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nr. 267 568 van 31 januari 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2021

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

staatlozen van 28 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 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 de verzoekende partijen en hun advocaat A. SAKHI MIR-BAZ 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 eerste bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij, T. A., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Booshehr (Iran) en heeft u de Iraanse nationaliteit. Uw

vader is Koerd en uw moeder is Lor. Op X 1392 (Iraanse kalender, komt overeen met Xi 2013 in onze

kalender) trouwde u met E. K. M. (…) (O.V. (…)). U woonde in Iran in Karaj.

Op 9 ordibehest 1395 (2 mei 2016) begon u te werken bij het gemeentehuis van Karaj voor de

organisatie Fava die zich bezig houdt met informatietechnologie. Op 9 aban 1396 (31 oktober 2017)

begon u als toezichthouder te werken bij de Herasat (veiligheidsdienst) van diezelfde organisatie. Op 8
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dey 1396 (29 december 2017) werd u opgebeld voor een dringende vergadering. Er waren op die

vergadering een twintigtal mensen aanwezig die allen voor Herasat werkten. Onder de aanwezigen

bevonden zich ook uw jeugdvriend M. A. (…) en diens vriend R. H. (…). Jullie werden toegesproken

door H. A. (…), die de baas van uw afdeling was en ook door de baas van Fava zelf. Hij vertelde jullie

dat er betogingen gaande waren in Iran en dat jullie de opdracht kregen om iets terug te geven aan jullie

land. Jullie dienden zich mengen onder de protesten en de deelnemers aan de betogingen te filmen met

behulp van een mobiele telefoon die de organisatie u zou bezorgen. Daarbij bedreigde hij jullie ook door

te stellen dat het afwijken van het bevel gevolgen zou hebben voor jullie. Hij liet ook verstaan dat de

operatie niet mocht verklikt worden en dat jullie er niet met jullie familie over mochten praten. Toen u dit

hoorde, was u gechoqueerd omdat u nooit had verwacht dat men zoiets van u zou vragen. Op 10 dey

1396 (31 december 2017) werd u thuis opgehaald. U ging naar de demonstratie op het Gohardasht

plein in Karaj en deed alsof u filmde, terwijl u dit in werkelijkheid niet deed. U liet de telefoon opzettelijk

vallen zodat hij vertrappeld raakte en u een excuus had waarom u geen beelden kon tonen. U kreeg

daarbij traangas in de ogen en meldde zich de volgende dag ziek op het werk. De secretaris van H. A.

(…), de heer I. (…), gaf u diezelfde avond een nieuwe opdracht via de telefoon. U weigerde en zei dat u

ziek was. De dag erna kwamen twee collega’s tijdens uw diensturen op bezoek om te kijken hoe het met

u ging, wat u verdacht vond. U bracht een doktersbriefje binnen en mocht een week uitzieken. Na die

week waren de rellen voorbij en ging u terug naar het werk. In khordad 1397 (mei-juni 2018) nam Iran

deel aan de wereldbeker voetbal. U kreeg van de heer I. (…) te horen dat u paraat moest staan voor het

geval er opnieuw betogingen zouden uitbreken. U worstelde met uzelf aangezien de mensen die u

filmde dreigden door uw schuld in gevaar te komen. U besloot tegen de heer A. (…) te zeggen dat u niet

wilde deelnemen. Toen u eind khordad 1397 (midden juni 2018) binnenging in zijn bureau, hoorde u hoe

uw baas uw collega’s M. A. (…) en R. H. (…) aan het uitschelden was. M. (…) en R. (…) werden

vervolgens verwijderd door ordehandhavers. U kreeg achteraf van de heer I. (…) te horen dat M. (…) en

R. (…) niet meer wilden meedoen aan de operaties. U hield zich een week tot tien dagen gedeisd en

probeerde M. (…) daarna te bellen. U kon hem echter niet bereiken. U ging naar het gemeentehuis van

Fardis, waar M. (…) en R. (…) werkten voor ze bij Herasat begonnen. U vroeg er als medewerker van

Herasat het telefoonnummer van R. (…) en M. (…) op en probeerde hen te bereiken. R.’s (…)

echtgenote vertelde u aan de telefoon dat R. (…) enkele dagen na het incident op het kantoor van jullie

baas een dagvaarding had ontvangen om zich aan te melden bij de Ettela’at. Sindsdien ontbrak elk

spoor van hem en op het politiekantoor werd haar verteld dat zijn naam niet op hun lijst stond. U maakte

zich zorgen over M. (…) en ging een dag later naar zijn huis. Daar was een rouwplechtigheid bezig

omdat M. (…) was komen te overlijden. M.’s (…) vader vertelde u toen dat hij zijn zoon op straat had

gevonden, doodgestoken met messteken. De politie beweerde dat het om een gewone vechtpartij ging,

maar niemand in de buurt had iets gemerkt of gehoord. In de portefeuille van zijn zoon had M.’s (…)

vader een dagvaarding gevonden van Ettela’at. Hij liet u de dagvaarding zien, deze kwam overeen met

wat de echtgenote van R. (…) had beschreven. U vermoedde dat M. (…) was vermoord door de

autoriteiten omdat hij geweigerd had de betogers te filmen. U besloot dat u zich moest verlossen van de

situatie voor ze ook u te pakken zouden krijgen. Minder dan een week later maakte u contact met een

smokkelaar, de heer Al. (…). Op 6 mordad 1397 (28 juli 2018) kreeg u op het werk te horen dat u zich

moest klaarhouden voor een nieuwe opdracht. Op 8 mordad 1397 (30 juli 2018) sloot u een contract met

de smokkelaar. U verkocht uw beide auto’s, uw huis en uw inboedel om de smokkelaar te kunnen

betalen. U droeg uw echtgenote op om alle noodzakelijke spullen in te pakken. U vroeg haar om u te

vertrouwen maar vertelde haar niet wat er precies was gebeurd. Op 11 mordad 1397 (2 augustus 2018)

vertelde de heer I. (…) u dat u die avond een nieuwe opdracht zou krijgen. U verhuisde terstond naar

het huis van uw schoonbroer in Karaj, nam een nieuw telefoonnummer, ging niet meer werken en kwam

zo weinig mogelijk buiten op publieke plaatsen. Op 29 mordad 1397 (20 augustus 2018) ontving uw

vader in uw naam een dagvaarding van de politie. U stelde vast dat de inhoud dezelfde was als degene

van M. (…) en R. (…). U besloot door te gaan met uw plan om het land te verlaten. Eind aban 1397

(november 2018), ongeveer vijf maanden nadat u voor het eerst met R.’s (…) echtgenote had gepraat,

belde u haar opnieuw op vanuit een telefooncel. Zij vertelde u dat R. (…) vier maanden spoorloos was

geweest. Toen kreeg ze telefoon van een onbekend nummer en werd haar opgedragen naar een adres

buiten de stad te gaan. Daar had ze R. (…) teruggevonden onder het bloed. In de maand die sindsdien

was verstreken, had hij nog maar een paar woorden tegen haar gezegd. Op 9 azar 1397 (30 november

2018) regelde de smokkelaar voor u een afspraak bij de Belgische ambassade. Op 19 azar 1397 (10

december 2018) bracht u uw documenten binnen bij de visumorganisatie VFS global. Twee dagen later

nam u een taxi naar Karaj omdat u medicatie nodig had voor uw echtgenote. In die apotheek ontmoette

u A. R. (…), een voormalige collega. Hij zei dat de mensen bij Herasat naar u hadden gevraagd en dat

als een van de collega’s u zag, die dat bij Herasat moest melden. U besloot uit voorzorg te verhuizen

naar Chamestan, in het noorden van Iran, waar u in de leegstaande villa van een vriend kon intrekken.

Begin esfand 1397 (eind februari 2019) kreeg u te horen dat jullie paspoorten klaar lagen bij VFS global.
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U keerde voor twee weken terug naar het huis van uw schoonbroer en op 18 maart 2018 verliet u Iran.

In de luchthaven stelde de heer Al. (…) u voor aan een militair, die u tegen betaling door de controles

loodste. U vloog met uw eigen paspoort via Doha naar Brussel waar u diezelfde dag aankwam. In België

was het de bedoeling dat u zou doorreizen naar Canada, maar u hoorde in de dagen na uw aankomst

niets meer van de smokkelaar. U diende klacht in tegen de smokkelaar bij de politie van Sint-Niklaas.

Op 23 april 2019 diende u in België een verzoek om internationale bescherming in. Eind khordad of

begin tir 1398 (midden tot eind juni 2019) ontmoette uw vader de vader van M. (…) op een

herdenkingsplechtigheid voor diens overlijden. Uw vader kwam daar te weten dat R. (…) sinds uw

laatste contact met zijn echtgenote nog twee of drie keer gearresteerd werd.

In België bekeerde uw echtgenote zich tot het christendom. Zelf hangt u geen enkele religie aan, maar u

gelooft wel in God. U ging mee naar de misvieringen met uw echtgenote omwille van de goede sfeer en

de mensen die u in het opvangcentrum hebt leren kennen.

Bij terugkeer naar Iran vreest u gearresteerd te worden door de Iraanse autoriteiten. U vreest dat u

hetzelfde zal overkomen als wat R. (…) overkomen is. Daarnaast vreest u na uw verblijf in het

buitenland door de Iraanse autoriteiten beschuldigd te worden van spionage. Tot slot vreest u bij een

terugkeer naar Iran ook de reactie van de heer Al. (…), als u hem zou identificeren bij de Belgische

politie. De Belgische politie kan u immers tegen hem beschermen in België, maar niet in het buitenland.

Ter ondersteuning van uw identiteit en uw verzoek legde u de volgende documenten neer: uw originele

karte melli (nationale kaart); uw originele paspoort (d.d. 25 juli 2018, geldigheidsduur 5 jaar,

inreisstempel 18 maart 2019, Schengenvisum uitgereikt op 10 maart 2019 voor verblijf van 8 dagen

tussen 18 maart 2019 en 10 april 2019); een kleurenkopie van uw shenasnameh (geboorteboekje); de

originele karte melli van uw echtgenote, het originele paspoort van uw echtgenote (d.d. 7 juni 2016,

geldigheidsduur 5 jaar, inreisstempel 18 maart 2019, Schengenvisum uitgereikt op 10 maart 2019 voor

verblijf van 8 dagen tussen 18 maart 2019 en 10 april 2019); het originele rijbewijs van uw echtgenote;

een kleurenkopie van de shenasnameh van uw echtgenote; uw originele huwelijksakte; een elektronisch

vliegtuigticket voor uzelf en uw partner (d.d. 4 maart 2019, vlucht op 18 maart 2018); een kopie van een

oproepingsbrief van de Ettela’at (d.d. 28/05/1397, afgeleverd op 29/05/1397, oproeping zelf op

04/06/1397); drie loonfiches van de afdeling IT en communicatie van het stadhuis van Karaj, dienst

Herasat (d.d. ordibehesht, khordad en tir 1397 – april tot juli 2018); een foto van H. A. (…), de baas van

Herasat; een foto van de gebouwen waar u bij Herasat werkte; een foto van M. D. (…), de algemene

baas van Fava; een foto van zowel A. (…) en D. (…) samen; 11 nieuwsartikels in verband met

betogingen in Iran, de betrokkenheid van de politie en de straf voor wie door Iraanse autoriteiten wordt

gearresteerd; de verkoopakte van uw huis in Iran; zes kopieën van handgeschreven dagvaardingen uit

Iran die u vond op het internet; een doopattest van uw echtgenote E. K. M. (…) (d.d. 16 juli 2020); een

afscheidsbrief van de Open Kerk in Lommel waarin uw echtgenote bedankt wordt voor alles wat ze voor

de kerkgemeenschap heeft gedaan (d.d. 4 augustus 2020); een kopie neer van het politieverhoor dat u

aflegde bij de politie van Sint-Niklaas (d.d. 20 maart 2019) ; een psychologisch attest dat attesteert dat u

lijdt aan een mild tot matig niveau van depressie (d.d. 12 februari 2021); een medisch attest waarin

gesteld wordt dat uw echtgenote lijdt aan een complex trauma waarvoor zij momenteel in behandeling is

(d.d. 17 februari 2021).

Na het eerste persoonlijk onderhoud maakte u op 12 april 2021 de volgende opmerkingen over aan het

Commissariaat-generaal. U stelde dat de voornaam van uw moeder Parvin is en niet Parvan; dat de

provincie waar u uw legerdienst deed Golestan heet en niet Kholestan, dat de secretaris van uw

organisatie de heer I. (…) was en niet I’. (…) en dat de vader van uw vriend M. Ag. (…) heette en niet

Ar. (…). U stelde dat u op 19 azar 1397 een afspraak had bij de Belgische ambassade en niet op 9 azar.

U stelde dat u op de eerste vergadering zeker was dat de andere aanwezigen ‘niet’ van Herasat waren

en niet ‘nu’ van Herasat zoals het verkeerdelijk stond genoteerd. U stelde dat H. A. (…) de baas was

van de Herasat (veiligheidsdienst) van de organisatie Fava en niet de baas van Fava. U vermeldde dat

de secretaris u tijdens de werkuren had verteld dat jullie paraat moesten staan en niet op de werkvloer.

U stelde dat M. (…) en R. (…) vroeger niet werkten als bewaker van een gebouw, maar wel dat ze

werkten voor een dienst die bouwovertredingen vaststelde. U stelde dat u na het werk rechtstreeks naar

het huis van M. (…) ging en niet na uw werk bij M. (…) naar het huis van M. (…) ging. U stelde verder

ook dat u in mordad 1397 (augustus 2018) aan het begin van de week te horen kreeg dat u zich moest

klaarhouden voor een opdracht en dat u twee dagen nadien een contract afsloot met de smokkelaar. U

stelde verder ook nog dat u, toen u zei dat u op de dag van uw vlucht geen geld had, bedoelde dat u

niet genoeg geld had om de smokkelaar te betalen.

Na het tweede persoonlijk onderhoud maakte u op 6 mei 2021 de volgende opmerkingen over aan het

Commissariaat-generaal. U stelde dat uw vader de overlijdensakte van M. (…) niet wil vragen aan diens

vader omdat dat volgens hem onmenselijk is. U vermeldde daarnaast dat uw vader R. (…) niet kent en

dat u zelf ook geen contact had met het gezin van R. (…), waardoor uw vader niet aan documenten van

R. (…) kan geraken. U legde uit dat uw auto in Iran aan een vreemde verkocht werd, dat uw vader naar
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een zogeheten daftar khana ging in Iran waar volmachten van lange duur overhandigd worden bij de

verkoop van een wagen en dat ze daar weigeren een document uit te reiken omdat u zelf niet aanwezig

bent, dit om vervalsing te vermijden. U stelde dat misdrijven van de gemeente (takholafaat van shardari)

door de gemeente vervolgd worden maar dat uw problemen niet met de gemeente waren maar met

Itlhaat (Ettela’at). U stelde daarnaast ook dat u op internet heeft gezocht naar oproepingen (izaray) en

dat u daar geen uniform document vond. U voegde hieraan toe dat alleen de oproeizarayaa van Itlhaat

geen uniform karakter heeft en de rest wel. U stelde daarnaast dat u een zoekopdracht uitvoerde met

als zoekterm izaray dastnawees italyaat en dat u daarbij “de volgende resultaten kreeg”.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren. U legde weliswaar aan het begin van het persoonlijk onderhoud

documenten neer waaruit blijkt dat u lijdt aan een milde tot matige vorm van depressie (Notities

Persoonlijk Onderhoud 1 (NPO 1), d.d. 26 februari 2021, p. 3). Uit deze door u neergelegde medische

attesten blijkt echter niet dat u zich in de onmogelijkheid bevindt om concrete feiten en gebeurtenissen

op een correcte wijze mee te delen. U bevestigde dit overigens zelf op de Dienst Vreemdelingenzaken

(vragenlijst ‘bijzondere procedure noden’ DVZ, vraag 1). Uit uw op het Commissariaat-generaal

afgelegde verklaringen blijkt bovendien duidelijk dat u in staat was om de aan u gestelde vragen op

coherente wijze te beantwoorden. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat u niet bij

machte zou zijn om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen.

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 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS), dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw

administratief dossier niet kan worden besloten dat er in uw hoofde een persoonlijke en gegronde vrees

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming.

U stelde uw land te hebben verlaten omdat u uw werkzaamheden voor de Iraanse autoriteiten niet

langer in overeenstemming kon brengen met uw geweten. U stelde in dit verband dat uw vader, 20

dagen nadat u was ondergedoken, een oproepingsbrief ontving waarin u aangemaand werd zich aan te

melden op het dichtstbijzijnde politiekantoor van Ettela’at (NPO 1, p. 8 en p. 19). Volgens informatie

waarover het Commissariaat beschikt, en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier, dienen er

echter ernstige bedenkingen te worden gemaakt in verband met de authenticiteit van de door u

neergelegde kopie van deze oproepingsbrief, en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de door u

neergelegde oproepingsbrief met de hand geschreven werd, terwijl dit niet het te verwachten formaat is

voor een dergelijk document. Ook staat in de door u neergelegde oproepingsbrief expliciet vermeld dat

uw vader Mo. A.(…), die het document ontving, belooft de brief aan u te zullen overhandigen. In

werkelijkheid wordt op een oproepingsbrief enkel de naam van de ontvanger vermeld, zonder dat de

belofte om de brief te overhandigen aan de bestemmeling expliciet wordt geformuleerd. Verder is het

niet gebruikelijk om een werknemer van de gemeente op te roepen via de politie, aangezien dit

gewoonlijk via de administratie van de gemeente zelf gebeurt. Voorts werd de door u neergelegde

oproepingsbrief ondertekend door kolonel P. M. K. (…) in opdracht van Ettela’at officier A. B. (…), terwijl

de handtekening in een origineel document gewoonlijk in opdracht van de hoofdautoriteit gezet wordt (in

casu kolonel K. (…)). Tot slot wordt het gerechtelijk bevel gewoonlijk vermeld op de oproepingsbrief,

waar dit in het door u neergelegde document niet het geval is. Gebaseerd op bovenstaande

opmerkingen komt de authenticiteit van de door u neergelegde oproepingsbrief ernstig in het gedrang

(cf. informatie administratief dossier). Hierdoor komt ook de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas

ernstig op de helling te staan. De hierboven besproken oproepingsbrief speelde immers een cruciale rol

in uw beslissing om het land te verlaten.

U maakte na het tweede persoonlijk onderhoud verschillende opmerkingen en documenten over aan het

Commissariaat- generaal om bovenstaande vaststellingen te betwisten. Zo stelde u dat u op internet

heeft gezocht naar oproepingen (izaray) en dat u daar geen uniform document vond. U voegde hieraan

toe dat alleen de oproeizarayaa van Itlhaat geen uniform karakter heeft en de overige

oproepingsbrieven wel. U maakte bovendien vijf kopieën van handgeschreven oproepingsbrieven uit

Iran over aan het Commissariaat-generaal (cf. informatie administratief dossier). Deze door u

overgemaakte opmerkingen en documenten volstaan echter niet om bovenstaande vaststellingen in een

ander daglicht te plaatsen. Vooreerst dient in dit verband worden opgemerkt dat het Commissariaat-

generaal niet over de nodige achtergrondinformatie beschikt om de juridische context van de vijf door u
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neergelegde handgeschreven oproepingsbrieven te achterhalen. Evenmin maakte u daartoe zelf de

nodige informatie over aan het Commissariaat-generaal. Het is voor het Commissariaat-generaal dan

ook onmogelijk om de authenticiteit van vijf door u neergelegde handgeschreven oproepingsbrieven in

te schatten, waardoor aan deze documenten geen bewijswaarde kan worden toegekend. Daarenboven

wijst het Commissariaat-generaal erop dat de door u neergelegde oproepingsbrief die uw eigen zaak

betreft, werd beoordeeld op zijn eigen merites en binnen de context van de door u afgelegde

verklaringen. Daarbij werd het simultaan voorkomen van een aantal verschillende onwaarschijnlijke

elementen in overweging genomen, waarvan de vaststelling dat het document handgeschreven is er

slechts één is (cf. supra). Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de door u neergelegde documenten

louter een ondersteunende functie hebben. Elke aanvraag om internationale bescherming dient

aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen, wat u, gelet op onderstaande

vaststellingen, geenszins deed (cf. infra). Ook uw opmerking dat u in Iran geen problemen kende met de

gemeente maar met Itlhaat en dat u om die reden niet door de gemeente zelf werd vervolgd, volstaat

niet om de bovenstaande vaststellingen ongedaan te maken (cf administratief dossier). Er wordt immers

niet getwijfeld aan de authenticiteit van het door u neergelegde document omdat u problemen zou

gekend hebben met de gemeente waarvoor u werkte, maar wel omwille van het feit dat u voor de

gemeente werkte an sich. Dat u problemen had met de Ettela’at en niet met de gemeente, doet geen

afbreuk aan het feit dat u als werknemer van de gemeente via de gemeente zelf opgeroepen zou

worden en niet via de politie of de Ettela’at (cf. supra).

Er dient bovendien te worden vastgesteld dat de verklaringen die u aflegde over uw problemen met de

Iraanse autoriteiten, enkele opvallende hiaten vertoonden. Zo is het bevreemdend dat u niet wist of uw

zaak ooit voor de rechtbank is verschenen en dat noch uzelf noch uw vader ooit een advocaat in de arm

hebben genomen om te weten te komen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen u hebben (NPO 2, p.

28). Het is ook hoogst merkwaardig dat u niet kon zeggen of u na uw plotse vertrek uit uw woning door

uw werkgever werd ontslagen (NPO 2, p. 12). Het stemt ook tot nadenken dat u niet wist of er na uw

vertrek nog post voor u was aangekomen op het door u verlaten adres en dat u geen enkele poging

deed om via uw vader of via uw voormalige buren te weten te komen of de autoriteiten nog steeds naar

u op zoek waren (NPO 2, p. 12). Nochtans leefde u na uw vertrek uit uw eigen woning gedurende zes

maanden ondergedoken in Iran, bevindt de garage waar uw vader werkt zich dicht bij uw voormalige

woonplaats en stond uw vader in contact met uw voormalige buren (NPO 1, p. 9). Er kan dan ook

verwacht worden dat u, al dan niet via uw vader, meer inspanningen zou hebben gedaan om

bovenstaande zaken te weten te komen.

Uw gebrekkige kennis over uw eigen problemen wordt nog versterkt door de vaststelling dat u ook over

de problemen van uw collega’s M. A.(…) en R. H. (…) weinig overtuigende verklaringen aflegde. U

stelde te vrezen voor uw leven omdat M. (…) en R. (…), die eerder net als u geweigerd hadden om hun

medeburgers te filmen tijdens demonstraties in Iran, respectievelijk dood en zwaar gefolterd werden

teruggevonden. U slaagde er echter niet in om de problemen van M. (…) en R. (…) aannemelijk te

maken.

Zo is het hoogst bevreemdend dat u geen enkel document kon voorleggen om M.’s (…) overlijden aan

te tonen. U beschikt niet over een overlijdensattest en evenmin over een autopsierapport in verband met

zijn dood (NPO 2, p. 14). Evenmin kon u een kopie voorleggen van de dagvaarding die M. (…) had

ontvangen (NPO 2, p. 13). Uw verklaring voor het ontbreken van deze documenten, namelijk dat uw

vader het ethisch niet aanvaardbaar vindt om die documenten te vragen aan M.’s (…) vader aangezien

M.’s (…) vader nog steeds in rouw is omwille van de dood van zijn zoon, houdt geen steek en kan niet

weerhouden worden (NPO 2, p. 14 en p. 20). Uit uw verklaringen blijkt immers dat uzelf er nota bene

amper een paar dagen na M.’s (…) dood, geen graten in zag om aan M.’s (…) vader te vragen diens

dagvaarding te mogen zien (NPO 1, p. 18). Het is dan ook weinig coherent en weinig aannemelijk dat

uw vader het nu, bijna drie jaar na M.’s (…) overlijden, ethisch niet aanvaardbaar zou vinden om M.’s

(…) vader diezelfde vraag te stellen. Dit geldt des te meer aangezien uw vader en M.’s (…) vader in

elkaars buurt wonen en zij op goede voet met elkaar staan (NPO 2, p. 5).

Het is in dit verband ook opmerkelijk dat u geen enkele poging heeft ondernomen om zelf - of via een

tussenpersoon - meer details te weten te komen over de precieze omstandigheden van M.’s (…) dood

(NPO 2, p. 15). Uw verklaring dat u het risico niet kon nemen om te informeren bij M.’s (…) collega’s uit

vrees dat dit aan uw baas gerapporteerd zou worden, overtuigd maar moeilijk (NPO 2, p. 16). M. (…)

was immers een jeugdvriend van u. Bovendien werd u op dat moment niet geviseerd door uw werkgever

of de autoriteiten. Het stemt ook tot nadenken dat u niet kon vertellen of M.’s (…) familie na diens

overlijden stappen had gezet om meer informatie te weten te komen over zijn dood en dat u ook

evenmin wist of zij een advocaat in de arm genomen hadden (NPO 2, p. 14).

Ook wat betreft de problemen die R. H. (…) kende met de Iraanse autoriteiten, konden uw verklaringen

allerminst overtuigen. Zo is het bevreemdend dat u niet kon vertellen welke verwondingen R. (…)

precies opliep toen hij na zijn vrijlating werd teruggevonden en dat u niet wist naar welk ziekenhuis hij
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werd gebracht (NPO 2, p. 20). U stelde weliswaar dat u het niet gepast vond om dergelijke details te

vragen aan R.’s (…) echtgenote omdat zij huilde wanneer zij u over R.’s (…) lot vertelde (NPO 2, p. 20).

Deze uitleg volstaat echter niet om uw gebrekkige kennis op dit punt te verklaren. U kon ook geen kopie

voorleggen van de oproepingsbrief die R.’s (…) ontving en u heeft nooit aan R.’s (…) echtgenote

gevraagd of zij nog over een kopie beschikte van deze oproepingsbrief (NPO 2, p. 19). In het licht van

de belangrijke rol die R.’s (…) arrestatie speelde in uw beslissing om uw land te verlaten – het was

immers mede omwille van de gelijkenis tussen R.’s (…) oproepingsbrief en de oproepingsbrief die uzelf

ontving, dat u besloot dat uw leven in gevaar was - is dit gebrek aan initiatief van uw kant op zijn minst

merkwaardig te noemen. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u ook na uw vertrek uit Iran

bijzonder weinig ondernam om meer te weten te komen over R.’s (…) lot. Zo blijkt uit uw verklaringen

dat uw vader een jaar na M.’s (…) overlijden via diens vader ontdekte dat R. (…) na zijn vrijlating

meermaals werd gearresteerd (NPO 2, p. 18). U kon echter niet vertellen hoe vaak R. (…) na zijn

vrijlating precies werd gearresteerd, door welke instanties hij bij die latere arrestaties werd gearresteerd,

waar hij in het kader van die arrestaties naartoe gebracht werd en hoe hij er op dit moment fysiek aan

toe is (NPO 2, p. 18). U wist ook niet op welke manier M.’s (…) vader op de hoogte was gekomen van

R.’s (…) problemen en u ondernam geen enkele poging om via de vader van M. (…) of via de

echtgenote van R. (…) meer te weten te komen (NPO 2, p. 18 en p. 20). Uw verklaring dat uw vader R.

(…) niet kent en dat het gevaarlijk zou kunnen zijn voor uw familie om met R.’s (…) familie in contact te

treden, volstaat niet om uw gebrekkige kennis op dit punt te verklaren (NPO 2, p. 18). Gezien uw vader

en M.’s (…) vader in elkaars buurt wonen en op goede voet staan met elkaar, kunnen op dit punt

immers meer gedetailleerde verklaringen van u verwacht worden (cf. supra). U gaf overigens zelf toe dat

uw vader via M.’s (…) vader eventueel aan de contactgegevens van R.’s (…) echtgenote zou kunnen

geraken (NPO 2, p. 19).

Het is daarnaast ook verwonderlijk dat u bijzonder weinig kon vertellen over de concrete problemen die

R. (…) en M. (…) kenden op het werk. Zo wist u niet of R. (…) en M. (…) na de door u bijgewoonde

ruzie nog andere opdrachten hadden gekregen van hun werkgever en hebt hier ook niet naar gevraagd

bij de echtgenote van R. (…) of de vader van M. (…) (NPO 2, p. 16). U probeerde ook niet na te gaan bij

uw collega’s of M. (…) en R. (…) een ander conflict hadden waar u niets mee te maken had en waar u

geen weet van had (NPO 2, p. 16).

Dat u zowel wat betreft uw eigen problemen met de Iraanse autoriteiten als wat betreft de problemen

van M. (…) en R. (…) met de Iraanse autoriteiten, amper moeite heeft gedaan om meer informatie te

achterhalen, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees

voor vervolging, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde

vrees voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Conventie of een vrees voor een reëel risico op het

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

een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en

zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn

vluchtrelaas.

Verder kunnen nog enkele opmerkelijke vaststellingen gedaan worden in verband met de chronologie

van het door u vertelde relaas. Zo is het weinig plausibel dat de Iraanse autoriteiten M.’s (…) lichaam

zouden vrijgeven terwijl de oproepingsbrief van Ettela’at nog in zijn portefeuille zat (NPO 1, p. 18). Op

die manier gaven de autoriteiten M.’s (…) familie immers een aanleiding om te twijfelen aan de

werkelijke oorzaak van diens dood, terwijl het volgens u net hun bedoeling was om M.’s (…) overlijden

op een vechtpartij te doen lijken. Het komt ook bevreemdend over dat u op 11 mordad 1397 (2 augustus

2018) besloot om te vluchten naar het huis van uw schoonbroer (NPO 1, p. 19). Deze woning stond

immers geregistreerd op uw schoonbroers eigen naam (NPO 2, p. 23). Gezien u officieel met uw

echtgenote gehuwd bent en gezien uw schoonbroer haar enige broer is, liep u het risico dat de Iraanse

autoriteiten u bij hem thuis zouden komen zoeken (Verklaring DVZ E. K. M. (…), d.d. 13 mei 2019, punt

17). Dat u besloot om bij uw eigen schoonbroer onder te duiken is des te verwonderlijk aangezien u

noch uw schoonbroer, noch uw schoonouders op de hoogte bracht van de werkelijke reden voor deze

verhuis. U vertelde hen immers dat u verhuisde omwille van problemen aan de riolering van uw eigen

woning (NPO 2, p. 22). Hierdoor nam u echter het risico dat zij, wanneer de Iraanse autoriteiten bij hen

naar u zouden informeren, uw werkelijke locatie zouden prijsgeven. Uw verblijf bij uw schoonbroer is

des te verwonderlijk daar u volgens uw verklaringen over een alternatief vluchtadres in het noorden van

Iran bleek te beschikken, waar u pas naartoe ging nadat u een collega had ontmoet in een apotheek in

Karaj (NPO 1, p. 20). Uw verklaring dat u niet eerder naar het noorden vluchtte omdat u hier niet eerder

aan had gedacht, komt gezien de ernst van de feiten – u vreesde immers net als M. (…) en R. (…)

gefolterd en misschien zelfs gedood te worden - weinig geloofwaardig over en ondermijnt de ernst van

uw vrees (NPO 2, p. 24). Dat u uw echtgenote, ondanks het feit dat u reeds voor uw vertrek uw huis en

uw beide wagens verkocht en ondanks het feit dat jullie tijdens jullie onderduiken in Iran tot twee keer

toe verhuisden, nooit op de hoogte bracht van de ware aard van uw problemen met uw werkgever, is
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evenmin geloofwaardig (NPO 2, p. 29 + NPO E. K. M. (…), d.d. 26 februari 2021, p. 8). Uw verklaring

voor dit nalaten, namelijk dat u (i) niet wilde dat zij stress zou ervaren en (ii) vreesde dat uw echtgenote

niet met u zou meekomen naar België en Canada als zij de ware reden van uw problemen zou kennen,

kan niet overtuigen (NPO 2, p. 29). Door haar niets te vertellen, nam u immers het risico dat uw

echtgenote haar gedrag buitenshuis niet zou aanpassen aan de ernst van uw vrees en dat zij bijgevolg

jullie ware locatie zou verraden, zoals u overigens ook zelf al aanhaalde (NPO 2, p. 24). Het is

eveneens merkwaardig dat u een dag na uw vlucht naar het huis van uw schoonbroer terugkeerde naar

uw eigen woning voor de verkoop van uw meubels (NPO 2, p. 7). Nochtans stelde u zich op die manier

bloot aan het risico dat uw werkgever u daar zou aantreffen. Uw verklaring dat het vrijdagavond was, dat

vrijdag een verlofdag is in Iran en dat de kans om die reden klein was dat uw werkgever u die dag zou

komen zoeken, doet de wenkbrauwen fronsen (NPO 2, p. 8). Die bewuste vrijdag was immers de eerste

dag nadat u niet was opgedaagd voor uw opdracht. Bovendien waren ook acht maanden tevoren, op 9

dey 1396 (Iraanse kalender, komt overeen met 1 januari 2018), collega’s bij u thuis langsgekomen een

dag nadat u voor het eerst een opdracht geweigerd had, wat u destijds verdacht vond (NPO 1, p. 15).

Dat u ondanks deze voorgeschiedenis de dag na uw onderduiken reeds terugkeerde naar uw woning

voor de verkoop van uw meubels, is dan ook weinig coherent en dus weinig geloofwaardig. Het is in dit

verband overigens ook veelzeggend dat u geen documenten kon voorleggen om de verkoop van uw

meubels te staven (NPO 2, p. 7 en p. 8). Ook stemt het tot nadenken dat u ondanks het feit dat u

gezocht werd door de Iraanse autoriteiten, besloot om het land met uw eigen paspoort te verlaten (NPO

1, p. 9-11). Uw verklaringen op dit punt wijken immers af van de informatie beschikbaar op het

Commissariaat-generaal, waaruit blijkt dat een illegaal vertrek waarbij omkoping een rol speelt, quasi

niet mogelijk is in Iran omdat dit erg duur en complex zou zijn vanwege de vele controles (cf. informatie

administratief dossier).

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Aan de door u aangehaalde motieven om Iran te verlaten kan bijgevolg geen geloof gehecht

worden.

Wat betreft uw vrees bij terugkeer naar Iran lastig gevallen te worden door de heer Al. (…), de

smokkelaar die u hielp om het land te verlaten, dient te worden vastgesteld dat het hier louter om een

hypothetische vrees van uw kant gaat die u niet kon staven met concrete argumenten. Uw vrees is

immers louter gebaseerd op het feit dat u in België klacht tegen de heer Al. (…) heeft ingediend. U heeft

volgens uw verklaringen geen idee wat er achteraf met die klacht is gebeurd en u weet ook niet of de

heer Al. (…) naar aanleiding van uw klacht in de problemen is gekomen in Iran (NPO 2, p. 21). U heeft

na uw vertrek uit Iran nooit nog iets van de heer Al. (…) gehoord en er zijn door de heer Al. (…) nooit

concrete bedreigingen geuit naar u toe (NPO 2, p. 21). Er is dus geen enkele reden om aan te nemen

dat u bij een eventuele terugkeer naar Iran problemen zou kennen met de heer Al. (…).

De door u neergelegde documenten kunnen de bovenstaande vaststellingen niet in een ander daglicht

plaatsen. Aan uw identiteit en nationaliteit, uw huwelijk en de identiteit en nationaliteit van uw

echtgenote wordt in deze beslissing niet getwijfeld. Ook dat jullie met het vliegtuig vanuit Iran naar

Brussel reisden wordt in deze beslissing niet in vraag gesteld. De door u neergelegde oproepingsbrief

werd hierboven al besproken. Dat u in Iran bij de Herasat (veiligheidsdienst) van de afdeling IT en

communicatie van het stadhuis van Karaj werkte, wordt in deze beslissing evenmin in twijfel getrokken.

Ook dat de politie betrokken is bij betogingen in Iran en dat betogers er streng bestraft worden, wordt in

deze beslissing niet in vraag gesteld. Dat u uw huis verkocht voor uw vertrek uit Iran verandert niets aan

de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw redenen om het land te verlaten. De door u

neergelegde kopie van het politieverhoor dat u aflegde in Sint-Niklaas volstaat evenmin om deze

vastgestelde ongeloofwaardigheid in een ander daglicht te plaatsen. De door u neergelegde

documenten in verband met de medische problemen van uw echtgenote en de bekering van uw

echtgenote tot het christendom zijn voor deze beslissing niet relevant en werden meegenomen in het

kader van het verzoek om internationale bescherming van uw echtgenote.

Ook de documenten die u neerlegde in verband met de gezondheidsklachten van uzelf en uw

echtgenote kunnen de hierboven vermelde conclusie niet ombuigen. Dat u te kampen heeft met een

mild tot matig niveau van depressie wordt in deze beslissing niet betwist. Hieruit kunnen echter geen

conclusies afgeleid worden wat betreft de geloofwaardigheid van het door u vertelde relaas, zoals in het

betreffende attest wordt gesteld. Een psycholoog doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze

feitelijke omstandigheden kan schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale gesteldheid is ontstaan.

Dit geldt des te meer in het geval van een psycholoog, die nog meer afhankelijk is van hetgeen hem

door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van fysieke vaststellingen,

los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan constateren. Het feit dat u in

België bij een dokter in behandeling bent, wordt verder niet in vraag gesteld. Medische/psychische

problemen houden echter op zich geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het
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Verdrag van Genève, zoals vermeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient voor de

beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15

december 1980.

De opmerkingen die u na het eerste persoonlijk onderhoud overmaakte aan het Commissariaat-

generaal zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande beslissing kunnen ombuigen. De precieze

schrijfwijze van (i) uw moeders naam, (ii) de provincie Gholestan, (iii) de naam van de heer I. (…) en (iv)

de naam van Ag. (…) hebben geen invloed op de bovenstaande beslissing. Aan de datum waarop u een

visum regelde bij VFS wordt niet getwijfeld. Hetzelfde geldt voor de precieze functie van H. A. (…). Uw

opmerking dat u dacht dat de andere aanwezigen op de vergadering die u bijwoonde niet voor Herasat

werkten, volstaat niet om de geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. Ook ow opmerking dat u

aan het begin van de week te horen kreeg dat u een nieuwe opdracht zou krijgen en twee dagen later

een contract met de smokkelaar ondertekende, plaatst de vastgestelde ongeloofwaardigheid van de

door u aangehaalde motieven om uw land te verlaten niet in een ander daglicht. Hetzelfde geldt voor uw

opmerking dat de secretaris u tijdens de werkuren en niet op de werkvloer vertelde dat er een nieuwe

opdracht zat aan te komen. De precieze functie die M. (…) en R. (…) uitoefenden, is voor bovenstaande

beslissing niet van belang. Hetzelfde geldt voor uw opmerking dat u na uw werk naar het huis van M.

(…) ging en uw opmerking dat u op de dag van uw vlucht geen geld had om de smokkelaar te betalen.

Ook de opmerkingen die u na het tweede persoonlijk onderhoud overmaakte aan het Commissariaat-

generaal zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande beslissing kunnen ombuigen. Dat uw vader het

onmenselijk vindt om de overlijdensakte van M. (…) te vragen aan diens vader, werd hierboven al

besproken. Hetzelfde geldt voor de contacten tussen uw vader en R.’s (…) familie. Ook uw opmerkingen

wat betreft de authenticiteit van de door u neergelegde documenten werden hierboven al besproken.

Dat uw vader niet aan documenten van de verkoop van uw wagens kan geraken, wordt in deze

beslissing niet in vraag gesteld.

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

In het verzoek om internationale bescherming van uw echtgenote E. K. M. (…) (O.V. (…)) werd

eveneens een weigeringsbeslissing genomen.

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 de echtgenote van eerste verzoekende

partij, M. E. K., zijnde tweede verzoekende partij, verwijst integraal naar de beslissing ten aanzien van

eerste verzoekende partij, daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft, steunt op

dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot. Navolgende motivering

betreffende de persoonlijke toestand van tweede verzoekende partij wordt in de door haar bestreden

beslissing als volgt weergegeven:

“U verklaarde daarnaast na uw aankomst in België bekeerd te zijn tot het christendom. U voegde

hieraan toe dat uw nieuwe geloof niets met uw verzoek om internationale bescherming te maken heeft

en u stelde dat de Iraanse autoriteiten niet op de hoogte zijn van uw bekering tot het christendom (NPO

1 p. 11 en NPO 2, p. 7). Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat u bij een eventuele

terugkeer naar Iran omwille van uw religieuze overtuiging zou geviseerd worden door de Iraanse

autoriteiten.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u het Commissariaat-generaal geenszins heeft kunnen

overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn bekeerd tot het christendom. Van een verzoeker

die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht worden dat hij op een geloofwaardige manier kan

uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat de

persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. Dit geldt des te

meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de bekering tot een andere dan de in het

land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar

een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker.

Uw verklaringen over uw bekeringsproces konden echter niet overtuigen.

Zo slaagde u er op geen enkel moment in om duidelijk te maken wat uw persoonlijke redenen waren om

het christendom te omarmen. U stelde in dit verband dat u nooit in uw leven religieus was, maar dat de

kerkelijke omgeving u hielp om tot rust te komen nadat u alles in Iran had achtergelaten (NPO 1, p. 11).

U voegde hieraan toe dat uw moeder in het verleden steeds had gesproken over het belang van
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vergiffenis. U herkende dit in wat u van de andere gelovigen hoorde over het christendom (NPO 2, p. 4).

Uw verklaringen op dit punt konden echter maar moeilijk overtuigen. Toen u gevraagd werd naar een

concreet verhaal uit de Bijbel dat over vergiffenis gaat, kwam u niet verder dan te stellen dat Jezus

vriendelijk omging met een slechte vrouw die niemand wilde spreken (NPO 2, p. 5). Gevraagd wat

Jezus precies tegen deze vrouw zei waaruit zou blijken dat hij haar vergiffenis schonk, moest u het

antwoord schuldig blijven. U kwam niet verder dan te stellen dat het een verhaal is dat gaat over liefde

geven (NPO 2, p. 5). Gevraagd naar een ander verhaal uit de Bijbel waaruit het belang van vergiffenis

blijkt, moest u het antwoord eveneens schuldig blijven (NPO 2, p. 5). Uw vage en ontwijkende

antwoorden getuigen allerminst van een oprechte geloofsovertuiging. Indien de rol van vergiffenis in het

christendom werkelijk zo belangrijk was voor u, kan immers worden verwacht dat u weet op welke

manier dit uit de Bijbel naar voren komt. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat uw beperkte kennis

over de rol van vergiffenis in het christendom eerder gebaseerd is op het feit dat u herhaaldelijk als tolk

werkte voor de Open Kerk, dan op een innerlijke overtuiging. U kende het verhaal van de vrouw aan de

waterput immers enkel omdat u dit ooit had moeten vertalen en u stelde dat u zich de details om die

reden niet goed kon herinneren (NPO 2, p. 4 en p. 5). Dit is weinig ernstig. Indien de rol van vergiffenis

in het christendom werkelijk zo belangrijk was voor u dat dit de kern van uw bekering vormde, kan

immers verwacht worden dat u zich dieper in deze verhalen zou verdiept hebben. Uw nalaten ter zake

ondermijnt in ernstige mate de oprechtheid van uw bekering.

Er dient daarenboven te worden vastgesteld dat uw kennis van de religie tot dewelke u zich hebt

bekeerd gebrekkig overkomt, wat ook twijfels doet rijzen over de waarachtigheid van uw innerlijke

bekering. Zo is het opvallend dat u, gevraagd naar de verschillen tussen het protestantse en het

katholieke geloof, niet verder kwam dan te stellen dat de katholieken een ander gebouw hebben en dat

zij andere regels hebben wat betreft het doopsel en de verering van Maria (NPO 2, p. 14 en 15). U wist

niets over de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme (NPO 2, p. 15). Uw gebrekkige kennis op

dit punt is des te opvallend gezien uw verklaring dat zowel Ra. (…) als geboren werden als katholiek en

pas op latere leeftijd besloten om zich te bekeren tot het protestantisme (NPO 2, p. 5 en p. 8). Gezien

de cruciale rol die deze personen speelden in uw bekeringsproces (NPO 2, p. 5), kan verwacht worden

dat u hier met hen over zou hebben gepraat. Verder is het ook veelzeggend dat u behalve Jezus

Christus geen enkele figuur uit de Bijbel kon opnoemen die u inspireert (NPO 2, p. 15). U kende slechts

5 van de 12 apostelen en 2 van de tientallen parabels uit de Bijbel bij naam (NPO 2, p. 11). De bekering

van een niet religieus persoon tot het christendom betreft immers een dermate ingrijpende en

fundamentele keuze in het leven van deze persoon, dat kan worden verwacht dat hieraan de nodige

reflectie en studie zijn voorafgegaan. Dit blijkt echter niet uit uw verklaringen.

Uw stelling dat u weinig informatie heeft over het christendom, dat u niet vaak in de Bijbel leest zoals

andere religieuze mensen en dat u eerder voor het christendom koos omwille van uw mentale welzijn,

volstaat niet om de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw bekering in een ander daglicht

te plaatsen (NPO 1, p. 11 en NPO 2, p. 15), Volgens uw verklaringen bezocht u immers van augustus

2019 tot februari of maart 2020 elke zondag de kerk en woonde u elke woensdagavond een les bij over

Jezus, waarbij gesproken werd over Jezus’ vriendelijkheid en wat hij wilde van de mensen (NPO 2, p.

6). Er kunnen van u dus wel degelijk specifieke en concrete verklaringen verwacht worden wat betreft

uw Bijbelkennis. Dat u hier niet in slaagde, ondermijnt de oprechtheid van uw beweerde bekering tot het

christendom.

Bovendien dienen ook ernstige vraagtekens geplaatst worden bij de geloofwaardigheid van de door u

vertelde geloofsbeleving in België. Zo is het opvallend dat u na uw doopsel op 15 augustus 2020 geen

enkele kerkviering meer bijwoonde, en dit omdat dit volgens u wegens de coronamaatregelen

onmogelijk was (NPO 2, p. 9). Nochtans werden religieuze erediensten of levensbeschouwelijke

bijeenkomsten in België – die na de eerste lockdownperiode hervat werden vanaf 8 juni 2020 mits

inachtneming van bepaalde veiligheidsbeperkingen - pas opnieuw verboden bij het invoeren van de

tweede lockdown op 30 oktober 2020. U had dus in de weken en maanden na uw doopsel, indien u dit

had gewild, wel degelijk de mogelijkheid om de kerkdiensten bij te wonen. U stelde in dit verband dat u

enkele weken na uw doopsel verhuisde naar Brussel, dat u de Iraanse kerk in Brussel niet vertrouwde

en dat u enkel naar de vieringen van de Open Kerk wilde gaan (NPO 2, p. 9). Geen van de aangehaalde

vergoelijkingen kan als verklaring weerhouden worden voor het feit dat u tussen 15 augustus 2020 en

eind oktober 2020 geen kerk meer bezocht. Evenmin kan niet begrepen worden waarom u, die immers

afstudeerde als vertaler EngelsPerzisch aan de universiteit (NPO 1, p. 4), niet in staat zou zijn om

alternatieve Engelstalige protestantse kerken in België te vinden die niet met de Iraanse diaspora

verbonden zijn. Zelfs indien u daadwerkelijk slechts de Open Kerk in Lommel in aanmerking wilde

nemen, dan nog kan er niet ingezien worden waarom u er na uw doopsel geen langer reistraject voor

overhad om misvieringen en eventueel Bijbelstudiesessies met gelijkgestemden bij te wonen. Een

geloof valt immers niet louter samen met het lezen van de bronteksten maar ook door het beleven van

de religieuze rituelen en het interpreteren van de levenslessen en leefregels die in de teksten vervat
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zitten. Het is in dit verband ook opmerkelijk dat u er volgens uw verklaringen slechts in heel beperkte

mate in geslaagd zou zijn om in het centrum de bijeenkomsten van de Open Kerk online op te volgen en

dit omdat de kwaliteit van het internet in het opvangcentrum waar u verblijft onvoldoende zou zijn (NPO

2, p. 7). Dat u niet meer moeite deed om de religieuze bijeenkomsten van uw nieuwe geloof te kunnen

volgen, onderstreept nog maar eens het relatieve karakter van uw beweerde bekering tot het

christendom.

Opvallend is voorts dat u niet kon vertellen wanneer Pasen dit jaar precies gevierd werd. U stelde in

eerste instantie dat het Paasfeest ergens eind maart had plaatsgevonden (NPO 2, p. 11). Gevraagd

wanneer het concreet was, stelde u het niet precies te weten. U dacht dat het Paasfeest twee weken

voor het persoonlijk onderhoud had plaatsgevonden (NPO 2, p. 15). U stelde bovendien dat u op

Paasdag niets speciaal had gedaan. Het enige dat u zich kon herinneren was dat de dag erna een

verlofdag was (NPO 2, p. 15). Het tweede persoonlijk onderhoud vond echter plaats op maandag 12

april 2021, terwijl het Paasfeest dat jaar op zondag 5 april gevierd, een week voordien. Het loutere feit

dat u Pasen, nochtans het belangrijkste christelijke feest, dit jaar zomaar liet voorbijgaan en zich een

week na datum zelfs niet meer kon herinneren wanneer het precies had plaatsgevonden, ondergraaft

bijkomend de oprechtheid van uw geloofsovertuiging. Van een oprecht overtuigde gelovige kan immers

verwacht worden dat hij of zij, zelfs indien er geen fysieke bijeenkomsten met Pasen worden

georganiseerd, op een alternatieve manier, bijv. via contemplatie of gebed, Pasen tracht in te vullen. Uw

tegenwerping dat u zich niet bekeerde tot het christendom om de feestdagen ervan te vieren, dat u zich

enkel focuste op uw eigen mentale welzijn en niet op de wetten van uw nieuwe religie, kan niet

weerhouden worden als verklaring voor uw onverschilligheid op dit punt (NPO 2, p. 15). Dat u geen

belang hecht aan de wetten van het christendom, is immers weinig coherent met de vaststelling dat u

zich binnen de Open Kerk liet dopen, wat eveneens een ritueel is (NPO 2, p. 15). Uw tegenwerping dat

u zich enkel liet dopen omdat uw vrienden u hadden verteld dat het voldoende was als u van Jezus

hield, volstaat niet om de vastgestelde incoherentie verklaren (NPO 2, p. 15).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat u helemaal niet heeft

aangetoond dat uw beweerde bekering tot het christendom authentiek en oprecht zou zijn. Bijgevolg

heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat u zich bij een terugkeer naar uw land van herkomst als

christen zal manifesteren of dat u als dusdanig gezien zal worden door uw omgeving.

Het feit dat u beschikt over een doopattest en een persoonlijke afscheidsbrief van de Open Kerk, wil niet

zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een geloofwaardige bekering. Deze documenten hebben

immers louter een ondersteunende functie. Een bekering dient in eerste instantie aannemelijk te worden

gemaakt met overtuigende verklaringen omtrent het proces van de bekering en de kennis van het nieuw

gekozen geloof, wat u, gelet op bovenstaande vaststellingen, geenszins deed. Bijgevolg kan er niet

vanuit gegaan worden dat u in Iran problemen zou kennen wegens een bekering tot het protestantisme.

Als gevolg van bovenstaande vaststellingen dient te worden vastgesteld dat in uw hoofde niet kan

worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

definitie van subsidiaire bescherming.

De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande beslissing in

een ander daglicht kunnen stellen. Het incident waarbij u in België aangevallen werd en klappen kreeg

heeft volgens uw eigen verklaringen niets te maken met uw verzoek om internationale bescherming

(NPO 1, p. 6). Dat u in België psychische hulp krijgt omdat u lijdt aan een complex ontwikkelingstrauma,

wordt door het Commissariaatgeneraal niet betwist. Medische/psychische problemen houden echter op

zich geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals vermeld

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient voor de beoordeling van medische

elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980.

De informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

De opmerkingen die u na het eerste persoonlijk onderhoud overmaakte aan het Commissariaat-

generaal zijn niet van die aard dat zij de bovenstaande beslissing kunnen ombuigen. De precieze

schrijfwijze van het adres van uw broer is voor deze beslissing niet relevant. Dat u in Iran nog steeds

contact hebt met uw broer en uw tante wordt hier niet in vraag gesteld. Uw stelling dat uw broer 25

dagen per maand in Ilam verblijft, volstaat niet om de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

motieven om Iran te verlaten te herstellen.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van artikel 1, A van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, van de artikelen

48/3 en 48/4, § 2, b 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

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel voeren

verzoekende partijen de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde en laatste middel roepen verzoekende partijen de schending in

van artikel 3 EVRM en van artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet.

De door verzoekende partijen aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge

verwevenheid, samen behandeld.

2.2.1. In de mate verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 EVRM wordt 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. 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 de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.2.4. De Raad stelt vast dat eerste verzoekende partij bij een terugkeer naar Iran vreest om

gearresteerd te worden door de Iraanse autoriteiten omdat zij bepaalde opdrachten niet wilde uitvoeren

tijdens haar werk bij de Herasat (veiligheidsdienst) van de organisatie Fava (notities CGVS man d.d.

26/02/2021, p. 12-20 en 22); om na haar verblijf in het buitenland door de Iraanse autoriteiten

beschuldigd te worden van spionage (notities CGVS man d.d. 26/02/2021, p. 22) en om problemen te

kennen met de heer Al., de smokkelaar die haar reis regelde en waartegen zij klacht indiende bij de

politie van Sint-Niklaas (notities CGVS man d.d. 26/02/2021, p. 24; notities CGVS man d.d. 12/04/2021,

p. 21). Tweede verzoekende partij steunt zich voor haar verzoek op de problemen van haar man

(notities CGVS vrouw d.d. 26/02/2021, p. 10; notities CGVS vrouw d.d. 12/04/2021, p. 16).
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2.2.5. De Raad wijst er evenwel op dat in de bestreden beslissingen op uitgebreide wijze wordt

vastgesteld dat (A) geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door eerste verzoekende partij

beweerde problemen met de Iraanse autoriteiten, aangezien (i) ernstige bedenkingen dienen te worden

gemaakt in verband met de authenticiteit van de door haar neergelegde kopie van de oproepingsbrief

die haar vader, twintig dagen nadat zij was ondergedoken, ontvangen zou hebben en waarin zij

aangemaand werd zich aan te melden op het dichtstbijzijnde politiekantoor van Ettela’at, (ii) haar

verklaringen over haar problemen met de Iraanse autoriteiten enkele opvallende hiaten vertonen,

aangezien (a) zij niet weet of haar zaak ooit voor een rechtbank is verschenen, (b) zij, noch haar vader,

ooit een advocaat in de arm hebben genomen om te weten te komen wat de Iraanse autoriteiten precies

tegen haar hebben, (c) zij niet kan zeggen of zij na haar plotse vertrek uit haar woning door haar

werkgever werd ontslagen en (d) zij ook niet weet of er na haar vertrek nog post voor haar was

aangekomen op het door haar verlaten adres; (iii) zij ook over de problemen van haar collega’s M. A. en

R. H., die net als haar geweigerd hadden om hun medeburgers te filmen tijdens demonstraties in Iran en

respectievelijk dood en zwaar gefolterd werden teruggevonden, weinig overtuigende verklaringen aflegt,

nu (a) zij geen enkel document voorlegt om M.’s overlijden aan te tonen, noch een kopie van de

dagvaarding die M. had ontvangen, (b) zij geen enkele poging heeft ondernomen om zelf – of via een

tussenpersoon – meer details te weten te komen over de precieze omstandigheden van M.’s dood, (c)

zij niet kan vertellen welke verwondingen R. precies opliep toen hij na zijn vrijlating werd teruggevonden

en naar welk ziekenhuis hij werd gebracht, (d) zij ook geen kopie voorlegt van de oproepingsbrief die R.

ontving en nooit aan R.’s echtgenote heeft gevraagd of zij nog over een kopie beschikte van deze

oproepingsbrief, (e) zij ook na haar vertrek uit Iran bijzonder weinig ondernam om meer te weten te

komen over R.’s lot, nu, waar uit haar verklaringen blijkt dat haar vader een jaar na M.’s overlijden via

diens vader ontdekte dat R. na zijn vrijlating meermaals werd gearresteerd, zij niet kan vertellen hoe

vaak R. na zijn vrijlating precies werd gearresteerd, door welke instanties hij bij die latere arrestaties

werd gearresteerd, waar hij in het kader van die arrestaties naartoe gebracht werd en hoe hij er op dit

moment fysiek aan toe is, en (f) zij bijzonder weinig kan vertellen over de concrete problemen die R. en

M. kenden op het werk, nu zij niet weet of zij na de door haar bijgewoonde ruzie nog andere opdrachten

hadden gekregen van hun werkgever en hiernaar ook niet gevraagd heeft bij de echtgenote van R. of de

vader van M., noch bij haar collega’s naging of M. en R. een ander conflict hadden waar zijzelf niets

mee te maken had en waar zij geen weet van had, en (iv) enkele opmerkelijke vaststellingen gedaan

kunnen worden in verband met de chronologie van het door haar vertelde relaas, nu het (a) weinig

plausibel is dat de Iraanse autoriteiten M.’s lichaam zouden vrijgeven terwijl de oproepingsbrief van

Ettela’at nog in zijn portefeuille zat, (b) het bevreemdend overkomt dat zij op 11 mordad 1397 (2

augustus 2018) besloot om te vluchten naar het huis van haar schoonbroer, die immers geregistreerd

stond op haar schoonbroers eigen naam en zij dan ook, gezien zij officieel met haar echtgenote gehuwd

is en gezien haar schoonbroer haar enige broer is, het risico liep dat de Iraanse autoriteiten haar bij hem

thuis zouden komen zoeken, temeer nu zij noch haar schoonbroer, noch haar schoonouders op de

hoogte bracht van de werkelijke reden voor deze verhuis en hen vertelde dat zij verhuisde omwille van

problemen aan de riolering van haar eigen woning, waardoor zij het risico nam dat zij, wanneer de

Iraanse autoriteiten bij hen naar haar zouden informeren, haar werkelijke locatie zouden prijsgeven, en

zij bovendien over een alternatief vluchtadres in het noorden van Iran bleek te beschikken, waar zij pas

naartoe ging nadat zij een collega had ontmoet in een apotheek in Karaj, (c) het evenmin geloofwaardig

is dat zij haar echtgenote, ondanks het feit dat zij reeds voor haar vertrek haar huis en haar beide

wagens verkocht en ondanks het feit dat zij tijdens hun onderduiken in Iran tot twee keer toe verhuisden,

nooit op de hoogte bracht van de ware aard van haar problemen met haar werkgever, nu zij zo het risico

nam dat haar echtgenote haar gedrag buitenshuis niet zou aanpassen aan de ernst van de vrees van

eerste verzoekende partij en dat zij bijgevolg hun ware locatie zou verraden, (d) het eveneens

merkwaardig is dat zij een dag na haar vlucht naar het huis van haar schoonbroer terugkeerde naar

haar eigen woning voor de verkoop van haar meubels, en zich zodoende blootstelde aan het risico dat

haar werkgever haar daar zou aantreffen, waarbij haar verklaring dat het vrijdagavond was, dat vrijdag

een verlofdag is in Iran en dat de kans om die reden klein was dat haar werkgever haar die dag zou

komen zoeken de wenkbrauwen doet fronsen, aangezien die bewuste vrijdag immers de eerste dag was

nadat zij niet was opgedaagd voor haar opdracht, en zij overigens ook geen documenten voorlegt om de

verkoop van haar meubels te staven, en (e) het ook tot nadenken stemt dat zij ondanks het feit dat zij

gezocht werd door de Iraanse autoriteiten, besloot om het land met haar eigen paspoort te verlaten; en

(B) wat betreft de vrees van eerste verzoekende partij bij terugkeer naar Iran lastig gevallen te worden

door de heer Al., de smokkelaar die haar hielp om het land te verlaten, vastgesteld dient te worden dat

het hier louter om een hypothetische vrees gaat die zij niet kon staven met concrete argumenten. Ten

slotte bemerkt de Raad nog dat tweede verzoekende partij verklaarde dat zij na haar aankomst in België

bekeerd is tot het christendom (notities CGVS vrouw d.d. 26/02/2021, p. 4). Dienaangaande wordt in de

tweede bestreden beslissing evenwel opgemerkt dat tweede verzoekende partij aangaf dat haar nieuwe
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geloof niets met haar verzoek om internationale bescherming te maken heeft en dat de Iraanse

autoriteiten niet op de hoogte zijn van haar bekering tot het christendom, waardoor er dan ook geen

enkele reden is om aan te nemen dat zij bij een eventuele terugkeer naar Iran omwille van haar

religieuze overtuiging geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten. Daarenboven wordt door

verwerende partij tevens uitgebreid vastgesteld dat tweede verzoekende partij niet heeft aangetoond dat

haar beweerde bekering tot het christendom authentiek en oprecht is, en dus niet aannemelijk heeft

gemaakt dat zij zich bij een terugkeer naar haar land van herkomst als christen zal manifesteren of dat

zij als dusdanig gezien zal worden door haar omgeving.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partijen geen overtuigende argumenten aanhalen die voormelde

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

bestreden beslissingen, in een ander daglicht plaatsen.

2.2.6. Wat betreft het betoog van verzoekende partijen dat zij getraumatiseerd zijn en dat verwerende

partij geen rekening heeft gehouden met hun algemene mentale toestand, duidt de Raad evenwel op de

pertinente vaststelling in de bestreden beslissingen dat verzoekende partijen, die weliswaar documenten

bijbrengen waaruit blijkt dat eerste verzoekende partij lijdt aan een milde tot matige vorm van depressie

en dat tweede verzoekende partij lijdt aan een complex ontwikkelingstrauma en hiervoor in behandeling

is bij een psycholoog, geen medische attesten bijbrengen waaruit zou blijken dat zij zich in de

onmogelijkheid bevinden om concrete feiten en gebeurtenissen op een correcte wijze mee te delen.

Zulks blijkt op geen enkele wijze uit de door hen bijgebrachte psychologische attesten d.d. 12 februari

2021 (inzake eerste verzoekende partij) en d.d. 17 februari 2021 (inzake tweede verzoekende partij) (zie

administratief dossier, stuk 5, map documenten (deel I), docs. 9-10) en het medisch overzicht van

tweede verzoekende partij (zie administratief dossier, stuk 6, map documenten (deel II), doc. 25).

Tevens dient te worden vastgesteld dat uit de door verzoekende partijen op het Commissariaat-generaal

afgelegde verklaringen duidelijk blijkt dat zij in staat waren om de aan hen gestelde vragen op coherente

wijze te beantwoorden. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen tot op heden geen enkel

medisch/psychologisch attest bijbrengen waaruit kan blijken dat zij omwille van mentale problemen niet

in staat zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Zij kunnen dan ook niet volstaan

met een verwijzing naar hun psychische problemen om een ander licht te werpen op de verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissingen.

Verder benadrukt de Raad dat de door verzoekende partijen aangehaalde gezondheidsklachten en de

desbetreffend bijgebrachte psychologische attesten allerminst volstaan om het door hen voorgehouden

asielrelaas aan te tonen. Een psycholoog doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze

feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale gesteldheid is ontstaan. Dit

geldt des te meer in het geval van een psycholoog, die nog meer afhankelijk is van hetgeen hem door

de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van fysieke vaststellingen, los van

hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan constateren.

Ten slotte wijst de Raad er nog op dat, zoals ook door verwerende partij wordt opgemerkt in de

bestreden beslissingen, medische/psychische problemen op zich geen verband houden met de criteria

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

Vreemdelingenwet, noch met de bepalingen vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. Verzoekende partijen dienen voor de beoordeling van medische elementen

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

2.2.7.1. Verder menen verzoekende partij dat verwerende partij ten onrechte de authenticiteit van de

neergelegde kopie van de oproepingsbrief betwist. Verzoekende partijen werpen in dit verband op dat

“(h)et vreemd (is) dat verweerster niet de mogelijkheid heeft om de voorbeelden van de

oproepingsbrieven neergelegd door verzoeker, te onderzoeken”, maar wel “in staat (is) om te

onderzoeken dat oproepingsbrief van verzoeker in strijd is met de gangbare zaken in Iran”. Zij wijst er

verder op dat “Herasat een eenheid (is), onder vertakking, die onder de hoogste macht in de

administratieve overheid valt”, dat “(d)eze orgaan (…) volgens de wet tot de Itlahaat (behoort)” en “een

belangrijkste onderdeel van Itlhaat (is)”, dat “daarom geen ander orgaan dan Itlhaat bevoegd (is) om

verzoeker te vervolgen” en dat “(d)e gemeente (…) geen macht (heeft) om Itlhaat of een onderdeel van

Itlaat, in casu Herasat, te vervolgen”. Ter ondersteuning van hun betoog voegen zij als bijlage bij hun

verzoekschrift informatie over Herasat en Ettela’at (bijlage 3 van het verzoekschrift). Verder merken

verzoekende partijen op dat kolonel K. aan het hoofd staat van verschillende politiekantoren en in elke

regio zijn vertegenwoordigers heeft waaraan hij zijn macht delegeert, hetgeen verklaart waarom in casu

officier A. B., als verantwoordelijke voor het dossier van eerste verzoekende partij, de oproepingsbrief
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ondertekende. Waar verwerende partij opmerkt dat het gerechtelijk bevel gewoonlijk vermeld staat op

de oproepingsbrief, menen verzoekende partijen dat “(v)erweerster (…) zich vergist (heeft) door een

brief te onderzoeken die niet afkomstig is van (itlahaat)” en dat “(d)e brief die onderzocht is geweest

door het CGVS, de oproepingsbrieven van de rechtbank (is)”.

2.2.7.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partijen met bovenstaand betoog niet verder

komen dan het opwerpen van losse beweringen die niet gestaafd worden met objectieve informatie en

het tegenspreken van de gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder op enerlei

wijze in concreto afbreuk te doen aan de verschillende vaststellingen op basis waarvan verwerende

partij oordeelt dat de authenticiteit van de door eerste verzoekende partij neergelegde oproepingsbrief

ernstig in het gedrang komt.

De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissingen uitgebreid het volgende wordt gemotiveerd in

verband met de door eerste verzoekende partij neergelegde kopie van de oproepingsbrief van de

Ettela’at die haar vader zou hebben ontvangen en waarin eerste verzoekende partij aangemaand werd

zich aan te melden op het dichtstbijzijnde politiekantoor van Ettela’at: “U stelde uw land te hebben

verlaten omdat u uw werkzaamheden voor de Iraanse autoriteiten niet langer in overeenstemming kon

brengen met uw geweten. U stelde in dit verband dat uw vader, 20 dagen nadat u was ondergedoken,

een oproepingsbrief ontving waarin u aangemaand werd zich aan te melden op het dichtstbijzijnde

politiekantoor van Ettela’at (NPO 1, p. 8 en p. 19). Volgens informatie waarover het Commissariaat

beschikt, en die werd toegevoegd aan uw administratief dossier, dienen er echter ernstige bedenkingen

te worden gemaakt in verband met de authenticiteit van de door u neergelegde kopie van deze

oproepingsbrief, en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat de door u

neergelegde oproepingsbrief met de hand geschreven werd, terwijl dit niet het te verwachten formaat is

voor een dergelijk document. Ook staat in de door u neergelegde oproepingsbrief expliciet vermeld dat

uw vader Mo. A.(…), die het document ontving, belooft de brief aan u te zullen overhandigen. In

werkelijkheid wordt op een oproepingsbrief enkel de naam van de ontvanger vermeld, zonder dat de

belofte om de brief te overhandigen aan de bestemmeling expliciet wordt geformuleerd. Verder is het

niet gebruikelijk om een werknemer van de gemeente op te roepen via de politie, aangezien dit

gewoonlijk via de administratie van de gemeente zelf gebeurt. Voorts werd de door u neergelegde

oproepingsbrief ondertekend door kolonel P. M. K. (…) in opdracht van Ettela’at officier A. B. (…), terwijl

de handtekening in een origineel document gewoonlijk in opdracht van de hoofdautoriteit gezet wordt (in

casu kolonel K. (…)). Tot slot wordt het gerechtelijk bevel gewoonlijk vermeld op de oproepingsbrief,

waar dit in het door u neergelegde document niet het geval is. Gebaseerd op bovenstaande

opmerkingen komt de authenticiteit van de door u neergelegde oproepingsbrief ernstig in het gedrang

(cf. informatie administratief dossier). Hierdoor komt ook de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas

ernstig op de helling te staan. De hierboven besproken oproepingsbrief speelde immers een cruciale rol

in uw beslissing om het land te verlaten.

U maakte na het tweede persoonlijk onderhoud verschillende opmerkingen en documenten over aan het

Commissariaat- generaal om bovenstaande vaststellingen te betwisten. Zo stelde u dat u op internet

heeft gezocht naar oproepingen (izaray) en dat u daar geen uniform document vond. U voegde hieraan

toe dat alleen de oproeizarayaa van Itlhaat geen uniform karakter heeft en de overige

oproepingsbrieven wel. U maakte bovendien vijf kopieën van handgeschreven oproepingsbrieven uit

Iran over aan het Commissariaat-generaal (cf. informatie administratief dossier). Deze door u

overgemaakte opmerkingen en documenten volstaan echter niet om bovenstaande vaststellingen in een

ander daglicht te plaatsen. Vooreerst dient in dit verband worden opgemerkt dat het Commissariaat-

generaal niet over de nodige achtergrondinformatie beschikt om de juridische context van de vijf door u

neergelegde handgeschreven oproepingsbrieven te achterhalen. Evenmin maakte u daartoe zelf de

nodige informatie over aan het Commissariaat-generaal. Het is voor het Commissariaat-generaal dan

ook onmogelijk om de authenticiteit van vijf door u neergelegde handgeschreven oproepingsbrieven in

te schatten, waardoor aan deze documenten geen bewijswaarde kan worden toegekend. Daarenboven

wijst het Commissariaat-generaal erop dat de door u neergelegde oproepingsbrief die uw eigen zaak

betreft, werd beoordeeld op zijn eigen merites en binnen de context van de door u afgelegde

verklaringen. Daarbij werd het simultaan voorkomen van een aantal verschillende onwaarschijnlijke

elementen in overweging genomen, waarvan de vaststelling dat het document handgeschreven is er

slechts één is (cf. supra). Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de door u neergelegde documenten

louter een ondersteunende functie hebben. Elke aanvraag om internationale bescherming dient

aannemelijk te worden gemaakt met overtuigende verklaringen, wat u, gelet op onderstaande

vaststellingen, geenszins deed (cf. infra). Ook uw opmerking dat u in Iran geen problemen kende met de

gemeente maar met Itlhaat en dat u om die reden niet door de gemeente zelf werd vervolgd, volstaat
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niet om de bovenstaande vaststellingen ongedaan te maken (cf administratief dossier). Er wordt immers

niet getwijfeld aan de authenticiteit van het door u neergelegde document omdat u problemen zou

gekend hebben met de gemeente waarvoor u werkte, maar wel omwille van het feit dat u voor de

gemeente werkte an sich. Dat u problemen had met de Ettela’at en niet met de gemeente, doet geen

afbreuk aan het feit dat u als werknemer van de gemeente via de gemeente zelf opgeroepen zou

worden en niet via de politie of de Ettela’at (cf. supra).”

De informatie die verzoekende partijen bijbrengen omtrent de Herasat en Ettela’at (bijlage 3 van het

verzoekschrift) werpt geen ander licht op bovenstaande vaststellingen. Uit deze informatie blijkt immers

louter dat de Herasat deel uitmaakt van de Ettela’at. Met deze informatie ontkrachten verzoekende

partijen evenwel op geen enkele wijze de informatie waarop verwerende partij zich steunt en volgens

dewelke het niet gebruikelijk is om een werknemer van de gemeente op te roepen via de politie,

aangezien dit gewoonlijk via de administratie van de gemeente zelf gebeurt.

Wat betreft nog de uitleg dat kolonel K. aan het hoofd staat van verschillende politiekantoren en in elke

regio zijn vertegenwoordigers heeft waaraan hij zijn macht delegeert, hetgeen volgens verzoekende

partijen verklaart waarom in casu officier A. B., als verantwoordelijke voor het dossier van eerste

verzoekende partij, de oproepingsbrief ondertekende, onderstreept de Raad er evenwel dat in de

bestreden beslissingen wordt opgemerkt dat de door eerste verzoekende partij neergelegde

oproepingsbrief ondertekend werd door kolonel P. M. K. in opdracht van Ettela’at officier A. B., terwijl de

handtekening in een origineel document gewoonlijk in opdracht van de hoofdautoriteit gezet wordt, in

casu kolonel K. Deze vaststelling wordt door verzoekende partijen op geen enkele wijze verklaard.

Waar verzoekende partijen nog opwerpen dat “(v)erweerster (…) zich vergist (heeft) door een brief te

onderzoeken die niet afkomstig is van (itlahaat)” en dat “(d)e brief die onderzocht is geweest door het

CGVS, de oproepingsbrieven van de rechtbank (is)”, stelt de Raad evenwel vast dat uit de bestreden

beslissingen duidelijk blijkt dat desbetreffende motivering in de bestreden beslissingen betrekking heeft

op de door eerste verzoekende partij neergelegde oproepingsbrief die afkomstig zou zijn van het

Ettela’at, zo blijkt uit het document zelf en tevens uit de verklaringen van eerste verzoekende partij

(administratief dossier, stuk 5, map documenten (deel I), doc. 6; vragenlijst CGVS, vraag 3.5; notities

CGVS man d.d. 26/02/2021, p. 8-9), en dat ook in de “COI Case. IR2021-009” d.d. 12 april 2021

(administratief dossier, stuk 7, map landeninformatie, deel 3), waarin informatie werd ingewonnen

omtrent de authenticiteit van voormelde oproepingsbrief, duidelijk vermeld staat dat het een

oproepingsbrief afkomstig van het Ettela’at betreft. De Raad ziet dan ook niet in waar verwerende partij

zich zou hebben vergist, noch geven verzoekende partijen in concreto aan waaruit dergelijke vergissing

door verwerende partij blijkt.

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

bestreden beslissingen te weerleggen, blijven 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

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

vaststellingen van de bestreden beslissingen te weerleggen.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekende partijen geen ander licht werpen op de pertinente

vaststelling in de bestreden beslissingen dat eerste verzoekende partij niet wist of haar zaak ooit voor

de rechtbank is verschenen en dat noch zijzelf noch haar vader ooit een advocaat in de arm hebben

genomen om te weten te komen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen haar hebben. Met hun betoog

dat “verweerster de indruk wil geven dat verzoeker niet op de hoogte is waarvan hij beschuldigd is” en

dat “(v)erzoeker (…) tijdens de gehoren duidelijk verteld (heeft) waarvan hij beschuldigd is”, namelijk

van “het niet gehoorzamen van de bevelen van Itlahat”, doen verzoekende partijen geen enkele afbreuk

aan voormelde onwetendheden in hoofde van eerste verzoekende partij omtrent haar problemen met de

Iraanse autoriteiten. Ook door louter te benadrukken dat dergelijke zaken behandeld worden door

militaire rechtbanken, zo blijkt uit de door hen bijgebrachte informatie (bijlage 4 van het verzoekschrift),

doen zij op geen enkele wijze afbreuk aan het gegeven dat het bevreemdend is dat eerste verzoekende

partij deze zaken niet weet en ook niet geprobeerd heeft zich hierover te informeren.

Verder bemerkt de Raad dat verzoekende partijen evenmin een afdoende verklaring geven voor de

gebrekkige kennis in hoofde van eerste verzoekende partij over de problemen van haar collega’s M. en

R. Verzoekende partijen werpen desbetreffend op dat eerste verzoekende partij haar familie niet in

gevaar wou brengen, dat contacten met de families van M. en R. voor problemen kan zorgen, dat het
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voorts niet correct is om naar een vader die zijn zoon verloren heeft te gaan om hem informatie of

documenten te vragen die zij in het kader van hun asielprocedure kunnen gebruiken, en dat verwerende

partij ten onrechte de banden tussen de vader van eerste verzoekende partij en de vader van M. groter

doet blijken en dat het feit dat ze in dezelfde buurt wonen geen reden mag zijn om van een echte band

te spreken. De Raad wijst er evenwel op dat zij hiermee voorbijgaan en geen enkele afbreuk doen aan

de pertinente bemerkingen in de bestreden beslissingen dat (i) uit de verklaringen van eerste

verzoekende partij blijkt dat zijzelf er nota bene amper een paar dagen na M.’s dood geen graten in zag

om aan M.’s vader te vragen diens dagvaarding te mogen zien, waardoor het weinig coherent en weinig

aannemelijk is dat haar vader het nu, bijna drie jaar na M.’s overlijden, ethisch niet aanvaardbaar zou

vinden om M.’s vader diezelfde vraag te stellen en (ii) uit de verklaringen van eerste verzoekende partij

blijkt dat haar vader en M.’s vader in elkaars buurt wonen en zij op goede voet met elkaar staan (zie

notities CGVS man d.d. 12/04/2021, p. 5).

Inzake de vlucht van eerste verzoekende partij naar het huis van haar schoonbroer, bemerken

verzoekende partijen dat eerste verzoekende partij meende dat de autoriteiten niet op de hoogte waren

van het bestaan van de woning van haar schoonbroer en dat zij als medewerker van Herasat zeer goed

weet waar men veilig kan onderduiken. De Raad stelt evenwel vast dat eerste verzoekende partij

uitdrukkelijk aangaf dat de woning geregistreerd stond op de eigen naam van haar schoonbroer (“Het

huis van uw schoonbroer, stond dat officieel geregistreerd op zijn naam? Was het geweten dat dat zijn

huis was? Ja” (notities CGVS man d.d. 12/04/2021, p. 23)). Het is dan ook allerminst ernstig dat

verzoekende partijen thans beweren dat de autoriteiten niet op de hoogte waren van het bestaan van

deze woning. De motivering in de bestreden beslissingen dat het bevreemdend overkomt dat eerste

verzoekende partij op 11 mordad 1397 (2 augustus 2018) besloot om te vluchten naar het huis van haar

schoonbroer, aangezien deze woning geregistreerd stond op haar schoonbroers eigen naam, zij officieel

gehuwd is met haar echtgenote en haar schoonbroer haar enige broer is, waardoor zij het risico liep dat

de Iraanse autoriteiten haar bij hem thuis zouden komen zoeken, blijft dan ook onverminderd overeind.

Verzoekende partijen ontkrachten evenmin de motivering van verwerende partij dat het ongeloofwaardig

is dat eerste verzoekende partij haar echtgenote nooit op de hoogte bracht van de ware aard van haar

problemen met haar werkgever, aangezien eerste verzoekende partij op deze manier het risico nam dat

haar echtgenote haar gedrag buitenshuis niet zou aanpassen aan de ernst van de vrees en dat zij

bijgevolg hun ware locatie zou verraden. In tegenstelling tot wat verzoekende partijen in hun

verzoekschrift voorhouden, kan immers bezwaarlijk gesteld worden dat tweede verzoekende partij

afdoende op de hoogte was van de ernst van hun situatie. Immers dient te worden vastgesteld dat

eerste verzoekende partij uitermate vaag is gebleven over haar problemen tegen haar echtgenote. Toen

ze verhuisden naar het huis van de broer van tweede verzoekende partij, vertelde eerste verzoekende

partij haar echtgenote enkel dat zij op de werkvloer enkele problemen had gekend en dat ze niet meer

veilig waren (notities CGVS vrouw d.d. 26/02/2021, p. 8). Gedurende hele tijd dat zij ondergedoken

leefden, weigerde eerste verzoekende partij haar echtgenote de reden te vertellen waarom ze moesten

verhuizen (notities CGVS vrouw d.d. 26/02/2021, p. 9). Zij het bovendien opgemerkt dat eerste

verzoekende partij zelf toegaf dat zij hiermee een risico nam, aangezien zij erkende dat haar echtgenote

mogelijks minder alert was doordat zij niet van alles op de hoogte was (notities CGVS man d.d.

12/04/2021, p. 24).

Wat betreft de terugkeer van eerste verzoekende partij naar de woning voor de verkoop van de

meubels, leggen verzoekende partijen uit dat dit op een vrijdag was, en niet op een werkdag, en dat

eerste verzoekende partij op dat moment niet verdacht was en niet gezocht werd. De Raad wijst er

evenwel op dat uit de verklaringen van eerste verzoekende partij blijkt dat zij toen reeds waren

ondergedoken in de woning van haar schoonbroer uit vrees voor haar werkgever (notities CGVS man

d.d. 26/02/2021, p. 18-19). Het houdt allerminst steek dat eerste verzoekende partij enerzijds aangeeft

dat zij op 11 mordad 1397 (2 augustus 2018) besloot te vluchten naar het huis van haar schoonbroer en

dat zij een nieuw telefoonnummer nam, niet meer ging werken en zo weinig mogelijk buiten kwam op

publieke plaatsen (notities CGVS man d.d. 26/02/2021, p. 19), doch dat anderzijds uit haar verklaringen

blijkt dat zij de dag na haar vlucht naar het huis van haar schoonbroer terugkeerde naar haar eigen

woning voor de verkoop van haar meubels (notities CGVS man d.d. 12/04/2021, p. 7) en zich zo

blootstelde aan het risico dat haar werkgever haar daar zou aantreffen. Waar verzoekende partijen

opmerken dat het vrijdag was, wijst de Raad erop dat dienaangaande in de bestreden beslissingen

reeds de pertinente bemerking wordt gemaakt dat die bewuste vrijdag de eerste dag was nadat eerste

verzoekende partij niet was komen opdagen voor haar opdracht en ook acht maanden tevoren, op 9 dey

1396 (1 januari 2018) collega’s bij haar thuis langsgekomen waren een dag nadat zij voor het eerst een

opdracht geweigerd had. In dat licht is het dan ook wel degelijk ongeloofwaardig dat zij ondanks deze
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voorgeschiedenis de dag na haar onderduiken reeds terugkeerde naar haar woning voor de verkoop

van haar meubels.

Ten slotte spreken verzoekende partijen nog de motivering in de bestreden beslissingen tegen dat een

illegaal vertrek uit Iran waarbij omkoping een rol speelt quasi niet mogelijk zou zijn in Iran. Zij stellen dat

dit wel degelijk mogelijk is met de hulp van een mensensmokkelaar en werpen op dat zij ‘niet de eerste

vluchtelingen zijn die Iran ontvlucht zijn via de luchthaven’. De Raad onderstreept evenwel dat uit de

informatie die door verwerende partij werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat een

illegaal vertrek waarbij omkoping een rol speelt, quasi niet mogelijk is in Iran omdat dit erg duur en

complex zou zijn vanwege de vele controles (administratief dossier, stuk 7, map landeninformatie, deel

5, “COI Focus” betreffende “Iran. Behandeling van terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30

maart 2020). Verzoekende partijen beperken zich ertoe te stellen dat dit wel degelijk mogelijk is, doch

laten geheel na hun bewering te staven met objectieve informatie. Aan de door eerste verzoekende

partij verklaarde wijze waarop zij haar land zou hebben verlaten, namelijk via omkoping van één agent

op de luchthaven die hen vervolgens langsheen de controles loodste (notities CGVS man d.d.

26/02/2021, p. 11), kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht. Dat eerste verzoekende partij

besloot om het land via de luchthaven met haar eigen paspoort te verlaten, ondergraaft verder haar

beweerde problemen met de Iraanse autoriteiten.

2.2.9. Daar waar verzoekende partijen aanvoeren dat verwerende partij met geen woord rept over de

vrees van verzoekende partij om bij haar terugkeer als een spion te worden bestempeld en te worden

vervolgd, benadrukt de Raad dat uit het voorgaande is gebleken dat geen enkel geloof kan worden

gehecht aan het asielrelaas van verzoekende partijen. Verzoekende partijen maken dan ook niet

aannemelijk dat zij bij hun vertrek uit Iran in het vizier stonden van de Iraanse autoriteiten. De bewering

van eerste verzoekende partij dat men haar bij terugkeer in Iran gaan beschuldigen van spionage (“En

nu ik twee jaar hier ben, en als ik nu terug zou keren naar Iran, gaan zij mij ook beschuldigen,

bijvoorbeeld van spionage. Ze gaan me zoiets in mijn schoenen schuiven”) (notities CGVS man d.d.

26/02/2021, p. 22), is dan ook een blote bewering die nergens op is gebaseerd. De Raad merkt

volledigheidshalve nog op dat uit bovenvermelde “COI Focus” betreffende “Iran. Behandeling van

terugkeerders door hun nationale autoriteiten” d.d. 30 maart 2020 blijkt dat de Iraanse autoriteiten

weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming schenken en dat ze

evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op

internet hebben gezet. Volgens deze informatie zijn het personen die al een verhoogd risico profiel

hadden – hetgeen verzoekende partijen echter, gelet op de ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas,

niet aannemelijk hebben gemaakt – die bij terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de

Iraanse autoriteiten te komen.

2.2.10. Wat betreft het betoog in het verzoekschrift dat verzoekende partijen weliswaar de bekering van

tweede verzoekende partij niet als een vervolgingsgrond aanhaalden, doch dat rekening gehouden moet

worden met de informatie die blijkt uit het “Algemeen Ambtsbericht Iran” d.d. 24 december 2013 van het

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het rapport “Iran COI Compilation” d.d. september

2013 van ACCORD, wijst de Raad er evenwel op dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand

in Iran voor christenen niet volstaat om aan te tonen dat tweede 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 tweede

verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke. Immers wordt dienaangaande in de tweede bestreden

beslissing de pertinente opmerking gemaakt dat tweede verzoekende partij aangaf dat haar nieuwe

geloof niets met haar verzoek om internationale bescherming te maken heeft en dat de Iraanse

autoriteiten niet op de hoogte zijn van haar bekering tot het christendom, waardoor er dan ook geen

enkele reden is om aan te nemen dat zij bij een eventuele terugkeer naar Iran omwille van haar

religieuze overtuiging geviseerd zou worden door de Iraanse autoriteiten. Daarenboven wordt door

verwerende partij tevens uitgebreid vastgesteld dat tweede verzoekende partij niet heeft aangetoond dat

haar beweerde bekering tot het christendom authentiek en oprecht is, en dus niet aannemelijk heeft

gemaakt dat zij zich bij een terugkeer naar haar land van herkomst als christen zal manifesteren of dat

zij als dusdanig gezien zal worden door haar omgeving. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in

hun verzoekschrift geen enkele poging ondernemen om voorgaande vaststellingen in concreto in een

ander daglicht te plaatsen.

2.2.11. De Raad merkt ten slotte nog op dat de weblink in het verzoekschrift naar een pdf-file op de site

www.nyidanmark.dk niet werkt en dat hiermee dan ook geen rekening mee gehouden kan worden.
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2.2.12. 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.

2.2.13. Waar verzoekende partijen menen dat de weigeringsbeslissingen geen motivering bevatten met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, stelt de Raad vooreerst vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

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.

Daar waar verzoekende partijen inzake de subsidiaire beschermingsstatus nog verwijzen naar de

“sliding scale”, zoals uitgewerkt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJ 17 februari 2009 (GK),

“Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie”, nr. C-465/07), stellende dat er in hun hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die de toepassing van de “sliding scale” rechtvaardigen, meer bepaald hun

profiel, benadrukt de Raad evenwel deze “sliding scale” betrekking heeft op persoonlijke

omstandigheden dit tot gevolg hebben dat een verzoeker in vergelijking met een ander persoon een

verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in het kader van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Evenwel blijkt uit niets dat er actueel in Iran sprake is van willekeurig geweld in het

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

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.

2.2.14. In hun aanvullende nota d.d. 18 januari 2022 (zie rechtsplegingsdossier, stuk 9) verwijzen

verzoekende partijen nog naar “landeninformatie over het land van herkomst over de ondervraging van

de terugkeerders in de luchthaven van Iran”, “(e)en rapport van ‘Immigration and Refugee Board of

Canada’, “(l)inks over de wetgeving in Iran met vertaling van belangrijke artikelen die te maken hebben

met de situatie van verzoekers” en een “video van de pastoor”. De Raad is evenwel van oordeel dat

deze informatie en stukken geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Daar waar verzoekende partijen omtrent de bekering van tweede verzoekende partij een video-opname

van de pastoor bijbrengen waarin gezegd wordt dat zij niet alles over de Bijbel dient te weten en dat

haar hart belangrijk is, dit teneinde de oprechtheid van de bekering van tweede verzoekende partij aan

te tonen, stelt de Raad vast dat deze video-opname op geen enkele wijze afbreuk doet aan de

verschillende vaststellingen in de tweede bestreden beslissing waaruit blijkt dat in hoofde van tweede

verzoekende partij geenszins sprake is van een oprechte bekering tot het christendom. Nergens uit de

tweede bestreden beslissing blijkt immers dat van tweede verzoekende partij verwacht wordt dat zij

“alles” over de Bijbel weet.

Daar waar verzoekende partijen duiden op artikel 620 van het Iraanse strafwetboek en opmerken dat

hieruit blijkt dat nooit een zitting georganiseerd wordt bij de rechtbank voor een voortvluchtige, bemerkt

de Raad evenwel dat, in zoverre zulks al kan worden afgeleid uit dit artikel, dit geen enkele afbreuk doet
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aan de motivering in de bestreden beslissingen dat het bevreemdend is dat (i) eerste verzoekende partij

zich niet heeft geïnformeerd over haar zaak; (ii) noch zijzelf noch haar vader ooit een advocaat onder de

arm hebben genomen om te weten te komen wat de Iraanse autoriteiten precies tegen haar hebben; (iii)

zij niet kon zeggen of zij na haar plotse vertrek uit haar woning door haar werkgever werd ontslagen; (iv)

zij niet wist of er na haar vertrek nog post voor haar was aangekomen op het door haar verlaten adres;

en (v) zij geen enkele poging deed om via haar vader of via haar voormalige buren te weten te komen of

de autoriteiten nog steeds naar haar op zoek waren. De Raad wijst er overigens op dat blijkens de door

verzoekende partijen bijgebrachte wetsartikelen uit het Iraanse strafwetboek, en in het bijzonder artikel

616, het feit dat iemand voortvluchtig is niet verhindert dat het onderzoek wordt voortgezet. Derhalve

kan van eerste verzoekende partij wel degelijk redelijkerwijze verwacht worden dat zij ernstige pogingen

onderneemt teneinde zich te informeren over de eventuele evolutie van haar problemen in Iran.

Daar waar verzoekende partijen verwijzen naar punt 3 van het rapport “Responses to Information

Requests” d.d. 13 maart 2020 van Immigration and Refugee Board of Canada teneinde aan te tonen dat

een inval door de politie bij de schoonbroer van eerste verzoekende partij onmogelijk is, stelt de Raad

evenwel vast dat hieruit allerminst blijkt dat het voor de Iraanse autoriteiten onmogelijk zou zijn om

eerste verzoekende partij bij haar schoonbroer te zoeken, doch louter dat zij hiertoe een afzonderlijk

gerechtelijk bevel nodig hebben met de toelating om de woning van haar schoonbroer te betreden.

Wat betreft de opmerking van verzoekende partijen dat uit ditzelfde rapport van Immigration and

Refugee Board of Canada tevens blijkt dat in dorpen convocaties met de hand worden geschreven, stelt

de Raad vast dat deze informatie betrekking heeft op oproepingen van rechtbanken. Echter moet

worden herhaald dat de door eerste verzoekende partij neergelegde oproepingsbrief – waaromtrent in

de bestreden beslissingen wordt opgemerkt dat deze met de hand geschreven werd, terwijl dit niet het

te verwachten formaat is voor een dergelijk document – afkomstig zou zijn van het Ettela’at, zo blijkt uit

het document zelf en tevens uit de verklaringen van eerste verzoekende partij. Deze informatie is dan

ook niet van aard om een ander licht te werpen op de informatie waarop verwerende partij zich

dienaangaande baseert – i.e. de “COI Case. IR2021-009” d.d. 12 april 2021 – en die specifiek

betrekking heeft op oproepingsbrieven afkomstig van het Ettela’at.

Daar waar verzoekende partijen verwijzen naar informatie waaruit moet blijken dat omkoping van de

officieren in de luchthaven mogelijk is tegen betaling van hoge bedragen, bemerkt de Raad dat nergens

in de bestreden beslissingen wordt gesteld dat omkoping absoluut onmogelijk is, doch wel dat een

illegaal vertrek waarbij omkoping een rol speelt quasi niet mogelijk is in Iran omdat dit erg duur en

complex zou zijn vanwege de vele controles. In dat licht zijn de verklaringen van eerste verzoekende

partij volgens dewelke zij haar land zou hebben verlaten via omkoping van één agent op de luchthaven

die hen vervolgens langsheen de controles loodste (notities CGVS man d.d. 26/02/2021, p. 11) dan ook

wel degelijk ongeloofwaardig.

Wat betreft nog het aangehaalde risico bij terugkeer op ondervraging en arrestatie omwille van hun

asielprocedure in Europa, stelt de Raad vast dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partijen lijken voor

te houden, uit het door hen aangehaalde rapport “Responses to Information Requests” d.d. 9 maart

2020 niet afgeleid kan worden dat Iraniërs die terugkeren van het buitenland naar Iran louter om reden

van deze terugkeer of het indienen van een asielaanvraag in het buitenland er op deze gronden worden

vervolgd of een reëel risico op ernstige schade lopen zoals bepaald bij artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Ook hier dient te worden benadrukt dat geen enkel geloof wordt gehecht aan de

door verzoekende partijen aangehaalde problemen met de Iraanse autoriteiten.

2.2.15. 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 (administratief dossier, stukken 5-7), en

dat verzoekende partijen tijdens hun persoonlijke onderhouden op het Commissariaat-generaal d.d. 26

februari 2021 en 12 april 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.
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2.2.16. De middelen kunnen 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


