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nr. 267 555 van 31 januari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 SCHAARBEEK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 1 oktober 2021

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 31 augustus 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 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. MASSIN verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij, A. S. H., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraanse nationaliteit te hebben en Fars te zijn. U bent geboren in Teheran op (…). U hebt

nog één broer H. A’. S’. (…) (O.V. (…)) en één halfbroer S. (…). Met uw halfbroer hebt u nooit contact

gehad. In 2000 zijn uw ouders samen met u en uw broer A’. S’. (…) een eerste keer naar België

gekomen waar ze een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. Dit verzoek werd
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afgewezen en uw moeder Z. S. Z. (…) (O.V. (…)) is samen met u en uw broer naar Iran teruggekeerd.

Uw vader H. A. (…) (O.V. (…)) is in België gebleven en in 2008 te Brussel overleden.

In Iran hebt u hogere studies tot industrieel ingenieur gevolgd. Na uw studies hebt u eerst een jaar in

een fastfoodrestaurant gewerkt, vervolgens een jaar voor het bedrijf Az. S. S. (…) en vanaf 1 tir 1396 (=

15 juli 2017) bent u beginnen werken voor het cultureel, religieus fonds ‘Bonyad F.(…)’ waar u

administratieve taken vervulde, zoals het plannen en coördineren van de vergaderingen en van de

docenten. Uw overste was er de genaamde S. M. J. J. (…).

In ordibehest 1397 (= eind april – begin mei 2018) begon S. M. J. J. (…) te werken voor Ja. (…), oftewel

de vereniging van strijdende geestelijken. Meer bepaald begon hij samen te werken met voormalig

minister M. P. (…), met wie hij in het verleden reeds had samengewerkt. Ze wilden de organisatie

herstructureren en P. (…) bezocht verschillende keren het cultureel religieus fonds. Uw overste S. M. J.

J. (…) vertrouwde u daarbij de taak toe om de vergaderingen die hij had met P. (…) en andere

geestelijken van Ja. (…), uit te typen, eerst waren dit schriftelijke verslagen, later audio-opnames.

Begin 1398 (=april 2019) hoorde u op één van deze opnames plots dat M. P. (…) meedeelde: “meneer

J. (…) krijgt hulp van buitenaf” waarna de opname werd stopgezet. U sprak S. M. J. J. (…) aan maar hij

zei u dat men niet wist dat u dit was en dat u veilig was bij hem. Doch later werd u eerst door

bodyguards en later - in shahrivar 1398 (= augustus-september 2019) - ook door P. (…) zelf

ondervraagd, en dit buiten medeweten van S. M. J. J. (…) om. Enkele dagen later sprak u hem opnieuw

aan en wilde u uw ontslag indienen doch S. M. J. J. (…) liet u verstaan dat dit niet mogelijk was. Hij liet u

niet gaan en zei dat u slechts veilig was zolang u voor hem bleef werken. Hij stelde u voor om samen

met hem voor Ja. (…) te werken doch u wist dat dit onmogelijk was omdat dit enkel voor geestelijken

mogelijk is. U voelde zich in gevaar omdat u over gevoelige informatie uit de vergaderingen beschikte en

vreesde hierdoor M. P. (…). U besloot Iran te verlaten. Nadat u uw contract vernieuwde in de tweede

helft van 1398 (=najaar 2019) begon u een smokkelaar te zoeken.

Via een smokkelaar bekwam u voor uzelf, uw moeder en uw broer een visum voor Italië. U hebt op 22

bahman 1398 (= 11 februari 2020) Iran over land verlaten via de grens in Bazarghan. Uw moeder en

broer A’. S’. (…) hebben Iran twee dagen later vanuit de luchthaven verlaten. In Istanboel werden jullie

terug herenigd en zijn jullie verder gereisd naar Milaan in Italië. Vandaaruit werden jullie naar België

gebracht waar jullie zijn toegekomen op 28 februari 2020 en waar jullie samen een verzoek om

internationale bescherming hebben ingediend op 3 maart 2020.

Bij terugkeer naar Iran vreest u aangehouden te worden omdat u over informatie beschikt en P. (…) u

zal beschuldigen deze te hebben verspreid. Uw moeder en broer vrezen dat zij onder druk gezet zullen

worden omwille van uw problemen.

Eind 1399 in de Perzische kalender (=begin maart 2021), kort voor nieuwjaar 1400, hebben onbekenden

een bezoek gebracht aan uw grootmoeder in Iran en vroegen ze naar u. Quasi gelijktijdig, op 18 maart

2021, kreeg u op uw telegram-account ‘Se. (…)’ een bericht van FATA, de cyberpolitie in Iran, waarin

men meedeelde dat uw account gekend is, dat het volgens hen werd gebruikt tegen de Iraanse

republiek en dat het onmiddellijk diende te worden afgesloten.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u ter staving van uw identiteit een kopie

van uw Iraanse identiteitskaart of melli-kaart en een kopie van uw Iraans geboortebewijs of

shenasnameh voor. Voorts legt u een kopie van het eerste handgeschreven verslag van een

vergadering d.d. mehr of aban 1397 met leden Ja. (…) voor dat u kreeg van S. M. J. J. (…) om te

verwerken, een kopie van een document dat instructies bevat over de verkiezingen van de raad van

bestuur van de stad, een kopie van een verslag van financiële transacties van Ja. (…), een kopie van de

oprichtingsakte van Ja. (…), een fotokopie van de uitnodiging die S. M. J. J. (…) kreeg voor de nationale

veiligheidsraad, kopieën van briefwisseling betreffende verbouwingen voor het gebouw van Ja. (…), een

kopie van een document betreffende instructies voor de werving van nieuwe leden, een kopie van een

tabel met verkozen leden van Ja. (…), een kopie van een lijst met contactgegevens van linkse partijen

die bij het regime betrokken zijn, een fotokopie van verslag van een vergadering die u na rapportage

diende te verscheuren, kopieën van uw arbeidscontracten bij Bonyad F.(…), kopie van een document

met uitkomst van een vergadering, kopieën van blanco briefhoofden van K. (…) en enkele foto’s waarop

S. M. J. J. (…) staat afgebeeld onder meer tijdens een vergadering van Bonyad F.(…).

Uw moeder Z. S. Z. (…)legt ter staving van haar verzoek een kopie van haar Iraans geboortebewijs of

shenasnameh, een kopie van haar Iraanse identiteitskaart of melli-kaart en verschillende medische

documenten betreffende haar behandeling als hartpatiënt voor. Uw broer H. A’. S’. (…) legt een kopie

van zijn Iraans geboortebewijs of shenasnameh en kopieën van de eerste pagina’s van zijn paspoort,

uw paspoort en het paspoort van jullie moeder voor alsook een uitprint van berichten die u verstuurde,

een uitprint van het bericht dat u ontvangen hebt van de Iraanse cyberpolitie, twee foto’s waarop S. M. J.

J. (…) en M. P. (…) staan afgebeeld en een document betreffende zijn hogere studies in Iran voor.

B. Motivering
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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

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. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U slaagt er echter niet in uw vrees aannemelijk te maken dat u bij terugkeer naar Iran onmiddellijk zal

worden aangehouden omdat M. P. (…) ontdekte dat u in het kader van uw werkzaamheden voor

Bonyad F.(…) en voor S. M. J. J. (…) kennis hebt gekregen van geheime informatie over de Iraanse

staat en over Ja. (…) en men u zal beschuldigen deze informatie te lekken of gelekt te hebben (notities

van het persoonlijk onderhoud H. A. S. (…), d.d. 3 mei 2021, CGVS A. S. (…), p. 14 & 15).

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat zowel u als uw broer en moeder hebben nagelaten een

verzoek om internationale bescherming in te dienen in Italië. Nochtans blijkt dat jullie Iran hebben

verlaten middels een geldig Schengenvisum type C (kort verblijf) voor Italië geldig van 25 januari 2020

tot 19 februari 2020. Ook blijkt dat u initieel weliswaar slechts twee dagen in Italië zou verblijven, doch

dit uiteindelijk twee weken werden (CGVS A. S. (…), p. 9). U stelde persoonlijk vast toen u in Italië

aankwam dat uw visum zelfs binnen vier à vijf dagen dreigde te vervallen (CGVS A. S. (…), p. 10).

Indien u daadwerkelijk voor uw leven vreesde en u in illegaal verblijf dreigde te vervallen, kan niet

ingezien worden waarom u, uw broer en uw moeder zich niet tot de Italiaanse autoriteiten hebben

gewend om internationale bescherming aan te vragen. Dat u hierover aangeeft dat u geen asiel in Italië

wilde aanvragen (CGVS A. S. (…), p. 11), dat u niet van plan was om in Italië te blijven omdat u twintig

jaar geleden in België was en er goede herinneringen aan hebt overgehouden (CGVS A. S. (…), p. 11)

en u in de veronderstelling was dat uw vingerafdrukken hier geregistreerd stonden omwille van uw

verblijf twintig jaar geleden (CGVS A. S. (…), p. 12) zijn argumenten die geenszins uw houding weten te

vergoelijken. Dat u in de periode 2000-2001 – uw was toen acht jaar oud – enkele goede herinneringen

aan België hebt overgehouden, is in het kader van uw huidige verzoek om internationale bescherming

irrelevant. Ook uw verklaring dat u omwille van uw vingerafdrukken in België dacht uw verzoek hier te

moeten indienen, is evenmin ernstig gezien u na uw verblijf in België terug naar Iran bent gegaan om er

vervolgens twintig jaar te verblijven, en u in veiligheid was in Italië. Dergelijke houding kan dan ook niet

in overeenstemming gebracht worden met of getuigt niet van het hebben van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers

redelijkerwijze van uitgegaan worden dat het concrete land waar de asielzoeker terechtkomt en dat aan

hem bescherming verleent voor deze ondergeschikt is aan het feit daadwerkelijk tegen zijn vervolger(s)

beschermd te worden. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade

in zijn land van herkomst mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een

derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van

bescherming, quod non in casu. Voorgaande bevinding ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid en

de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het bijzonder.

Ook bij het ontbreken van jullie originele paspoort en jullie verklaringen daarover kunnen de nodige

vraagtekens worden geplaatst. Dat zowel u als uw moeder tijdens jullie respectievelijke persoonlijk

onderhoud botweg beweren dat jullie een kopie van het paspoort hebben voorgelegd bij DVZ (CGVS A.

S. (…), p. 10 & CGVS Z. (…), p. 8) terwijl hiervan geen enkele aanwijzing is terug te vinden in het

administratief dossier, is zeer opmerkelijk, gezien uw andere neergelegde identiteitsdocumenten wel

neergepend werden (verklaring A. S. (…), d.d. 06/07/2020, vraag 27). Er kan dan ook niet ingezien

worden waarom de DVZ wel zou vermelden dat u een kopie van uw shenasnameh en mellikaart

voorlegt, maar de kopieën van jullie paspoorten zou achterhouden. Bovendien blijkt uit uw verklaringen

dat de paspoorten de enige officiële identiteitsdocumenten waren die jullie uit Iran hadden meegenomen

en is uw paspoort bij uitstek het document dat zowel uw identiteit en nationaliteit alsook uw eerdere

plaatsen van verblijf aantoont en bijgevolg een uiterst waardevol document in het kader van een verzoek

om internationale bescherming. Van een verzoeker wordt dan ook verwacht dat hij/zij, indien hij/zij

hiertoe in de mogelijkheid is, dergelijk document voorlegt. Aan uw verklaring dat u uw paspoort in Italië

aan de smokkelaar gegeven hebt die het u vervolgens niet meer heeft teruggegeven, kan weinig geloof

worden gehecht (CGVS, p. 10). Uw verantwoording, namelijk dat u niet in de mogelijkheid was zijn

vraag om uw paspoort af te geven af te wijzen omdat u in een vreemd land was waar u de taal niet kent,
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kan namelijk niet overtuigen. Ten eerste was uw visum nog geldig en konden jullie dus legaal door de

Europese unie tot in België reizen, hebben jullie al eerder in België verbleven en verblijft de zus van uw

moeder, meer bepaald uw tante P. Z. S. (…) in België (verklaring DVZ A. S. (…), vraag 20). Het is

bijgevolg weinig overtuigend dat u voor wat betreft uw doorreis van Italië naar België geheel hulpeloos

en afhankelijk was van uw smokkelaar. Hierdoor kan dan ook niet ingezien worden waarom u uw enige

originele identiteitsdocument, zijnde uw paspoort, zou afgegeven hebben aan een smokkelaar.

Voorgaande bevindingen doen vermoeden dat zowel u als uw moeder en broer bewust jullie paspoort

achterhouden en dat jullie pas na het onderhoud op de dienst vreemdelingenzaken, waarbij u

geconfronteerd werd met de informatie over uw Italiaans visum en nadat u bevraagd werd over uw

paspoort, alsnog via uw broer kopieën van de eerste pagina hebt voorgelegd tijdens zijn persoonlijk

onderhoud. Nochtans rust op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting om van bij

aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de

Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over zijn verzoek om internationale bescherming. Het

CGVS mag van u dan ook correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het

bijzonder over uw identiteit, plaats(en) van eerder verblijf en de door u afgelegde reisroute (artikel 48/6,

§ 1 van de Vreemdelingenwet). Het moedwillig achterhouden van documenten strookt daarom niet met

het gedrag dat het CGVS kan en mag verwachten van een persoon die daadwerkelijk een gegronde

vrees voor vervolging heeft. De bevoegde asielinstanties mogen namelijk de onvoorwaardelijke en

volledige medewerking van de persoon in kwestie verwachten. Dat u hieraan verzaakt valt niet te rijmen

met de door u ingeroepen vrees. Er kan immers niet worden ingezien waarom u, die beweert te vrezen

voor zijn leven en om die reden een verzoek om internationale bescherming indient, de documenten die

uw verklaringen kunnen staven, achterhoudt. Dat uw broer drie dagen na uw persoonlijk onderhoud

alsnog een kopie van de eerste pagina’s van jullie paspoorten voorlegt, verandert bovenstaande

vaststelling niet. In tegendeel, dat jullie nalieten deze kopieën voor te leggen bij de DVZ, u deze in

tegenstelling tot andere documenten niet mee had tijdens uw persoonlijk onderhoud, doch uw broer

tijdens zijn persoonlijk onderhoud deze alsnog voorlegt, bevestigt het vermoeden dat jullie de

paspoorten in jullie bezit hebben maar bepaalde informatie wensen achter te houden. Hieraan

gekoppeld doen ook uw verklaringen over hoe u Iran hebt verlaten de nodige vragen rijzen. U verklaart

zelf via land te hebben gereisd terwijl uw moeder en broer via de luchthaven hebben gereisd. U verklaart

dat u via de grens van Bazarghan Iran verlaten hebt en naar Turkije gegaan bent (CGVS A. S. (…), p.

11) omdat u niet wilde dat men in Iran wist waar u heen zou gaan (CGVS A. S. (…), p. 11). Deze

verklaringen houden geen steek. Als u een visum voor Italië hebt bekomen op uw eigen naam, kan niet

ingezien worden op welke manier u uw reisbestemming zou kunnen verborgen houden. Bovendien kan

moeilijk ingezien worden waarom het weglaten van een in-reisstempel van Turkije (CGVS A. S. (…), p.

11) enigszins uw reisdoel zou kunnen verbergen als u in Bazarghan de grens oversteekt. Voorgaande

bevindingen ondermijnen bijkomend uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven in het bijzonder.

Betreffende uw persoonlijke vervolgingsfeiten moet er op gewezen worden dat u er niet in geslaagd bent

deze aannemelijk te maken. U weet namelijk niet te overtuigen dat u daadwerkelijk toegang zou gehad

hebben tot informatie die niet voor u bestemd was en die dermate gevoelig was dat men u hiervoor in

Iran het zwijgen wil opleggen.

Dat u sinds ordibehest 1397 (hetgeen overeenkomt met april/mei 2018) werkzaam was voor het

cultureel religieus fonds Bonyad F.(…) en voor S. M. J. J. (…) wordt op zich niet betwist (CGVS A. S.

(…), p. 9). Het toont op zich evenwel niet aan dat u vervolging dient te vrezen omdat u in het geheim

toegang zou hebben gekregen tot bepaalde, niet voor u bestemde, geheime informatie.

Vooreerst kunnen er vragen worden gesteld bij de snelheid waarmee S. M. J. J. (…) u vertrouwde en

aldus toegang verleende tot, zoals u het beschrijft, uiterst geheime informatie (CGVS A. S. (…), p. 12,

17 & 18). Zo is het opmerkelijk dat u door S. M. J. J. (…) toegang zou gekregen hebben tot gevoelige

informatie over M. P. (…) en Ja. (…) begin ordibehest 1397 (= ongeveer april 2018) (CGVS A. S. (…), p.

17), terwijl u pas bent beginnen werken voor het culturele fonds en dus voor S. M. J. J. (…) op 1 tir 1396

(= 22 juni 2017) (CGVS A. S. (…), p. 4). U haalt ook aan dat u in uw vorige functie, werkende voor J.

(…), hem ook amper te zien kreeg, omdat hij gewoonweg voor slechts een uurtje op kantoor kwam. Dat

J. (…) u dan ook zo snel in vertrouwen zou nemen en toegang zou verlenen tot geheime informatie, wat

zeker ook hem in nauwe schoenen kon brengen, is weinig plausibel. Bovendien verklaart u hierover in

uw vrije relaas dat S. M. J. J. (…) u vertrouwde (CGVS A. S. (…), p. 12 en 13). Wanneer u gevraagd

werd waarom hij u dan al zodanig vertrouwde, haalt u merkwaardig genoeg aan dat het geen kwestie

van vertrouwen was, dat J. (…) verschillende functies had bij verschillende organisaties en dat hij lui

was, geen zin had om de verslagen op papier te zetten en het daarom aan u vroeg (CGVS A. S. (…), p.

17). Nogmaals gevraagd waarom S. M. J. J. (…) u op een jaar tijd dermate vertrouwde dat hij u toegang

gaf tot deze zogenaamde belangrijke informatie waardoor u op heden voor uw veiligheid vreest, geeft u
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vervolgens aan dat u het niet weet (CGVS A. S. (…), p. 18). Later tijdens het persoonlijk onderhoud

komt u zelf terug op deze vraag en stelt u dat hij u kon vertrouwen omdat u kleine persoonlijke zaken

voor hem regelde, zoals onder meer het kopen van tabak, het geven van boodschappenlijstjes aan de

conciërge en het betalen van verkeersboetes (CGVS A. S. (…), p. 23). Deze verklaringen overtuigen

niet. Het is hoegenaamd niet aannemelijk dat S. M. J. J. (…) uit luiheid dan wel omdat hij u enkele

huishoudelijke taken liet uitvoeren, ook toegang zou geven tot gevoelige informatie betreffende M. P.

(…) of Ja. (…). Uit uw verklaringen blijkt immers dat S. M. J. J. (…) en M. P. (…) in het verleden al

hebben samengewerkt waarbij J. (…) de adviseur en rechterhand was van M. P. (…) binnen het

inspectieorgaan van Iran (CGVS A. S. (…), p. 13 en p. 20). M. P. (…) is daarenboven een hoog profiel

binnen de Iraanse politieke en geestelijke elite. Hij is namelijk een voormalige Iraans minister van

Justitie en van Binnenlandse Zaken en wordt in verband gebracht met het zogenaamde ‘Doodscomité’

dat in de jaren na de revolutie duizenden mensen liet executeren in Iran. U geeft ook zelf aan dat P. (…)

een heel gevaarlijke persoon is (CGVS A. S. (…), p. 12). Bijgevolg, zelfs nog aangenomen dat u na

minder dan een jaar een zekere band had opgebouwd met uw overste S. M. J. J. (…) en hij u hierdoor

zowel toegang gaf tot (mogelijk één van) zijn emailaccount(s) (CGVS A. S. (…), p. 17) alsook de

opdracht gaf als administratief werknemer van Bonyad F.(…) om bepaalde vergaderingen te

rapporteren, dan nog kan niet ingezien worden dat hij u hierbij ook toegang zou gegeven hebben tot

informatie die in de ogen van P. (…) niet voor u bestemd zou zijn geweest. Gezien zijn verleden met P.

(…) moet hij zich immers ten volle bewust geweest zijn van de draagwijdte van zijn handelen ten

overstaan van u en van de mogelijke gevolgen die dit ook voor hem zou kunnen hebben. Dit des te

meer daar u zelf aangeeft dat P. (…) hem niet vertrouwde (CGVS A. S. (…), p. 20) en hij hierdoor zelf in

de problemen zou kunnen raken. U stelt immers zelf dat hij – nadat P. (…) zou ontdekt hebben dat u de

verslagen rapporteerde-, hem bedrieglijk voorstelde om samen met hem voor Ja. (…) te gaan werken

teneinde zijn eigen hachje te redden, wat nochtans indruiste tegen de eigen oprichtingsakte (CGVS A.

S. (…), p. 19). Op basis van bovenstaande bedenkingen dient geconcludeerd dat het weinig

aannemelijk is dat u toegang zou gehad hebben tot bepaalde gevoelige informatie over M. P. (…) en Ja.

(…) waaraan u uw vrees voor vervolging koppelt.

De informatie waarover u beweert te beschikken is een kernelement in uw asielrelaas. Er kan dan ook

verwacht worden van u dat u gedetailleerd kan uiteenzetten over welke informatie u beschikt en waarom

deze informatie dermate gevoelig is dat u louter omdat u hiervan in kennis bent, bij terugkeer dient te

vrezen voor vervolging. U slaagt hier echter allerminst in. Zo haalt u drie voorbeelden aan om te duiden

dat u informatie over de geheimen van het land vernam, namelijk een aanval van Israël op Iran, de

protesten in Khuzestan en het bezoek van Rouhani aan de VN (CGVS A. S. (…), p. 13). Echter,

wanneer u verder bevraagd wordt over de aanval van Israël, blijkt uw kennis slechts uiterst summier te

zijn. Behalve dat Israël zelf bekendmaakte in de media een droneaanval te hebben uitgevoerd op

Shurabad, maar dat Iran meedeelde dat er geen aanval gebeurd was, kan u niets vertellen, laat staan

dat bovengenoemde informatie geheim zou zijn (CGVS A. S. (…), p. 22). Gevraagd welke gevoelige

informatie u nog had, kan u slechts antwoorden dat u ‘heel veel’ gevoelige informatie had maar dat u

niet meer juist weet er in de verslagen of audio-opnames stond (CGVS A. S. (…), p. 22). Dergelijke vage

antwoorden overtuigen niet als zou u in het kader van uw administratieve opdrachten voor Bonyad

F.(…) en S. M. J. J. (…) kennis hebben gekregen van uiterst gevoelige, niet voor u bestemde informatie.

De geloofwaardigheid van uw problemen komt verder op de helling te staan doordat uw moeder noch

uw broer enige kennis hebben over de zogenaamd gevoelige informatie waarover u beschikte. Uw broer

hebt u naar eigen zeggen niet ingelicht omwille van zijn kwetsbare psychische toestand, die echter niet

wordt gestaafd. Uw moeder zou volgens u dan weer wel meer weten (CGVS A. S. (…), p. 23-24). Echter

blijkt uit de verklaringen van uw moeder dat ze niet eens weet wat uw taak juist was bij het cultureel

religieus fonds (CGVS Z. (…), p. 12), noch dat ze weet wanneer u toegang kreeg tot de gevoelige

informatie (CGVS Z. (…), p. 13) of over welke belangrijke informatie u dan wel beschikte (CGVS Z. (…),

p. 13). Bovendien weet ze evenmin hoelang u al toegang had tot de informatie op het moment dat u

ontslag wilde nemen (CGVS Z. (…), p. 14) en blijkt ze zelfs de volledige naam van M. P. (…) en J. (…)

niet te kennen (CGVS Z. (…), p. 14). Ter verantwoording voor dit gebrek aan kennis stelt ze dat u niet

over uw werk en uw problemen sprak (CGVS Z. (…), p. 13). Dit is niet in overeenstemming te brengen

met jullie voorgehouden vrees. Indien jullie de drastische beslissing nemen alles achter te laten in Iran

omwille van problemen die u vreest naar aanleiding van uw voormalige werk, kan niet ingezien worden

waarom u uw moeder niet uitgebreid en gedetailleerd hebt ingelicht over de aard van deze problemen,

noch kan ingezien worden waarom zij niet beter op de hoogte is van de actoren die jullie vrezen.

Waar u verwijst naar de documenten die u hebt neergelegd over Ja. (…), meer bepaald de kopieën van

documenten zijnde foto’s van P. (…) en van J. (…), de oprichtingsakte van Ja. (…), de lijst met wijken in

Teheran en de instructies voor de verkiezingen, het blanco briefhoofd van K. (…), de kopie van de

handgeschreven vergaderingsverslag, de lijst met bankuittreksels, de uitnodiging van ayatollah

Khamenei gericht aan uw baas J. (…) betreffende deelname aan een vergadering van de nationale
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veiligheidsraad, de documenten inzake de afbraak en bouw van een nieuw gebouw voor Ja. (…), het

document betreffende instructies over het werven van leden, het document betreffende leden die

gekozen werden, de contactgegevens van verschillende politieke linkse partijen, de kopie van het

gescheurde verslag van de vergadering en het document betreffende de uitkomst van een vergadering

alsook de printscreens van berichten voorgelegd door uw broer (CGVS, p. 22) dient te worden

opgemerkt dat geen enkele de originele zijn, waardoor de echtheid van deze documenten kan niet

worden nagegaan. Uit niets blijkt ook dat deze geheim zouden zijn en dat u vervolging dient te vrezen

voor het in het bezit hebben van deze documenten. Bovendien slaagt u er zelf ook niet in te overtuigen

dat deze door u voorgelegde documenten op zich dermate geheim en gevoelig zijn dat u hiervoor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie dient te vrezen bij terugkeer. Zo verwijst u onder

meer naar het briefhoofd van K. (…) en stelt u dat dit een heel belangrijk document is dat niemand heeft

(CGVS A. S. (…), p. 9). U laat tevens een audiofragment horen waarin u de opdracht krijgt deze

briefhoofden te laten kopiëren (CGVS A. S. (…), p. 16). Behalve dat de herkomst van het audiofragment

niet geverifieerd kan worden, toont het aan dat K. (…) zijn lege briefhoofden ter beschikking stelde om te

kopiëren door een derde persoon. Uit niets blijkt dan ook dat dit document uniek is en het uiterst

gevoelige documenten zijn.

Bovenstaande vaststellingen plaatsen ernstige vraagtekens bij de gevoeligheid van de informatie

waarover u beschikt en doet bijgevolg ook vragen rijzen bij de geloofwaardigheid van uw bewering dat

dit werd ontdekt door M. P. (…), van uw bewering dat het u omwille hiervan verboden werd om te

vertrekken bij het cultureel-religieus fonds, alsook van uw bewering dat men u nu zou beschuldigen

deze informatie gelekt te hebben.

U slaagt er niet in de ontdekking van uw werkzaamheden door P. (…) aannemelijk te maken en vanaf

dan te moeten vrezen voor uw veiligheid. U beweert dat u op een gegeven moment, in khordad of tir

1398 (= mei/juni/juli 2019), merkwaardig dat u dit niet exact kunt meegeven, via een geluidsopname

vernam dat P. (…) te weten was gekomen dat J. (…) hulp van buitenaf kreeg (CGVS A. S. (…), p. 13).

Frappant is dan ook dat u zich niet hebt vergewist bij J. (…) hoe die dat te weten was gekomen en wat

de gevolgen waren (CGVS A. S. (…), p. 22). Gevraagd waarom niet, deelt u mee dat u niet probeerde te

praten over dergelijke zaken, dat u probeerde weg te blijven en niet te praten over dergelijke zaken

(CGVS A. S. (…), p. 22). Dit is weinig ernstig. Als u op de hoogte bent van de reputatie van P. (…) en u

hoort op een geluidsopname dat hij weet dat u informatie hebt die u niet mag hebben en hij hiermee niet

akkoord is, dan kan redelijkerwijze van u worden verwacht dat u hierover het één en ander grondig

doorspreekt met J. (…), de persoon die u net in dat lastig parket heeft gebracht en u vertrouwde.

Geconfronteerd met deze bemerking, kaatst u de bal terug en geeft u aan geen reden te hebben gehad

om hierover te spreken (CGVS A. S. (…), p. 22). Nochtans kan van u redelijkerwijze verwacht worden

dat u polshoogte zou genomen hebben bij J. (…) teneinde uw eigen situatie in te schatten. Dat u dit

klaarblijkelijk niet gedaan hebt, ondermijnt eens te meer de aannemelijkheid van uw beweerde vrees.

Bovendien heeft u nooit een rechtstreekse dreiging verkregen waardoor zeker mag worden

aangenomen dat u zich toch bij uw vertrouwenspersoon zou hebben vergewist van de

veiligheidssituatie. Zo lijdt u enkel af dat u in de problemen was gekomen omdat P. (…) u eens

persoonlijk wat vragen stelde over uw personalia en u duidelijk benadrukte dat u met geheime informatie

omging, dat u niet meer te pas en te onpas binnen mocht in de vergaderingen en enkel nog banale

administratieve taken toegewezen kreeg (CGVS A. S. (…), p. 19-20). Niets meer. Uit een gesprek met J.

(…) leidde u evenzeer onrechtstreeks af dat hij enkel uw veiligheid kon garanderen zolang u voor hem

werkte (CGVS A. S. (…), p. 13). Frappant dat u zich nooit rechtstreeks van de dreiging vergewiste heeft

ten einde de dreiging en de eventuele oplossingen in te schatten. Letterlijk gevraagd waarom men u

ervan verdenkt geheime informatie te hebben doorgegeven, antwoordt u bovendien naast te kwestie en

herhaalt u slechts de bewering dat u beschuldigd wordt van het misbruik van vertrouwelijke informatie.

Dit is weinig overtuigend in het licht dat P. (…) u eerst zelf zou hebben ondervraagd en hij u vervolgens

alsnog heeft laten beschikken terwijl hij niet akkoord was met het feit dat u over deze gevoelige

informatie beschikte. Voorts verwijst u naar het bericht dat u van de Iraanse cyberpolitie Fata hebt

ontvangen waardoor het voor u duidelijk is dat men u veroordeeld heeft (CGVS, p. 15). Wanneer de

vraag werd herhaald, ontwijkt u deze opnieuw door enerzijds een tegenvraag te stellen en anderzijds te

beweren dat u tien dagen na uw vlucht uit Iran geen toegang meer had tot het emailaccount van J. (…)

en dat zijn telegramaccount gewist werd, hetgeen volgens u wil zeggen dat ze op de hoogte zijn en alles

gewist hebben (CGVS A. S. (…), p. 15). Vervolgens werd u er nogmaals op gewezen dat het niet

duidelijk was waarom P. (…) of het Iraanse regime bij terugkeer achter u aan zouden komen en hierop

antwoordt u achtereenvolgens met een voorbeeld, verwijst u naar het verhoor door P. (…) zelf en stelt u

dat J. (…) u niet toeliet de organisatie te verlaten (CGVS A. S. (…), p. 15). Met dergelijke antwoorden

toont u geenszins aan dat men u daadwerkelijk verdenkt van het lekken van enige informatie.

Immers, ook uw verwijzingen naar het bericht van Fata alsook uw verklaringen dat er twee onbekenden

bij uw grootmoeder in Iran zijn komen om te informeren naar u (CGVS A. S. (…), p. 5), overtuigen niet.
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Mogelijks had u toegang tot (één van) J.’s (…) emailaccounts in het kader van uw werkzaamheden voor

het culturele fonds en in het kader van de huishoudelijke boodschappen die u voor hem diende uit te

voeren. Dat J. (…) deze toegang afsluit tien dagen na uw vertrek, op het moment dat hij zich bewust

was dat u met de noorderzon verdwenen was, is logisch, zelfs in een normale arbeidsrelatie zou men

geen toegang meer krijgen tot e-mails. Echter, dat J. (…) zijn emailaccount en telegram afsluit doch dat

men pas meer dan een jaar later bij uw grootmoeder kwam informeren en men u tevens een jaar later

een bericht op telegram zouden sturen valt hiermee niet te rijmen. U kan evenmin een plausibele

verklaring hiervoor geven. U stelt namelijk louter hypothetisch dat de informatie misschien gelekt is en

men u dan daarvan verdenkt (CGVS A. S. (…), p. 21). Geconfronteerd met de bedenking dat men

klaarblijkelijk een jaar gewacht heeft om naar u te komen informeren, kaatst u de bal terug door te

stellen dat u geen reden hebt om hierover te liegen. Dit is niet afdoende. Indien men tien dagen na uw

vertrek besefte dat u verdwenen was en dat daarom de zogenaamde gevoelige informatie moest

verwijderd worden, is niet te zien waarom men pas na één jaar naar u op zoek kwam of u erop wees uw

telegramaccount af te sluiten. Daarenboven kan hoe dan ook op geen enkele manier geverifieerd

worden dat dit bericht daadwerkelijk afkomstig is van de cyberpolitie van Iran. Het betreft alweer een

kopie waarvan de authenticiteit niet kan worden nagegaan.

Ook merkwaardig, zoals eerder aangegeven, is dat u niet exact kan meedelen wanneer P. (…) u zou

hebben ondervraagd (CGVS A. S. (…), p. 20). Immers, indien u wist dat P. (…) op de hoogte en niet

akkoord was met het feit dat u voor J. (…) allerhande administratie uitvoerde en hierdoor kennis had van

de inhoud van vergaderingen waaraan hij deelnam, u bovendien al een eerste keer werd benaderd door

bodyguards van P. (…) (CGVS, p. 13) en u zich ten volle bewust was van de reputatie van P. (…)

(CGVS A. S. (…), p. 12 & p. 13), dan zou men redelijkerwijze kunnen verwachten dat de dag dat u

persoonlijk door iemand als P. (…) werd ondervraagd, in uw geheugen zou gegrift staan. Het feit dat u

dit essentieel element in uw asielrelaas slechts bij benadering weet mee te delen, ondermijnt opnieuw

de geloofwaardigheid van uw vrees.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u evenmin weet of J. (…) in de periode vanaf de ontdekking

door P. (…) tot aan uw vertrek problemen gekend heeft omdat P. (…) te weten was gekomen dat hij u

toegang gaf tot informatie (CGVS A. S. (…), p. 13). U stelt dat u in de geluidsopnames wel af en toe

hoorde dat men het hem kwalijk nam (CGVS A. S. (…), p. 13). Gevraagd of u bijgevolg nog steeds

toegang had tot geheime informatie na de ontdekking – aangezien u klaarblijkelijk nog steeds audio-

opnames beluisterde, verandert u uw verklaringen en stelt u plots dat u geen toegang meer kreeg tot

gevoelige informatie, dat u zich enkel nog met de administratie van het cultureel religieus fonds diende

bezig te houden (CGVS A. S. (…), p. 20). Het lijkt er in deze op dat u uw verklaringen aanpast

naargelang de vraagstelling. Hiermee incoherent, en bovendien ook allerminst aannemelijk is de

vaststelling dat J. (…), na de ontdekking dat hij hulp van buitenaf kreeg, u alsnog dat audiofragment

doorspeelde om te verwerken, met alle risico’s voor u maar ook voor hem.

In de kantlijn kan nog opgemerkt worden dat het verwonderlijk is dat u niet concreet kan duiden welke

functie M. P. (…) had en heeft binnen Ja. (…). Hiernaar gevraagd verklaart u dat hij administratieve

taken uitvoerde zoals u deed bij het cultureel religieus fonds (CGVS A. S. (…), p. 19). Echter, uit

informatie blijkt dat P. (…) de huidige secretaris-generaal is van Ja. (…). Het is merkwaardig dat u dit

niet weet. De informatie is vrij toegankelijk op de website van de organisatie. Indien u voorhoudt P. (…)

en Ja. (…) te vrezen, zou men van u mogen verwachten dat u zich regelmatig en waar mogelijk

informeert over deze actoren. Dat u dit niet gedaan hebt, ondermijnt eens te meer de geloofwaardigheid

van uw voorgehouden vrees.

Op basis van het geheel van bovenstaande argumenten dient geconcludeerd te worden dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat er bij terugkeer naar Iran in uw hoofde een vrees voor vervolging in de

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

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

Vreemdelingenwet.

Uw broer H. A’. S’. (…) verwijst in zijn persoonlijk onderhoud, naast uw problemen, ook naar de

economische, maatschappelijke en politieke situatie in Iran wanneer hem wordt gevaagd naar de

redenen waarom hij het land heeft verlaten (CGVS H. A’. S’. (…), p. 10). Er dient echter te worden

opgemerkt dat uw broer hier geen persoonlijke problemen door heeft gekend, aangeeft louter naar de

algemene situatie te verwijzen en nooit zelf in de problemen is gekomen met de autoriteiten (CGVS H.

A’. S’. (…), p. 6, 14, 15). Uit deze verklaringen kan dan ook bezwaarlijk bij terugkeer naar Iran een

actuele gegronde vrees voor vervolging of een actueel reëel risico op ernstige schade worden geput.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is werd aan het administratief dossier

gevoegd.

De overige documenten die u voorlegt veranderen bovenstaande bevindingen evenmin. De medische

documenten betreffende de hartproblemen van uw moeder hebben geen rechtstreekse invloed op de

beoordeling van uw asielmotieven. Bovendien blijkt dat uw moeder in Iran toegang had tot medische



RvV X - Pagina 8

zorgen (CGVS Z. (…), p. 6, 7, 14 & 15). Waar er eventueel moeilijkheden waren, dient te worden

aangestipt dat deze van algemene aard zijn en geen verband houden met de criteria bepaald in artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15

december 1980, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van

diezelfde wet. Voor de beoordeling van medische elementen dient men een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op

basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980. Jullie identiteitsdocumenten en

studiedocumenten tonen jullie identiteit en studiegraad aan, maar zeggen evenmin iets over jullie

asielmotieven.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er voor het verzoek om internationale bescherming van uw broer

H. A’. S’. (…) (O.V. (…)) en uw moeder Z. S. Z. (…) (O.V. (…)) eveneens wordt overgegaan tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, A’. S’. H., zijnde

de broer van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van eerste

verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft volledig

steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar broer.

De derde bestreden beslissing, genomen ten aanzien van derde verzoekende partij, Z. Z. S., zijnde de

moeder van eerste (en tweede) verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien

van eerste verzoekende partij integraal over daar derde verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar zoon.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van artikel 3 EVRM, van

artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 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 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en van de “(a)lgemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer

bepaald, de redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”.

2.2.1. In de mate verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest van

de grondrechten van de Europese Unie worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

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

houden de bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.2. 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 partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig

kennen en inhoudelijk aanvechten. Zij maken verder niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet

in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen

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

formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoeren.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen 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.
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2.2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.2.4. De Raad stelt vast dat eerste verzoekende partij bij terugkeer naar Iran vreest aangehouden te

worden omdat zij over gevoelige informatie beschikt en P. haar zal beschuldigen deze te hebben

verspreid (notities CGVS A. S., p. 14). Tweede en derde verzoekende partij vrezen dat zij onder druk

gezet zullen worden omwille van de problemen van eerste verzoekende partij (notities CGVS A’. S’., p. 5

en 13; notities CGVS Z., p. 10-11; notities CGVS A. S., p. 14). Daarnaast verwijst tweede verzoekende

partij nog naar de economische, maatschappelijke en politieke situatie in Iran (notities CGVS A’. S’., p.

5).

2.2.5. De Raad wijst er evenwel op dat in de bestreden beslissingen op uitgebreide wijze wordt

vastgesteld dat verzoekende partijen de door hen voorgehouden vrees niet aannemelijk hebben

gemaakt. Meer bepaald wordt in dit verband vastgesteld dat (A) hun algemene geloofwaardigheid en de

geloofwaardigheid van hun asielmotieven ondermijnd wordt door (i) de vaststelling dat verzoekende

partijen nagelaten hebben een verzoek om internationale bescherming in te dienen in Italië en (ii) hun

ongeloofwaardige verklaringen over het ontbreken van hun originele paspoort en over hoe eerste

verzoekende partij Iran heeft verlaten; (B) eerste verzoekende partij niet weet te overtuigen dat zij

daadwerkelijk toegang zou hebben gehad tot informatie die niet voor haar bestemd was en die dermate

gevoelig was dat men haar hiervoor in Iran het zwijgen wil opleggen, aangezien (i) de snelheid waarmee

haar overste J. haar vertrouwde niet plausibel is, (ii) zij er allerminst in slaagde gedetailleerd uiteen te

zetten over welke informatie zij beschikt en waarom deze informatie dermate gevoelig is dat zij louter

omdat zij hiervan in kennis is, bij terugkeer dient te vrezen voor vervolging, (iii) haar moeder en haar

broer nauwelijks kennis hebben over haar problemen en de gevreesde actoren, (iv) wat betreft de

documenten die zij heeft neergelegd over Ja., de vereniging van strijdende geestelijken, deze geen

originelen betreffen en verder uit niets blijkt dat deze documenten geheim zouden zijn en dat zij

vervolging dient te vrezen voor het in het bezit hebben van deze documenten; (C) eerste verzoekende

partij er evenmin in slaagt de ontdekking van haar werkzaamheden door P. aannemelijk te maken en

vanaf dan te moeten vrezen voor haar veiligheid, aangezien (i) het frappant is dat zij, wanneer zij op een

gegeven moment via een geluidsopname vernam dat P. te weten was gekomen dat J. hulp van buitenaf

kreeg, zich niet heeft vergewist bij haar overste J. hoe die dat te weten was gekomen en wat de

gevolgen waren, temeer zij nooit een rechtstreekse dreiging heeft verkregen waardoor zeker mag

worden aangenomen dat zij zich toch bij haar vertrouwenspersoon zou hebben vergewist van de

veiligheidssituatie, (ii) ook haar verwijzingen naar het bericht van Fata alsook haar verklaringen dat er

twee onbekenden bij haar grootmoeder in Iran zijn komen informeren naar haar, niet overtuigen, nu zij

geen afdoende uitleg kan geven waarom men pas na één jaar naar haar op zoek kwam of haar erop

wees haar telegramaccount af te sluiten, indien men reeds tien dagen na haar vertrek besefte dat zij
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verdwenen was en dat daarom de zogenaamde gevoelige informatie moest verwijderd worden, en

verder op geen enkele manier geverifieerd kan worden dat dit bericht daadwerkelijk afkomstig is van de

cyberpolitie van Iran, aangezien het een kopie betreft waarvan de authenticiteit niet kan worden

nagegaan, (iii) het merkwaardig is dat zij niet exact kan meedelen wanneer P. haar zou hebben

ondervraagd, (iv) zij evenmin weet of haar overste J. in de periode vanaf de ontdekking door P. tot aan

haar vertrek problemen gekend heeft omdat P. te weten was gekomen dat hij haar toegang gaf tot

informatie, en (v) in de kantlijn nog opgemerkt kan worden dat het verwonderlijk is dat zij niet concreet

kan duiden welke functie P. had en heeft binnen Ja., de vereniging van strijdende geestelijken, temeer

nu deze informatie vrij toegankelijk is op de website van de organisatie; (D) wat betreft de verwijzing van

tweede verzoekende partij naar de economische, maatschappelijke en politieke situatie in Iran,

vastgesteld moet worden dat zij geen persoonlijke problemen hierdoor heeft gekend en aangeeft louter

naar de algemene situatie te verwijzen, waaruit dan ook bezwaarlijk bij terugkeer naar Iran een actuele

gegronde vrees voor vervolging of een actueel reëel risico op ernstige schade kan worden geput; en (E)

de overige voorgelegde documenten de eerder gedane bevindingen niet wijzigen.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partijen geen argumenten bijbrengen die van aard zijn bovenstaande

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

de bestreden beslissingen, in een ander daglicht te stellen.

2.2.6. Daar waar verzoekende partijen stellen dat zij geen verzoek om internationale bescherming

hebben ingediend in Italië omdat zij eerder reeds een verzoek in België hadden ingediend en zij voorts

familie hebben in België, is de Raad van oordeel dat deze argumenten niet volstaan om te vergoelijken

waarom zij geen verzoek hebben ingediend in Italië. Vooreerst wijst de Raad erop dat in de bestreden

beslissingen reeds terecht wordt gemotiveerd dat de verklaring van eerste verzoekende partij dat zij

omwille van haar vingerafdrukken in België dacht haar verzoek hier te moeten indienen niet ernstig is

gezien zij na haar verblijf in België terug naar Iran is gegaan om er vervolgens twintig jaar te verblijven,

en zij in veiligheid was in Italië. Daarnaast duidt de Raad erop dat redelijkerwijze mag worden

aangenomen dat deze elementen – hun eerder verblijf in België twintig jaar geleden en het feit dat zij

familie hebben in België – ondergeschikt zijn aan het feit daadwerkelijk beschermd te worden tegen hun

vervolger(s). De Raad onderstreept dat van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of

ernstige schade in zijn land van herkomst redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij of zij na aankomst

in een derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van

bescherming. De vaststelling dat verzoekende partijen dit hebben nagelaten, ondergraaft dan ook reeds

ernstig de door hen beweerde nood aan internationale bescherming.

2.2.7. Verder houden verzoekende partijen vast aan hun verklaring dat zij een kopie van hun paspoort

bij de Dienst Vreemdelingenzaken neerlegden en werpen zij op dat het niet hun verantwoordelijkheid is

“indien stukken van de administratief dossier verdwijnen tijdens de procedure”. De Raad wijst er

evenwel op dat in de bestreden beslissingen dienaangaande terecht wordt gemotiveerd dat eerste en

derde verzoekende partij niet aannemelijk maken dat zij een kopie van hun paspoort hebben neergelegd

bij de Dienst Vreemdelingenzaken en dat deze vervolgens zouden zijn kwijtgeraakt. Door verwerende

partij wordt immers de pertinente vaststelling gedaan dat hiervan geen enkele aanwijzing is terug te

vinden in het administratief dossier en dat blijkt dat de andere door eerste verzoekende partij

neergelegde identiteitsdocumenten wel neergepend werden. De Raad volgt verwerende partij in de

motivering dat niet ingezien kan worden waarom de Dienst Vreemdelingenzaken wel zou vermelden dat

eerste verzoekende partij een kopie van haar shenasnameh en mellikaart voorlegt (zie verklaring DVZ

A. S., vraag 27), maar de kopieën van hun paspoorten zou achterhouden.

2.2.8. Wat betreft de opmerking van verzoekende partijen dat eerste verzoekende partij aanbevolen

werd door een vriend van de heer J. en dat dit “misschien (…) de reden (was) waarom J. (…) hem

vertrouwd”, wijst de Raad erop dat eerste verzoekende partij wanneer zij tijdens haar persoonlijk

onderhoud uitvoerig bevraagd wordt over waarom haar overste J. haar reeds op een jaar tijd dermate

vertrouwde dat hij haar toegang gaf tot geheime informatie, nergens stelde dat dit zou zijn omdat zij

aanbevolen werd door een vriend van J. (zie notities CGVS A. S., p. 17-18). Dit betreft dan ook een

allerminst overtuigende post-factumverklaring. Daarenboven gaf eerste verzoekende partij tijdens haar

persoonlijk onderhoud aan dat zij bij Bonyad F. is beginnen werken – waar J. haar overste werd – nadat

haar collega Mo. van haar werk bij ‘Az. S. S.’ dit voorstelde (notities CGVS A. S., p. 16). Haar collega

Mo. kende de organisatie Bonyad F. omdat hij er een cursus had gevolgd en zo te weten was gekomen

dat ze een secretaris zochten. Haar collega Mo. had vervolgens een goed woordje voor haar gedaan,

waarna zij er kon beginnen werken (notities CGVS A. S., p. 16). Echter, gevraagd naar de band tussen

deze collega en de heer J., gaf eerste verzoekende partij duidelijk aan dat er geen enkele band tussen
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beiden was (notities CGVS A. S., p. 16). Dat zij aanbevolen werd door een vriend van J., strookt dan

ook niet met haar eerdere verklaringen. Bovendien ziet de Raad hoe dan ook niet in hoe het louter

gegeven dat zij zou zijn aanbevolen door een vriend van J. afdoende kan verklaren waarom deze

laatste haar reeds na een jaar dermate vertrouwde dat hij haar toegang gaf tot geheime informatie,

terwijl dit ook voor hem een risico inhield.

2.2.9. Daar waar verzoekende partijen erkennen dat sommige verklaringen van eerste verzoekende

partij vaag zijn, doch erop wijzen dat P. een voormalig minister is, waardoor het geven van persoonlijke

informatie over hem problemen kan creëren, wijst de Raad er evenwel op dat eerste verzoekende partij

er bij de aanvang van haar persoonlijk onderhoud op werd gewezen dat het onderhoud vertrouwelijk is

en dat enkel de Belgische asielinstanties en haar advocaat er toegang tot hebben (notities CGVS A. S.,

p. 2). De Raad bemerkt dat op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting rust om

van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem is om de nodige feiten

en relevante elementen aan te brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het

verzoek om internationale bescherming. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een

bepaald land teneinde internationale bescherming te bekomen is bovendien inherent het vertrouwen

verbonden in de autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt. In zoverre eerste verzoekende partij

dus voorhoudt dat zij de geheime informatie waarover zij zou beschikken niet durft vrijgeven aan de

Belgische asielinstanties uit vrees voor P., meent de Raad dat dit argument niet kan worden aanvaard.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat eerste verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud

nergens aangaf dat zij de geheime informatie waarover zij zou beschikken niet durfde te delen (zie

notities CGVS A. S., p. 22). Zij verklaarde louter dat de enige gevoelige informatie die zij heeft, de

documenten zijn die zij neerlegt en dat verder de geluidsopnames die zij moest beluisteren veel

gevoelige informatie bevatten, maar dat zij niet meer juist weet wat er in stond (notities CGVS A. S., p.

22). Deze uitleg betreft dan ook wederom een loutere post-factumverklaring teneinde haar vage

verklaringen over de geheime informatie waarover zij beweert te beschikken alsnog in een ander

daglicht te plaatsen.

2.2.10. Omtrent het verweer dat eerste verzoekende partij niet alles aan haar familie vertelde uit angst,

en dat tevens rekening moet gehouden worden met het feit dat haar moeder hartproblemen heeft en dat

haar broer nog erg jong was, bemerkt de Raad vooreerst dat eerste verzoekende partij tijdens haar

persoonlijk onderhoud nog aangaf dat zij haar broer niet inlichtte omwille van zijn kwetsbare psychische

toestand – die zij evenwel op geen enkele wijze staaft – doch dat haar moeder wel meer zou weten over

haar problemen (notities CGVS A. S. , p. 23-24). Er kan dan ook geenszins post factum verwezen

worden naar de hartproblemen van haar moeder om te verklaren waarom deze geen kennis blijkt te

hebben van de problemen van eerste verzoekende partij. Waar verwezen wordt naar de jonge leeftijd

van de broer van eerste verzoekende partij, wijst de Raad er evenwel op dat haar broer reeds twintig

jaar was bij hun vertrek uit Iran. De Raad onderstreept de terechte motivering in de bestreden

beslissingen dat indien zij de drastische beslissing nemen alles achter te laten in Iran omwille van

problemen die eerste verzoekende partij vreest naar aanleiding van haar werk, niet ingezien kan worden

waarom eerste verzoekende partij haar moeder (en haar broer) niet uitgebreid en gedetailleerd heeft

ingelicht over de aard van deze problemen, noch ingezien kan worden waarom tweede en derde

verzoekende partij niet beter op de hoogte zijn van de actoren die zij vrezen.

2.2.11. Inzake het betoog van verzoekende partijen dat hun levensomstandigheden in Iran zodanig

waren geworden dat zij als een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel

3 EVRM konden worden beschouwd, onderstreept de Raad vooreerst dat uit het voorgaande is

gebleken dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas van verzoekende partijen.

Daarnaast dient te worden vastgesteld dat nergens uit de verklaringen van verzoekende partijen blijkt

dat zij in Iran in slechte levensomstandigheden verkeerden. Naast de vrees wegens haar

werkzaamheden voor Ja., de vereniging van strijdende geestelijken, stelt eerste verzoekende partij geen

andere problemen te hebben gekend in Iran (notities CGVS A. S., p. 24). Ook derde verzoekende partij

verwees enkel naar de problemen van haar zoon en gaf aan dat dit de enige reden is waarom zij Iran

hebben verlaten (notities CGVS Z., 15). Tweede verzoekende partij verwees weliswaar naar de

economische, maatschappelijke en politieke situatie in Iran, doch blijkt duidelijk uit haar verklaringen dat

zij zelf geen problemen kende (notities CGVS A’. S’., p. 5-7, 10, 14 en 15). Evenmin concretiseren

verzoekende partijen op enerlei wijze in hun verzoekschrift waarom hun levensomstandigheden in Iran

beschouwd kunnen worden als een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van

artikel 3 EVRM.
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2.2.12. Daar waar verzoekende partijen in hun verzoekschrift opwerpen dat bij twijfel aan verzoekende

partijen het voordeel van de twijfel dient te worden gegeven, stelt de Raad vast dat uit de bestreden

beslissingen duidelijk blijkt dat het relaas nauwgezet werd geanalyseerd teneinde te kunnen oordelen of

de voorgehouden feiten op waarheid berusten. Verwerende partij concludeerde om bovenstaande

redenen terecht dat het asielrelaas in kwestie een ongeloofwaardig karakter kent waardoor enige twijfel

niet aan de orde is.

2.2.13. Waar verzoekende partijen nog de schending aanhalen 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 partijen geenszins aannemelijk maken dat zij reeds werden vervolgd in de

zin van 48/7 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen kunnen zich dan ook niet dienstig op de

schending van voormeld artikel beroepen.

2.2.14. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partijen

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

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

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen 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 partijen een reëel risico op ernstige schade lopen 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 partijen tonen 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 hun leven of hun persoon impliceert.

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

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

2.2.16. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden,

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratieve dossiers A. S., A’. S’. en

Z., stukken 6 en 7) en dat eerste, tweede en derde verzoekende partij tijdens hun persoonlijk onderhoud

op het Commissariaat-generaal van respectievelijk 3 mei 2021, 6 mei 2021 en 31 mei 2021 de kans

kregen om hun redenen van hun verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Farsi en bijgestaan door hun

advocaat. De commissaris-generaal heeft de verzoeken om internationale bescherming van

verzoekende partijen op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming

van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november

2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.17. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partijen niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij zijn gebaseerd.

De opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.
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2.2.18. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen

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

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

beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en

overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partijen 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 partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig 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


