar

1390 (17 augustus 2011) (CGVS 2, p. 12). U specifieert dat uw ongeval enkele dagen nadat u uw

legerdienst beëindigd had, plaatsvond (CGVS 1, p. 11-12), maar situeert uw legerdienst dan weer van

de 11e maand van 1387 tot de vijfde maand van 1389 (20 januari 2009 – 22 augustus 2010) (CGVS 1,

p. 3). Tevens stelt u dat uw ongeval twee jaar na uw deelname aan de demonstraties plaatsvond (CGVS

2, p. 14). Dat u er niet in slaagt uw motorongeval op consistente wijze in de tijd te situeren –niet aan de

hand van data die u zelf veelvuldig en spontaan gebruikt, noch aan de hand van andere

referentiepunten in uw leven zoals uw legerdienst of uw beweerde deelname aan demonstraties in

1388– haalt het geloof in uw vluchtrelaas, waarin u uw ongeval rechtstreeks in verband brengt met uw

deelname aan de demonstraties in 1388 (vragenlijst CGVS, vraag 5; CGVS 1, p. 19; CGVS 2, p. 13-14),

onderuit.

Overigens dient eveneens vastgesteld te worden dat u evenmin eenduidig bent over of er al dan niet

een causaal verband is tussen uw deelname aan de betogingen van 1388 en uw ongeval. Waar u bij de

DVZ dit causaal verband nog uitdrukkelijk poneerde om aan te tonen dat de Iraanse autoriteiten u sinds

geruime tijd viseren (zie supra), en u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud verklaart dat agenten in

burger in een anonieme wagen u aanreden en u duidelijk aan de hand van hun bevel om te stoppen kon

opmaken dat deze twee personen agenten in burger waren (CGVS 1, p. 11-12), schippert u tijdens uw

tweede persoonlijk onderhoud tussen uiteenlopende versies van de feiten naargelang de vraagstelling.

Zo verklaart u nu eens dat u geen problemen had en vraagt u zich af waarom u zou moeten zijn

vluchten wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u Iran niet verliet na uw ongeval gelet op uw

eerdere verklaringen dat de Iraanse autoriteiten u hadden trachten te vermoorden (CGVS 2, p. 12), dan

weer dat u niet wist wie achter uw ongeval zat of wat de oorzaak van uw ongeval was geweest (CGVS

2, p. 12), waarna u toch stelt dat de personen die uw ongeval veroorzaakt hadden, eruit zagen als

agenten in burger (CGVS 2, p. 13), om enkele tellen later opnieuw te verklaren dat u niet precies weet

wat de oorzaak was van uw ongeval wanneer u geconfronteerd wordt met uw eerdere verklaring dat u

geen problemen had in Iran (CGVS 2, p. 14). Dat u louter op basis van het feit dat iemand in een wagen
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u zegt aan kant te gaan, de conclusie zou trekken dat deze personen agenten in burger zijn (CGVS 1, p.

12), is overigens allerminst plausibel. Evenmin kan begrepen worden wat de Iraanse autoriteiten

hiermee zouden hebben willen bereiken, indien u na ontvangst van hun 2 SMS’en niet meer was gaan

demonstreren (CGVS 2, p. 10) en indien uw laatste deelname aan een demonstratie twee jaar eerder

had plaatsgevonden (CGVS 2, p. 14). U brengt zelf geen verduidelijking aan op dit punt (CGVS 1, p.

12).

Daarnaast legt u tegenstrijdige verklaringen af over of uw vrienden O. (…) en H. (…), met wie u naar

politieke demonstraties gegaan zou zijn, vaak bij u thuis over de vloer kwamen. Waar u aanvankelijk

verklaart dat O. (…) ‘soms’ en H. (…) ‘heel weinig’ langskwam op uw appartement (CGVS 1, p. 19;

CGVS 2, p. 10), verklaart u later dat O. (…) en H. (…) ‘altijd’ langskwamen bij u op uw appartement

omdat u alleen woonde, dit om te duiden waarom u aan de families van O. (…) en H. (…) geen bewijzen

kunt vragen over hun respectievelijke overlijden in een Iraanse gevangenis en arrestatie. Hun families

zouden u immers als de schuldige zien van het feit dat O. (…) en H. (…) in de problemen waren

gekomen (CGVS 2, p. 18). Dat er aan uw verklaringen dat de families van O. (…) en H. (…) u

beschuldigen van O.’s (…) en H.’s (…) problemen met de Iraanse autoriteiten geen geloof gehecht kan

worden blijkt vooreerst uit het feit dat u hierover met geen woord repte toen uw advocaat u met behulp

van de tolk vroeg of u in contact was met de familie van O. (…) om zijn overlijdensakte, waarvan u zelf

eerder melding had gemaakt, te verkrijgen. U stelde louter dat men u geen document zou geven en dat

u het zou proberen (CGVS 1, p. 19-20). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud blijft u dan weer

bijzonder aan de oppervlakte over hoe u dit nieuws te weten gekomen zou zijn. Desgevraagd stelt u

louter dit gehoord te hebben. Gevraagd van wie u dit gehoord heeft, antwoordt u dat u dit van

kameraden gehoord heeft. Wanneer u gevraagd wordt van welke kameraden u dit gehoord heeft,

antwoordt u dat er vele gemeenschappelijke kameraden zijn. Nogmaals gevraagd van wie u gehoord

heeft dat de families van O. (…) en H. (…) u beschuldigen, antwoordt u nogmaals dat u dat van ‘die’

gemeenschappelijke kameraden gehoord heeft. Gevraagd of deze kameraden namen hadden,

antwoordt u dat er vele honderden, zelfs duizenden kameraden waren en vernoemt u ene Mu. (…).

Wanneer u erop gewezen wordt dat de protection officer niet de namen van al uw gemeenschappelijke

kameraden hoeft te weten en enkel wilt weten van wie u dit nieuws vernomen heeft, herinnert u zich

plots dat u dit te weten gekomen was van uw kameraad Ho. (…), dit toen u in Griekenland was (CGVS

2, p. 19). Er dient opgemerkt te worden dat er weinig overtuigingskracht uitgaat van dergelijke vage en

oppervlakkige verklaringen, temeer u zelf verklaart dat u met niemand contact had toen u in Griekenland

was (CGVS 2, p. 19). Er zou dan immers verwacht kunnen worden dat de weinige personen met wie u

in contact stond u zouden zijn bijgebleven, zeker indien ze u nieuws gebracht zouden hebben over de

families van uw overleden en gearresteerde vrienden.

Tevens bent u tegenstrijdig over of de Iraanse autoriteiten na de huiszoeking met oudejaar 1396 nog bij

u thuis zijn langsgekomen. In uw spontaan relaas verklaart u dat u toen u bij uw vriend Mo. (…) in het

dorp Daroen Kolla verbleef, een paar keer hoorde dat men naar uw appartement was gekomen en de

buren ondervraagd hadden. U begreep toen dat het de Iraanse autoriteiten menens was en besloot Iran

te verlaten (CGVS 1, p. 19). In uw tweede persoonlijk onderhoud verklaart u dan weer slechts op de

hoogte te zijn van één huiszoeking bij u thuis, met name die van oudejaar 1396, en niet te weten of de

Iraanse autoriteiten na oudejaar 1396 nog bij u thuis zijn langsgekomen (CGVS 2, p. 20).

Daarnaast legt u incoherente verklaringen af over wanneer u uw wagen van de hand deed om aan geld

te geraken voor uw vertrek uit Iran. Zo verklaart u in uw eerste persoonlijk onderhoud dat u uw wagen in

de eerste maand van 1397, de eerste maand dat u voortvluchtig was sinds de inval van de autoriteiten

in uw appartement met oudejaar 1396, verkocht (CGVS 1, p. 16). In uw tweede persoonlijk onderhoud

schetst u een ander verloop van de gebeurtenissen: u stelt dat u vier dagen na uw vlucht ontdekte dat

O. (…) gearresteerd was, doch probeerde te doen alsof er niets aan de hand was en een gewoon leven

trachtte te leiden, O. (…) twee maanden na de politieinval bij u thuis stierf en u daarna uw wagen en

andere bezittingen verkocht en al het geld dat u tegoed had inde (CGVS 2, p. 15).

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw pogingen om Iran te verlaten. Bij de DVZ verklaarde

u dat u Iran probeerde te verlaten maar erachter kwam dat dat niet ging omdat uw naam op een lijst

stond. U zou dat te weten gekomen zijn via de broer van een vriend van u, die op de migratiedienst

werkte. Daarop zou u uiteindelijk besloten hebben Iran op illegale wijze te verlaten (verklaring DVZ,

vraag 5). Op het CGVS verklaart u dan weer niet eerst geprobeerd te hebben Iran op legale wijze te

verlaten alvorens op illegale wijze te vertrekken. U stelt dat u in feite al wist dat er een uitreisverbod gold

voor u omdat dat heel normaal is in Iran als de autoriteiten een politie-inval gedaan hebben. Tevens stelt

u op het CGVS niet te weten wat de precieze relatie was tussen uw kameraad Ali en de persoon die hij

kende bij de migratiedienst, terwijl u op de DVZ verklaarde dat het om zijn broer ging. U zegt dat het een

familielid of kennis was (CGVS 2, p. 19-20).

Bovenstaande vaststellingen nopen tot de conclusie dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

voorgehouden problemen in Iran.
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Voor de volledigheid dient aangestipt te worden dat u geen persoonlijke vrees of concrete problemen

met de Iraanse autoriteiten naar aanleiding van het overlijden van uw broer op 10 bahman 1395 (29

januari 2017), waarvan u overigens geen begin van bewijs neerlegt, aanhaalt. Bij de DVZ verklaarde u

louter zonder meer dat uw broer Hu. (…) door de autoriteiten vermoord werd (vragenlijst CGVS, vraag

5). Ook wanneer u spontaan uw relaas brengt, maakt u geen melding van enige problemen met de

Iraanse autoriteiten naar aanleiding van de moord op uw broer (CGVS 1, p. 18-19). U verklaart in uw

tweede persoonlijk onderhoud weliswaar in algemene bewoordingen dat ‘ze’ u veel bedreigd hebben na

de moord op uw broer en personen tijdens zijn uitvaartplechtigheid gezegd zouden hebben niets te

zoeken achter zijn dood en geen klacht in te dienen, doch concretiseert deze vele bedreigingen niet.

Gevraagd om te vertellen over de problemen die u kende met de Iraanse autoriteiten in de periode

tussen uw motorongeval en uw deelname aan de demonstraties van dey 1396, begint u eerst over uw

ongeval, herhaalt u dan dat uw broer vermoord werd en vertelt u dan dat uw ouders stierven in die

periode. Uiteindelijk verklaart u dat u hoewel u ‘veel wilde doen’ niets deed omdat u rekening wilde

houden met de ziekte van uw vader (CGVS 2, p. 11-12). Evenmin maakt u aannemelijk dat uw broer

door toedoen van de Iraanse autoriteiten omwille van zijn politieke activiteiten overleden zou zijn, laat

staan dat uw broer überhaupt politieke activiteiten had. Hoewel u immers met stelligheid verklaart dát

uw broer voor een politieke partij actief was, en dat u en uw broer onenigheden kenden met de rest van

jullie familie omdat jullie andersdenkend waren en geen fans waren van het Iraanse regime, bent u in

het ongewisse over voor welke politieke partij uw broer actief geweest zou zijn. U zou pas na zijn dood

te weten gekomen zijn dat uw broer activiteiten had voor een politieke partij. Wel zou u geweten hebben

dat hij deelnam aan demonstraties tegen het regime en vooral in de opstand van 1388 erg actief was

geweest. Behalve dát hij deelnam aan deze demonstraties, wist u echter niets over zijn politieke

activiteiten. Hoewel u had opgemerkt dat hij deelnam en u zelf beweert deelgenomen te hebben aan

deze manifestaties en hoewel u verklaart dat uw broer de enige persoon was met wie u een hechte

band had, zouden jullie nooit samen over zijn politieke activiteiten gepraat hebben. Hoewel E. (…), een

vriend van uw broer, persoonlijk met u zou hebben afgesproken om uit te leggen hoe uw broer aan zijn

einde was gekomen en u verteld zou hebben over de politieke activiteiten van uw broer en over het feit

dat de politie al een tijdje naar uw broer op zoek was, bent u niet in staat iets concreets te vertellen over

de beweerde politieke activiteiten van uw broer (CGVS 1, p. 17-18). Dergelijke verklaringen zijn

allerminst plausibel en hebben aldus weinig overtuigingskracht.

Met betrekking tot uw verklaringen over de verzegeling van het winkeltje dat u openhield naast de

universiteit, dient enerzijds opgemerkt te worden dat de sluiting van een winkeltje onvoldoende

zwaarwichtig is om gelijkgesteld te kunnen worden met een vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire

bescherming en u anderzijds niet aannemelijk maakt dat uw winkeltje verzegeld werd omwille van uw

beweerde politieke activiteiten. U verklaart immers dat de organisatie die toezicht hield of de islamitische

voorschriften gerespecteerd werden opmerkingen maakte over het feit dat jongens en meisjes niet apart

zaten in uw winkeltje en dat vrouwen niet gesluierd waren, dat u driemaal de verzegeling van uw winkel

kon voorkomen door smeergeld te betalen en dat de baas van de toezichthoudende organisatie

verklaarde u niet te mogen. Gevraagd of er een verband was tussen de verzegeling van uw winkel en

uw beweerde politieke activiteiten, antwoordt u louter dat u het niet weet en dat deze er ‘misschien’ was.

U laat na concrete elementen aan te halen waaruit dit verband zou blijken. U stelt louter dat vrouwelijke

studenten ook op de universiteit zelf slecht gesluierd rondliepen en dat mannen en vrouwen op de

universiteit zelf ook samen rondliepen, hetgeen niet wegneemt dat wat zich in uw winkel afspeelde niet

strookte met de islamitische voorschriften (CGVS 2, p. 10-11).

Wat betreft uw deelname aan een politieke actie in Brussel met de Werelddag tegen de Doodstraf en uw

publicaties hierover op uw Instagramprofiel (zie stukken 11 en 12), kan worden opgemerkt dat, gelet op

uw ongeloofwaardig bevonden politieke activisme in Iran en vluchtrelaas, verwacht kan worden dat u

deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Niets wijst erop dat deze

Instagrampublicaties reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten gekomen zijn (CGVS 1, p. 6).

Bovendien gebruikt u uw Instagramprofiel onder uw initialen (CGVS 1, p. 5) en zijn uw beide

Instagramaccounts privé. Hieraan kan toegevoegd worden dat uw deelname aan de Werelddag tegen

de Doodstraf in Brussel een eenmalige, kleinschalige activiteit betreft. 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 heeft dit echter niet aannemelijk

gemaakt. Bovendien kan aangestipt worden dat uit uw verklaringen blijkt dat, voor zover u erin geslaagd

zou zijn aannemelijk te maken enige politieke activiteiten gehad te hebben in Iran, quod non, deze erg

beperkt waren in omvang en u steeds de nodige omzichtigheid aan de dag gelegd zou hebben teneinde
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de hiermee gepaard gaande risico’s tot een minimum te beperken. Zo verklaart u dat niemand op de

hoogte was van uw deelname aan de betogingen, dat u altijd uw gezicht bedekte en dat u na ontvangst

van twee SMS’en van de Iraanse autoriteiten niet langer ging betogen omdat u uw legerdienst in strijd

achtte met betogen tegen het regime (CGVS 2, p. 9-10). Ook naar aanleiding van de door u beweerde

moord op uw broer door de Iraanse autoriteiten ondernam u niets, hoewel u wel veel wilde doen, dit om

rekening te houden met de gezondheidstoestand van uw vader (CGVS 2, p. 12). Het is dan ook weinig

aannemelijk dat u de politieke activiteiten die u nu in België vertoont in Iran zou verder zetten.

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.

De documenten die u heeft neergelegd vermogen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet te

veranderen. Uw rijbewijs en de kopieën van uw identiteitskaart en van uw shenasnameh ondersteunen

uw verklaringen over uw nationaliteit en identiteit, dewelke in deze beslissing niet in vraag gesteld

worden. De twee foto’s van uw deelname aan de protestactie tegen de doodstraf in Brussel en de drie

screenshots van uw Instagramaccount werden hierboven reeds besproken. Met betrekking tot de

beslissing van de vrederechter om u ter observatie in de psychiatrie op te nemen, dient vastgesteld te

worden dat u hierover verklaart dat u in shock was omdat het persoonlijk onderhoud waarvoor u was

opgeroepen op 29 juni 2016 omwille van een administratieve vergissing van uw opvangcentrum

onverwachts niet was kunnen doorgaan (CGVS 2, p. 6). Hoewel hieruit weliswaar blijkt dat u een zekere

psychologische kwetsbaarheid vertoont, kan uw opname in de psychiatrie het geloof in uw

asielmotieven niet herstellen. U verklaart dat u geen (psychologische) problemen had voor uw opname

in de psychiatrie en brengt uw psychologische problemen in verband met uw persoonlijke problemen:

het verlies van uw vader, moeder, uw ongeval en uw onvervulde kinderwens (CGVS 2, p. 6). Wat betreft

de door u bijgebrachte documenten en attesten in verband met uw psychologische

gezondheidstoestand, moet benadrukt worden dat, ofschoon uw huisarts en psycholoog in deze stukken

attesteren dat u lijdt aan stress, angsten en depressie en u psychologische begeleiding krijgt, deze

attesten geen sluitend bewijs zijn voor de omstandigheden waarin u uw psychische aandoeningen heeft

opgelopen en aldus het geloof in uw ongeloofwaardig bevonden vluchtrelaas niet kunnen herstellen. De

stelling van uw psycholoog S. O. (…) dat u aan een depressie en angsten lijdt ten gevolge van

verschillende traumatiserende gebeurtenissen die u meemaakte in Iran is immers louter gebaseerd op

uw eigen verklaringen en kan daarnaast betrekking hebben op de persoonlijke tegenslagen die u

aanhaalt zoals uw ongeval, uw onvruchtbaarheid of de dood van uw ouders CGVS 2, p. 6). Uw huisarts

Dr. A. P. (…) stelt uitdrukkelijk dat u psychologische stress heeft ten gevolge van een mogelijke

onvruchtbaarheid. Een arts doet vaststellingen over de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een

patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van

de opgelopen verwondingen of psychische aandoeningen, maar hij kan nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen of waarvan de

psychische toestand het gevolg is. Hierbij moet daarenboven nogmaals op worden gewezen dat, gelet

op voorgaande vaststellingen, de door u aangevoerde asielmotieven ongeloofwaardig werden

bevonden. Uit het loutere gegeven dat u psychologische problemen kent en in dit kader medische

attesten heeft neergelegd, kan niet afgeleid worden dat uw asielrelaas zou berusten op de waarheid.

Evenmin blijkt uit het attest van S. O. (…), die psycholoog en geen psychiater is, dat uw cognitieve

vaardigheden of geheugen dermate zouden zijn aangetast dat u niet in staat zou zijn om verklaringen af

te leggen in het kader van uw asielprocedure. Zij schrijft weliswaar dat u functioneel vertraagd bent,

hetgeen uw herinneringen verward maakt, maar laat na te duiden op basis waarvan zij deze diagnose

stelt. Daargelaten dat u de tolk in uw tweede persoonlijk onderhoud regelmatig onderbrak terwijl hij aan

het vertalen was en deze u meermaals aanmaande hiermee te stoppen en u aan het einde van uw

tweede persoonlijk onderhoud meldde dat u hoofdpijn had doch na een pauze uw persoonlijk onderhoud

wenste verder te zetten (CGVS 2, p. 4, 16-17, 21), vonden uw persoonlijke onderhouden op een

normale wijze plaats en kon u uw asielrelaas op een zelfstandige en functionele manier uiteenzetten,

waarbij u zelf spontaan vele details en tijdsaanduidingen gebruikte. Het medisch attest opgesteld door

Dr. A. P. (…) dat u meerdere middenbekkenfracturen opliep ten gevolge van een motorongeval, de foto

van uw brommer, de foto van u en uw broer, de foto van een litteken op uw onderbuik en de kopieën

van de medische documenten in verband met uw ziekenhuisopname in Iran na uw ongeval kunnen

hoogstens aantonen dat u een ongeval had in Iran maar kunnen de oorzaak van uw ongeval niet

aantonen. Tot slot houden de zeven foto’s van u met uw vrienden in Griekenland geen inhoudelijk

verband met uw vluchtmotieven.

C. Conclusie
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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 enig 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 de 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 vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel

12 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

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.

2.2.2. 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.

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij vreest bij een terugkeer naar Iran de doodstraf te zullen

krijgen omwille van haar deelname aan demonstraties (notities CGVS d.d. 16/09/2020, p. 18-19). In de
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bestreden beslissing wordt evenwel op uitgebreide wijze vastgesteld dat aan de door verzoekende partij

aangehaalde asielmotieven geen enkel geloof kan worden gehecht, omdat (A) haar algemene

geloofwaardigheid ondermijnd wordt doordat zij ongeloofwaardige verklaringen aflegt over haar

identiteitsdocumenten en (B) talrijke inconsistenties en tegenstrijdigheden in haar verklaringen

verhinderen dat er enig geloof gehecht kan worden aan haar vluchtrelaas, nu (i) zij incoherente

verklaringen aflegt over wanneer zij aan demonstraties zou hebben deelgenomen in Iran, (ii) zij

incoherente verklaringen aflegt over wanneer haar ongeval plaatsvond, (iii) zij evenmin eenduidig is over

of er al dan niet een causaal verband is tussen haar deelname aan de betogingen van 1388 en haar

ongeval, (iv) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over of haar vrienden O. en H., met wie zij naar

politieke demonstraties gegaan zou zijn, vaak bij haar over de vloer kwamen, (v) zij tegenstrijdig is over

of de Iraanse autoriteiten na de huiszoeking met oudejaar 1396 nog bij haar thuis zijn langsgekomen,

(vi) zij incoherente verklaringen aflegt over wanneer zij haar wagen van de hand deed om aan geld te

geraken voor haar vertrek uit Iran; en (vii) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over haar pogingen om

Iran te verlaten. Daarnaast wordt in de bestreden beslissing nog volledigheidshalve opgemerkt dat

verzoekende partij geen persoonlijke vrees of concrete problemen met de Iraanse autoriteiten naar

aanleiding van het overlijden van haar broer op 10 bahman 1395 (29 januari 2017) aanhaalt en dat zij

evenmin aannemelijk maakt dat haar broer door toedoen van de Iraanse autoriteiten omwille van zijn

politieke activiteiten overleden zou zijn. Met betrekking tot haar verklaringen over de verzegeling van het

winkeltje dat zij openhield naast de universiteit, wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de

sluiting van een winkeltje onvoldoende zwaarwichtig is om gelijkgesteld te kunnen worden met een

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie

van subsidiaire bescherming en zij anderzijds niet aannemelijk maakt dat haar winkeltje verzegeld werd

omwille van haar beweerde politieke activiteiten. Wat betreft haar deelname aan een politieke actie in

Brussel met Werelddag tegen de Doodstraf en haar publicaties hierover op haar Instagramprofiel, wordt

in de bestreden beslissing nog opgemerkt dat (i) gelet op haar ongeloofwaardig bevonden politieke

activisme in Iran en vluchtrelaas, verwacht kan worden dat zij deze boodschappen wist alvorens terug te

keren naar Iran, (ii) niets erop wijst dat deze Instagrampublicaties reeds in het vizier van de Iraanse

autoriteiten gekomen zijn, (iii) verzoekende partij bovendien haar Instagramprofiel onder haar initialen

gebruikt en haar beide Instagramaccounts privé zijn, (iv) haar deelname aan de Werelddag tegen de

Doodstraf in Brussel een eenmalige, kleinschalige activiteit betreft, (v) uit de beschikbare informatie blijkt

dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende asielzoekers en evenmin veel

aandacht hebben voor wat de asielzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet

hebben gezet, en dat het personen zijn die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden, die bij terugkeer

een groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen, hetgeen verzoekende

partij echter niet aannemelijk heeft gemaakt, en (vi) het ten slotte weinig aannemelijk is dat verzoekende

partij de politieke activiteiten die zij nu in België vertoont in Iran zou verderzetten, aangezien uit de

verklaringen van verzoekende partij blijkt dat, voor zover verzoekende partij erin geslaagd zou zijn

aannemelijk te maken enige politieke activiteiten gehad te hebben in Iran, quod non, deze erg beperkt

waren in omvang en zij steeds de nodige omzichtigheid aan de dag gelegd zou hebben teneinde de

hiermee gepaard gaande risico’s tot een minimum te beperken, en zij voorts ook naar aanleiding van de

door haar beweerde moord op haar broer door de Iraanse autoriteiten niets ondernam, hoewel zij wel

veel wilde doen, dit om rekening te houden met de gezondheidstoestand met haar vader.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen overtuigende argumenten aanvoert die voormelde

vaststellingen, die steun vinden in het administratief dossier en omstandig worden uitgewerkt in de

bestreden beslissing, in een ander daglicht stellen.

2.2.4.1. Vooreerst duidt verzoekende partij in haar verzoekschrift herhaaldelijk op haar ernstige

psychiatrische problemen en het feit dat zij ter observatie werd opgenomen in een psychiatrisch

ziekenhuis. Tot op heden wordt zij gevolgd door een psychiater. Volgens verzoekende partij vormen

deze elementen een aanwijzing voor de behandelingen en de vervolgingen waarvan zij in haar land van

herkomst het slachtoffer was. Ook vormen zij een verklaring voor de verschillende vaststellingen in de

bestreden beslissing. Verzoekende partij benadrukt nog dat zij slechts twee weken voor haar eerste

persoonlijk onderhoud uit observatie was gekomen en moeite had om zich tijdens het eerste persoonlijk

onderhoud te concentreren. Tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud voelde zij zich beter.

2.2.4.2. De Raad duidt er vooreerst op dat, aangezien uit de door verzoekende partij neergelegde

stukken blijkt dat verzoekende partij lijdt aan hypergeïrriteerdheid en een functionele vertraging die haar

herinneringen verward maakt, in hoofde van verzoekende partij bepaalde bijzondere procedurele noden

werden aangenomen en dat aan haar steunmaatregelen werden verleend in het kader van de

behandeling van haar verzoek door het Commissariaat-generaal. In de bestreden beslissing wordt
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desbetreffend op het volgende gewezen: “Uit de door u neergelegde stukken blijkt dat u lijdt aan

hypergeïrriteerdheid en een functionele vertraging die uw herinneringen verward maakt. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal. Zo kreeg u tijdens uw persoonlijk

onderhoud de tijd om op eigen tempo rustig uw relaas te brengen en kreeg u extra pauzes wanneer u

aangaf daaraan nood te hebben. Hoewel u zelf aangeeft veel stress en druk te ervaren en verstrooid te

zijn (CGVS 2, d.d. 30.10.2020, p. 6,5) legt u doorheen uw persoonlijke onderhouden nauwkeurige,

gedetailleerde en uitvoerige verklaringen af en geeft u logische antwoorden op de u gestelde vragen. Uit

het verloop van beide onderhouden kan dan ook op geen enkele wijze opgemerkt worden dat u omwille

van mentale problemen niet in staat zou zijn geweest adequate verklaringen af te leggen, noch gaven u

of uw advocaat dit aan.

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

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

uw verplichtingen.”.

Verder stelt de Raad vast dat nergens uit de door verzoekende partij bijgebrachte medische en

psychologische attesten blijkt dat de cognitieve vaardigheden of het geheugen van verzoekende partij

dermate zouden zijn aangetast dat zij niet in staat zou zijn om een coherent en consistent relaas naar

voor te brengen in het kader van haar asielprocedure. In het rapport opgesteld door klinisch psycholoog

S. O. d.d. 28 september 2020 (administratief dossier, stuk 5, map documenten, doc. 6) wordt weliswaar

gesteld dat verzoekende partij functioneel vertraagd is, hetgeen haar herinneringen verward maakt,

doch dient te worden vastgesteld dat nergens wordt aangeduid op basis waarvan deze diagnose werd

gesteld. Uit dit attest kan dan ook niet worden opgemaakt dat er sprake zou zijn van dermate cognitieve

problemen die verzoekende partij ervan zouden weerhouden een coherent en consistent relaas naar

voor te brengen betreffende de feiten en gebeurtenissen die zij zelf heeft meegemaakt en beleefd. Zulks

blijkt evenmin uit het medisch attest d.d. 16 oktober 2020 opgesteld door Dr. A. P. (administratief

dossier, stuk 5, map documenten, doc. 7), waarin louter wordt gesteld dat verzoekende partij meerdere

middenbekkenfracturen opliep ten gevolge van een motorongeval en psychologische stress heeft ten

gevolge van een mogelijke onvruchtbaarheid, en het attest d.d. 4 september 2020 (administratief

dossier, stuk 5, map documenten, doc. 9) omtrent de psychologische begeleiding van verzoekende

partij sinds 5 augustus 2020.

Door louter te verwijzen naar het feit dat zij kort voor het eerste persoonlijk onderhoud uit observatie

was gekomen, doet zij geen enkele afbreuk aan bovenstaande vaststellingen, in het bijzonder de

vaststelling dat zij niet aantoont dat haar cognitieve vaardigheden of haar geheugen dermate zouden

zijn aangetast dat zij niet in staat zou zijn om een coherent en consistent relaas naar voor te brengen in

het kader van haar asielprocedure.

Verder merkt de Raad nog op dat, daargelaten verzoekende partij de tolk in haar tweede persoonlijk

onderhoud regelmatig onderbrak terwijl hij aan het vertalen was en deze haar meermaals aanmaande

hiermee te stoppen en verzoekende partij aan het einde van haar tweede persoonlijk onderhoud meldde

dat zij hoofdpijn had, doch na een pauze haar persoonlijk onderhoud wenste verder te zetten, uit de

notities van de persoonlijke onderhouden blijkt dat haar persoonlijke onderhouden op een normale wijze

plaatsvonden en dat verzoekende partij haar asielrelaas op een zelfstandige en functionele manier kon

uiteenzetten, waarbij zij zelf spontaan vele details en tijdsaanduidingen gebruikte.

Ten slotte wijst de Raad nog op de terechte motivering in de bestreden beslissing dat uit het loutere

gegeven dat verzoekende partij psychologische problemen kent en in dit kader medische attesten

neerlegt, niet kan worden afgeleid dat haar asielrelaas zou berusten op waarheid. De Raad onderstreept

dat de door verzoekende partij bijgebrachte attesten inzake haar psychologische gezondheidstoestand

geen sluitend bewijs zijn voor de omstandigheden waarin verzoekende partij haar psychische

aandoeningen heeft opgelopen en aldus het geloof in haar ongeloofwaardig bevonden vluchtrelaas niet

kunnen herstellen. Een arts doet vaststellingen over de fysieke of mentale gezondheidstoestand van

een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak

van de opgelopen verwondingen of psychische aandoeningen, maar hij kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen

of waarvan de psychische toestand het gevolg is. Haar psychische gezondheidstoestand en de attesten

die zij in dit verband neerlegt zijn op zich dan ook niet van aard om de door haar beweerde problemen in

haar land van herkomst aan te tonen.
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2.2.5. Daar waar verzoekende partij inzake de motivering dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over

haar identiteitsdocumenten, stelt dat zij een vergissing heeft begaan en dat zij deze heeft kunnen

uitleggen tijdens haar persoonlijk onderhoud, bemerkt de Raad evenwel dat dienaangaande door

verwerende partij terecht wordt gemotiveerd dat haar uitleg dat zij zich vergist zou hebben tussen haar

shenasnameh en haar paspoort, terwijl het feit dat zij überhaupt haar paspoort bij had toen zij ontdekte

dat de Iraanse autoriteiten naar haar op zoek waren op een gelukkig toeval berustte, en zij

oorspronkelijk van plan was haar eigen authentieke paspoort te gebruiken, allerminst geloofwaardig is,

en dat ook haar verklaringen dat zij wél haar rijbewijs maar niet haar shenasnameh dan wel paspoort in

een plastic folie gewikkeld zou hebben voor het geval zij in zee belande, en wél haar rijbewijs maar niet

haar shenasnameh dan wel paspoort gered zou kunnen hebben toen zij plots achtervolgd werd door de

Tuskse politie, weinig overtuigend zijn. Verzoekende partij kan evenmin volstaan met een verwijzing

naar informatie waaruit blijkt dat beide documenten dezelfde finaliteit hebben en beide bedoeld zijn voor

vrij verkeer (bijlage 3 van het verzoekschrift) om haar vergissing tussen haar shenasnameh en haar

paspoort te verklaren, aangezien er wel degelijk een duidelijk verschil bestaat tussen een

shenasnameh, een intern identiteitsdocument, en een paspoort, een document waarmee internationaal

gereisd kan worden.

2.2.6.1. Betreffende de vaststelling dat zij incoherente verklaringen aflegt over wanneer zij aan

demonstraties zou hebben deelgenomen in Iran, verwijst verzoekende partij naar informatie waaruit

blijkt dat er twee golven van demonstraties waren, in juni 2009 en in december 2009 (bijlage 4 van het

verzoekschrift). Verzoekende partij verduidelijkt dat zij aan de betogingen deelnam op 15 juni 2009, dat

zij de volgende dag een dreigende sms kreeg en dat zij hierdoor niet meer naar de betogingen durfde

gaan die op dat moment werden georganiseerd. Evenwel heeft zij besloten om wel deel te nemen aan

de nieuwe betogingen die in december 2009 en januari 2010 werden georganiseerd. Verzoekende partij

was van mening dat zij door de autoriteiten was vergeten en dat zij zonder te veel risico’s te nemen kon

deelnemen aan de nieuwe betogingen om haar waarden te verdedigen.

2.2.6.2. De Raad bemerkt evenwel dat waar verzoekende partij voorhoudt dat zij met haar verklaring

bedoelde dat zij na de dreigsms niet meer heeft deelgenomen aan de betogingen die op dat moment (in

juni) werden georganiseerd, dit een loutere post-factumverklaring betreft die evenwel niet kan

overtuigen. Immers stelde zij tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud zonder meer dat zij na de

ontvangst van de tweede sms, die zij ontving twee dagen na de eerste sms op 26 of 27 khordad 1388

(16 of 17 juni 2009), niet meer is gaan betogen. Zij gaf hierbij aan dat zij op dat moment nog bezig was

met haar legerdienst en dat zij het uitvoeren van haar legerdienst onverenigbaar vond met betogen

tegen het regime (notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 10). De Raad duidt erop dat verzoekende partij het

einde van haar legerdienst, al naargelang de versie van haar verklaringen, situeert in de 5e maand van

1389 (augustus 2010) (notities CGVS d.d. 16/09/2020, p. 3), dan wel in de 5e maand van 1390

(augustus 2011) (notities CGVS d.d. 16/09/2020, 11-12). Derhalve was zij nog steeds in legerdienst ten

tijde van de betogingen in december 2009. Deze verklaringen zijn dan ook wel degelijk incoherent met

haar andere verklaringen tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud volgens dewelke zij ook deelnam

aan demonstraties op 6 en 7 dey en 9 en 10 moharram 1388 (26, 27 en 28 december 2009) (notities

CGVS d.d. 30/10/2020, p. 8).

2.2.7.1. Verder duidt verzoekende partij erop dat zij in Brussel deelnam aan talrijke betogingen tegen

het Iraanse regime. Zij bemerkt dat deze beelden niet alleen door de internationale pers werden

doorgegeven, maar ook op Facebook werden gepubliceerd, hetgeen de zichtbaarheid van verzoekende

partij vergroot.

2.2.7.2. De Raad bemerkt evenwel vooreerst dat waar verzoekende partij stelt dat zij in Brussel deelnam

aan “talrijke betogingen tegen het Iraanse regime”, uit haar verklaringen en de door haar bijgebrachte

stukken slechts de deelname aan één enkele betoging blijkt, met name een politieke actie in Brussel

met de Werelddag tegen de Doodstraf (notities CGVS d.d. 16/09/2020, p. 6; administratief dossier, stuk

5, map documenten, docs. 11 12, “3 screenshots Instagram”). Dat zij deelnam aan “talrijke betogingen”

blijkt nergens uit en verzoekende partij brengt desbetreffend geen enkel bewijs bij.

Voor zover het betoog van verzoekende partij dat “deze beelden niet alleen door de internationale pers

werden doorgegeven, maar ook op Facebook werden gepubliceerd” betrekking heeft op de politieke

actie in Brussel met de Werelddag tegen de Doodstraf waaraan verzoekende partij deelnam, duidt de

Raad erop dat verzoekende partij geen enkel bewijs bijbrengt dat er beelden van deze actie werden

gepubliceerd waarop zij geïdentificeerd kan worden. Verzoekende partij toont dan ook geenszins aan

dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar deelname aan deze actie.
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2.2.8.1. Verder erkent verzoekende partij nog dat zij inderdaad grote moeite heeft om haar ongeval in de

tijd te situeren, doch dat rekening gehouden moet worden met het feit dat dit een bijzonder traumatische

gebeurtenis betreft. Tevens wijst zij erop dat zij nog steeds de littekens draagt van dit ongeval en dat dit

ongeval derhalve niet in twijfel kan worden getrokken door verwerende partij. Wat betreft het oorzakelijk

verband tussen haar politieke activiteiten en dit ongeval, kan zij logischerwijze alleen maar

veronderstellingen maken. Zij kon slechts vaststellen dat zij het slachtoffer werd van een ongeval

veroorzaakt door mensen in burgerkleding, nadat zij had deelgenomen aan betogingen en nadat zij de

waarschuwing via sms om niet aan dergelijke betogingen deel te nemen niet had nageleefd.

2.2.8.2. De Raad wijst er evenwel op dat op zich niet in twijfel wordt getrokken dat verzoekende partij in

Iran het slachtoffer werd van een motorongeval. Echter, de vaststelling dat verzoekende partij er niet in

slaagt haar motorongeval op consistente wijze in de tijd te situeren – niet aan de hand van data die zij

zelf veelvuldig en spontaan gebruikt, noch aan de hand van andere referentiepunten in haar leven zoals

haar legerdienst of haar beweerde deelname aan demonstraties in 1388 – haalt op ernstige wijze de

geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas, waarin zij haar ongeval rechtstreeks in verband brengt met

haar deelname aan de demonstraties in 1388, onderuit. Er kan immers worden aangenomen dat

dergelijke bepalende van de alledaagsheid sterk afwijkende gebeurtenis – verzoekende partij omschrijft

deze gebeurtenis zelf als bijzonder traumatisch – in het geheugen gegrift zou staan zodat verzoekende

partij bij machte zou moeten zijn deze gebeurtenis eenduidig in de tijd te situeren.

Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift opmerkt dat zij wat betreft het oorzakelijk verband tussen

haar politieke activiteiten en dit ongeval slechts veronderstellingen kan maken, is de Raad van oordeel

dat verzoekende partij met deze uitleg op geen enkele manier de motivering in de bestreden beslissing

dat zij niet eenduidig is over of er al dan niet een causaal verband is tussen haar deelname aan de

betogingen van 1388 en haar ongeval ontkracht. De Raad onderstreept dat er dienaangaande in de

bestreden beslissing op wordt gewezen dat verzoekende partij tijdens haar interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken nog uitdrukkelijk dit causaal verband poneerde om aan te tonen dat de Iraanse

autoriteiten haar sinds geruime tijd viseren en dat zij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud

verklaarde dat agenten in burger in een anonieme wagen haar aanreden en zij duidelijk aan de hand

van hun bevel om te stoppen kon opmaken dat deze twee personen agenten in burger waren (notities

CGVS d.d. 16/09/2020, p. 11-12). Dat zij eerst zo expliciet dit causaal verband naar voren schuift, om

dan later tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud hierover mist te spuien en nu eens te verklaren dat

zij geen problemen had en zich af te vragen waarom zij zou moeten zijn vluchten wanneer haar

gevraagd wordt hoe het komt dat zij Iran niet verliet na haar ongeval, gelet op haar eerdere verklaringen

dat de Iraanse autoriteiten haar hadden trachten te vermoorden (notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 12),

dan weer niet te weten wie achter haar ongeval zat of wat de oorzaak van haar ongeval was geweest

(notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 12), om nadien toch te stellen dat de personen die haar ongeval

veroorzaakt hadden, eruit zagen als agenten in burger (notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 13), om

enkele tellen later opnieuw te verklaren dat zij niet precies weet wat de oorzaak was van haar ongeval

wanneer zij geconfronteerd wordt met haar eerdere verklaring dat zij geen problemen had in Iran

(notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 14), ondergraaft wel degelijk verder het causaal verband tussen haar

deelname aan de betogingen in 1388 en haar ongeval.

2.2.9.1. Waar in de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat aan haar verklaringen dat de families van

O. en H. haar beschuldigen van hun problemen met de Iraanse autoriteiten geen geloof kan worden

gehecht, werpt verzoekende partij op dat de desbetreffende vragen volgden op het moment waarop zij

zich ziek voelde en duidelijk niet meer in staat was om de haar gestelde vragen te beantwoorden.

Verzoekende partij citeert dienaangaande de passage op pagina 17 van de notities van het persoonlijk

onderhoud d.d. 30 oktober 2020 waarin zij om een pauze vroeg omdat zij zich niet goed voelde. Waar

verzoekende partij na de pauze aangaf verder te willen gaan, meent verzoekende partij dat het aan de

protection officer was om de hoorzitting uit te stellen, nu duidelijk was dat het persoonlijk onderhoud niet

in de best mogelijke omstandigheden kon plaatsvinden. Het toch voortzetten van het persoonlijk

onderhoud in deze omstandigheden maakt volgens verzoekende partij een schending uit van artikel 12

van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

2.2.9.2. De Raad stelt evenwel vast dat uit de notities van het tweede persoonlijk onderhoud geenszins

blijkt dat verzoekende partij niet (meer) in staat was om op de gestelde vragen te antwoorden. Toen zij

zich op een gegeven moment niet goed voelde, werd het persoonlijk onderhoud gepauzeerd. Na een

korte pauze, werd door de protection officer aan verzoekende partij gevraagd of zij nog langer wilde

pauzeren, doch gaf verzoekende partij aan dat zij verder wilde gaan met het persoonlijk onderhoud en
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dat zij de vragen zal beantwoorden (notities CGVS d.d. 30/10/2020, p. 17). Uit het vervolg van het

persoonlijk onderhoud blijkt nergens dat verzoekende partij zich dermate slecht voelde dat zij niet in

staat was om op de gestelde vragen te antwoorden. De Raad ziet dan ook niet in waarom de protection

officer in dergelijke omstandigheden het persoonlijk onderhoud had moeten uitstellen. Van een

schending van artikel 12 van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarin bepaald wordt dat de

ambtenaar het gehoor leidt en waakt over de goede verloop ervan, en dat de ambtenaar beschikt over

de politie van het gehoor, is dan ook geenszins sprake. Gelet op het voorgaande, maakt verzoekende

partij niet aannemelijk dat haar bijzonder vage en oppervlakkige verklaringen tijdens haar tweede

persoonlijk onderhoud over hoe zij te weten gekomen zou zijn dat de families van O. en H. haar

beschuldigen van O.’s en H’s problemen te wijten zijn aan het feit dat zij zich niet goed voelde tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud.

2.2.10. Daar waar verzoekende partij verwijst naar algemene informatie over de repressie vanwege de

Iraanse autoriteiten en hun houding ten aanzien van de betogingen (bijlagen 4-9 van het verzoekschrift),

wijst de Raad er evenwel op dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand in haar land van

herkomst 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).

2.2.11. De Raad stelt vast dat verzoekende partij voor het overige, in een poging de motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen, blijft steken in loutere vergoelijkingen, het herhalen van reeds

eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen, en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder één element van de bestreden

beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om de vaststellingen

van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.2.12. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld

artikel beroepen.

2.2.13. 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.

2.2.14. 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.

2.2.15. Het middel is ongegrond. 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
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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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier januari tweeduizend tweeëntwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


