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nr. 272 863 van 18 mei 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 7 mei 2022 heeft

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

28 april 2022.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster dient op 16 februari 2022 een verzoek om internationale bescherming in. Zij wordt

gehoord in het gesloten centrum te Holsbeek door een medewerker van het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op 29 maart 2022 en op 14 april 2022.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 28 april 2022 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Shahriar, Iran en heeft u de Iraanse

nationaliteit. In 1396 (Iraanse kalender, komt overeen met 2017/2018) studeerde u af aan de middelbare

school. U deed mee aan het ingangsexamen van de universiteit, maar u mocht niet verder studeren van

uw vader omdat hij dat voor vrouwen – die later toch trouwen – nutteloos vond. Het was dankzij uw moeder
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dat u toch zo lang naar school was kunnen gaan. U mocht eveneens niet gaan werken en uw

bewegingsvrijheid was beperkt. Enkele jaren voor uw komst naar België vroeg een ver familielid om met

u te trouwen, maar uw vader weigerde dit omdat het nog geen tijd was voor u om te trouwen. Verder werd

er over een (mogelijk) huwelijk niet gesproken. In azar 1398 (november/december 2019) werd uw broer

P. – die enkele straten verder dan u en uw ouders woonde - aangehouden. Hij werd beschuldigd van het

verstoren van de openbare orde en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid door illegale

politieke activiteiten. U weet dat hij deelnam aan protestacties wanneer de benzineprijzen stegen, maar

hij werkte volgens u nooit samen met politieke partijen. Kort na zijn arrestatie werd er bij jullie thuis een

huiszoeking uitgevoerd. Enkele van zijn vrienden werden eveneens aangehouden. Tot op heden

ontbreekt elk verder spoor van hen. Jullie hoorden een tijdje niets van P.. Jullie wisten niet wat er gebeurd

was, noch waar hij was. Na twee maanden contacteerde hij jullie zelf en vernamen jullie dat hij in de

gevangenis van Tehrane Bozorg verbleef. Uw ouders zochten een advocaat voor de zaak van uw broer

die zij op voorhand betaalden. Deze advocaat deed echter niets waardoor uw ouders hun geld verloren.

Uw ouders begonnen hierop kennissen en familieleden te contacteren om een oplossing te zoeken.

Uiteindelijk kwamen zij eind 1398 (2019/2020) terecht bij de heer A., een familielid van uw vader, en

tevens een geestelijke. Hij beloofde, tegen betaling, dat hij uw broer naar de gevangenis van Ferdoz in

Mashad (Iran) zou laten overplaatsen waar hij een grote invloed had. De heer A. vroeg hiervoor een heel

hoog bedrag dat uw ouders onmogelijk konden betalen. Uw ouders vroegen hem enkele dagen om de

som te verzamelen. Zij contacteerden familieleden, maar niemand was in staat hen het hele bedrag te

lenen. De zus van uw vader, S., stelde voor om bij haar langs te komen in Jasin (Iran) en met haar man,

F. Z., die het financieel goed had, te praten. U ging met uw ouders hier eind 1398 (2019/2020) op bezoek

en uw oom ging ermee akkoord om jullie te helpen. Uw vader gaf uw oom een aantal cheques, maar wat

zij onderling afspraken hield uw vader voor zichzelf. Ook de heer A. was toevallig aanwezig tijdens jullie

bezoek. Hij maakte zijn belofte waar en een paar maanden later, in de zomer van 1399 (2020/2021) werd

uw broer overgeplaatst. Na zijn overplaatsing ging het beter met uw broer. Hij werd niet meer gemarteld

of mishandeld en hij zou zelf verlof kunnen aanvragen. In ordibehest 1400 (april/mei 2021) raakte uw tante

S. besmet met Covid-19 en stierf zij een week later. Tijdens de plechtigheden na haar overlijden werd

jullie meegedeeld dat haar zoon op het punt stond te trouwen. In aban 1400 (oktober/november 2021)

gingen jullie naar de religieuze plechtigheid voor dit huwelijk en zag u dat de bruid hooguit vijftien jaar was

en ze heel de tijd aan het huilen was. U ving op dat ze ruzie had met de bruidegom en u vermoedde dat

het om een gedwongen huwelijk ging. Uw broer kreeg een week penitentiair verlof voor deze plechtigheid,

maar dit werd met 10 dagen verlengd omdat hij ziek was geworden. Na het huwelijk van uw neef merkte

u op dat uw vader meer op zichzelf was. Wanneer jullie terug thuis waren en uw vader voor enkele dagen

naar zijn werk vertrok, vertelde uw moeder dat uw vader had ingestemd met de vraag van uw oom F., die

intussen zeventig was, om met u te huwen. Uw vader had aan uw moeder toegegeven dat hij dit liever

ook niet deed, maar dat hij geen andere keuze had omdat ze uw oom iets verschuldigd waren en hij

dit wou ter compensatie. Uw moeder vertelde ook dat uw vader nog niet wou dat u het al wist omdat de

sfeer anders gespannen zou worden. U was in shock door dit nieuws, maar uw moeder stelde u gerust

en zei dat ze dit nooit zou laten gebeuren. Ze vroeg u om te doen alsof u van niets wist. Maanden gingen

voorbij zonder nieuws van uw oom en wanneer u uw moeder erachter vroeg, zei zij dat alles in orde was

en ze het zou regelen. U ging er van uit dat uw moeder met uw vader zou praten om hem op andere

gedachten te brengen. Op 11 bahman 1400 (31 januari 2022), twee dagen nadat uw vader naar zijn werk

was vertrokken, kwam uw moeder naar u toe en zei ze dat u uw spullen moest nemen omdat jullie zouden

vertrekken. Immers uw vader was gecontacteerd door uw oom waarbij hij meldde dat hij binnenkort naar

Teheran zou komen. Uw vader had ook aan uw moeder gezegd dat ze u langzaamaan moesten beginnen

voorbereiden op dit huwelijk omdat het bedoeling was dat u na dit bezoek met uw oom zou terugkeren

naar Jazin. Uw moeder opperde nog om uw mening hierover te vragen, maar uw vader zei dat dit huwelijk

diende door te gaan. De volgende ochtend gingen jullie, met de wagen van uw moeder, naar de woning

van Afsaneh. Zij was een vriendin van uw moeder die eveneens in Shahriar woonde. Zij was de enige van

wie uw vader het adres niet had. Uw moeder onderhield nog contact met uw vader zodat hij geen

argwaan zou krijgen dat jullie vertrokken waren. Snel hierop vertelde ze hem echter dat jullie niet van plan

waren om snel naar huis te keren. Sindsdien ontving uw moeder op har telefoon dreigberichten van uw

vader. Na enkele dagen vertelde uw moeder dat jullie daar niet konden blijven en dat u naar het buiteland

ging. Omdat ze enkel uw reis kon betalen, zou zij in Iran blijven. Kort voor uw vertrek vroeg uw moeder

uw cart-e-melli (identiteitskaart) en shenasnameh (geboorteboekje). U vermoedde dat zij geen andere

reden zou hebben dan dat deze nodig waren voor de smokkelaars. Na iets meer dan een week, op 23

bahman 1400 (12 februari 2022) kwam een smokkelaar u ophalen bij Afsaneh. U reisde met de

smokkelaar naar de grens met Turkije. De smokkelaar nam hier uw telefoon in beslag en zei dat hij zijn

best zou doen deze aan uw moeder te bezorgen. U stak samen met een aantal anderen illegaal te voet

de grens over waar jullie verder begeleid werden door een andere smokkelaar. Vanuit een Turks dorp

nam u samen met de smokkelaar twee bussen naar Ankara waar u een dag of twee verbleef. Daar werd
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u dan met de wagen opgehaald door de smokkelaar en één andere persoon en reisden jullie naar de

luchthaven van Istanbul. Tijdens de identiteitscontrole werd u door de smokkelaar – die met u meereisde

– even een voor u geregeld paspoort toegestopt dat u meteen diende terug te geven. U nam het vliegtuig

naar Brussel waar u op 16 februari 2022 aankwam. U wachtte in de luchthaven tevergeefs op de

smokkelaar die met u meereisde en na anderhalf uur sprak u een personeelslid aan en meldde u zich bij

de luchtvaartpolitie waar u aangaf dat u een verzoek om internationale bescherming wenste in te dienen.

Op 16 februari 2022 diende u een verzoek om internationale bescherming in. Sinds uw aankomst in België

onderhoudt u telefonisch contact met uw moeder. Zij veranderde na verloop van tijd wel van

telefoonnummer omdat zij vreesde afgeluisterd te worden door uw vader. Drie weken na uw aankomst

belde u uw moeder die u vertelde dat haar wagen was verzegeld en dat zij zou worden meegenomen. De

volgende dag belde ze u opnieuw op en vertelde ze dat ze kon vrijkomen met de hulp van een soldaat.

Ze zei dat alles dat gebeurde te maken had met uw vader en u vermoedde dat uw vader u en uw moeder

als vermist had opgegeven. Uw moeder vertelde u ook dat zowel de familie langs moeders- als langs

vaderszijde op zoek zijn naar u.

Ter ondersteuning van uw identiteit en of uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende

documenten neer: een kopie uw shenasnameh (geboorteboekje); uw origineel rijbewijs; een kopie van de

shenasnameh van uw moeder; een kopie van een document van de gevangenis waaruit blijkt dat uw broer

een geldige reden had om zijn penitentiair verlof met tien dagen te verlengen; een kopie van een volmacht

voor de verkoop van een voertuig aan uw moeder N. K., opgemaakt op 03/08/1399 (24 oktober 2020);

een kopie van een ‘achtervolgingsdossier’ betreffende de inbeslagname van de wagen van uw moeder;

screenshots van berichten die uw vader aan uw moeder stuurde, d.d. 28 februari 2022, 1 en 3 maart

2022.

B. Motivering

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

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

noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt immers dat u een vrouwelijk medewerker en

een vrouwelijke tolk wenst (vragenlijst CGVS vraag 6). Om hier op passende wijze aan tegemoet te

komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door

het Commissariaat-generaal, en werd u een vrouwelijke medewerker en een vrouwelijke tolk

toegewezen.

Bijgevolg 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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 en 57/6/4 van de Vreemdelingenwet.

Het feit dat u het grondgebied van het Rijk onrechtmatig bent binnengekomen of uw verblijf op

onrechtmatige wijze hebt verlengd, en u zich, gezien de omstandigheden van uw binnenkomst, zonder

gegronde reden niet zo vlug mogelijk bij de autoriteiten hebt aangemeld of geen verzoek om internationale

bescherming hebt ingediend, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd toegepast bij de

behandeling van uw verzoek.

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

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

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

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

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U vreest bij een terugkeer naar Iran uw vader omdat u, om te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk,

thuis wegliep (CGVS I, p. 21). U bent er evenwel geenszins in geslaagd deze vrees te onderbouwen.

Allereerst dienen de nodige vraagtekens geplaatst te worden bij uw beweerde reisweg en de daarbij

gebruikte documenten. Nadat u met de hulp van een smokkelaar van Iran naar Turkije was uitgeweken,

vloog u naar België met de hulp van een smokkelaar en door middel van een voor u geregeld paspoort

(CGVS I, p. 9). U wist evenwel niet welke nationaliteit u volgens dat paspoort had, noch welke gegevens

er in dit paspoort stonden (CGVS I, p. 9). Dat u dit niet wist omdat u het paspoort maar heel even in uw

handen had tijdens een identiteitscontrole, weet hier niet te overtuigen (CGVS I, p. 9). Immers, op

internationale vluchten vinden veelvuldige identiteitscontroles plaats en bestaat de mogelijkheid om

meermaals grondig ondervraagd te worden omtrent identiteit, reisdocumenten en (reis)bedoelingen. Men

kan hierbij ook steeds uitvoerig ondervraagd worden over de aard en de duur van het visum waarmee

men reist en andere hiermee verbonden verplichtingen. Gelet op dit grote risico kan

redelijkerwijze verwacht worden dat u meer details kan verstrekken over de door u gebruikte

reisdocumenten. Bovenstaande vaststellingen plaatsen aldus een ernstig voorbehoud bij de door u
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beschreven reisweg en de daarbij gebruikte reisdocumenten waardoor het vermoeden rijst dat u over een

paspoort beschikt dat u wenst achter te houden voor de Belgische asielinstanties omdat dit informatie

bevat die niet in overeenstemming te brengen is met het door u uiteengezette vluchtrelaas. Bijgevolg komt

ook de geloofwaardigheid van uw beweerd vluchtrelaas op de helling te staan.

Dat er voorts geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u door uw vader gedwongen

uitgehuwelijkt zou worden aan uw oom, blijkt verder uit de talrijke vaagheden en incoherenties die in uw

verklaringen werden vastgesteld. Vooreerst is het opvallend dat u geenszins eenduidige verklaringen

aflegde betreffende toekomstige huwelijksplannen. Zo verklaarde u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat u er steeds vanuit ging dat u vrije keuze zou hebben betreffende uw huwelijk (CGVS I, p.

18). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud verklaarde u dan dat u niet wist of uw ouders ooit plannen

hadden voor uw huwelijk, maar stelde u daarentegen dat indien u zelf met een huwelijkskandidaat naar

huis zou komen, uw vader u zou doden (CGVS II, p. 13). Betreffende het geplande huwelijk tussen u en

uw oom, verklaarde u dat uw vader akkoord ging met het huwelijk tussen u en uw oom omdat uw ouders

geld van hem hadden geleend en zij hem iets verschuldigd waren en uw oom dit ter compensatie eiste

(CGVS I, p. 13). U was echter niet op de hoogte welk bedrag uw ouders bij uw oom ontleend hadden en

wat de afspraak was in verband met dit bedrag en het nakende huwelijk (CGVS II, 14-15). U had hierover

ook nooit geïnformeerd bij uw moeder omdat u niet zeker wist of uw moeder op de hoogte was van deze

afspraken tussen uw oom en uw vader en u niet tussenkwam in dit soort zaken omdat niemand u iets

zou antwoorden als u zoiets zou vragen (CGVS II, p. 14-15, 16). Dit zijn echter louter veronderstellingen

en kunnen uw nalaten om u niet te informeren niet rechtvaardigen. Voorts was u evenmin op de hoogte

of er reeds afspraken waren gemaakt over een datum of een periode wanneer dit huwelijk zou

plaatsvinden (CGVS II, p. 14-15). U vroeg dit niet aan uw moeder omdat dit iets onmogelijks is om over

te spreken en zij tegen u had gezegd dat u zich geen zorgen hierover diende te maken (CGVS II, p. 14-

15). Gelet dat uw moeder u wel gedetailleerd vertelde over het gesprek dat zij en uw vader hierover

hadden gehad (CGVS I, p. 12-13, 18), kan dit andermaal niet overtuigen voor uw nalaten ter zake. In het

licht van voorgaande is het dan ook opvallend dat u eveneens vaag bleef over wat uw moeder ondernam

om dit huwelijk te voorkomen zoals zij u beloofd had (CGVS I, p. 13). U verklaarde dat zij misschien een

manier had om hem van gedachten te veranderen zonder dit evenwel te concretiseren (CGVS II, p. 16).

U wist dan ook evenmin wanneer uw moeder besloten had dat de enige oplossing voor u zou zijn om naar

het buitenland te vertrekken. Het enige dat u haar ter zake had gevraagd was of zij er al had over

nagedacht voor jullie de familiewoning verlieten, waarop zij bevestigend antwoordde. U had haar

vervolgens geen verdere details gevraagd (CGVS II, p. 17). Voorts informeerde u na uw komst naar België

evenmin bij uw moeder of zij op de hoogte was of er intussen gerechtelijk stappen tegen jullie waren

gezet. U stelde enkel dat het voor de hand ligt dat uw vader jullie zoekt (CGVS II, p. 19). Tegelijkertijd

verklaarde u daarentegen wel dat u het nieuws kreeg van uw moeder dat veel mensen, familie langs

vaders- en moederszijde, u zoeken. Uw moeder vertelde u dan ook dat ze allemaal in een woning van

één van de ooms langs vaderszijde hadden verzameld (CGVS II, p. 20). Gevraagd wat ze dan exact

hadden gedaan, repliceerde u dat u geen details kende. U stelde dat uw moeder een contact had.

Gevraagd wie dit contact is, stelt u plots dat dit een gok van u is en moet u toegeven dat u aan uw moeder

niet had gevraagd wie haar dit had verteld omdat het voor u enkel belangrijk was dat u weet dat ze

jullie zoeken en dat u nu in een plaats bent waar ze u niet kunnen vinden (CGVS II, p. 20-21).

Volledigheidshalve dient ook opgemerkt te worden dat u evenmin bij uw moeder informeerde of jullie

vertrek gevolgen had voor uw broer in de gevangenis. U stelt boudweg dat uw moeder dat niet weet

(CGVS II, p. 21). Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt en u ook amper vragen stelde aan uw

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

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

bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Nochtans heeft u sinds uw komst naar België

regelmatige telefonische contacten met uw moeder in Iran (CGVS I, p. 3 /CGVS II, p. 2). Wanneer u bij

uw tweede persoonlijk onderhoud werd gevraagd of u na uw eerste persoonlijk onderhoud bij uw moeder

had geïnformeerd naar een aantal zaken, stelde u haar gevraagd te hebben of uw broer reeds

veroordeeld werd alsook één andere vraag die u zich niet meer kon herinneren. U had haar evenmin

uitgelegd dat zulke zaken belangrijk konden zijn voor uw verzoek. U wist dat immers niet (CGVS II, p. 19-

20). Van een verzoeker kan echter redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo

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

vluchtrelaas. Een dergelijk gebrek aan interesse betreffende de kern van uw asielrelaas doet wederom

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Tot slot verklaarde u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud plots dat een drietal weken na uw aankomst

in België u uw moeder contacteerde en dat op dat moment haar wagen was verzegeld en zij zei dat ze

meegenomen zou worden, maar dat zij niet wist of ze haar daar zouden houden. Een dag later belde zij

u op en vertelde zij dat zij was vrijgelaten met de hulp van een soldaat (CGVS II, p. 4-5). Gevraagd waarom
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u dit incident betreffende niet tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud had vermeld, repliceerde dat u er

tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niets was dat ervoor zorgde dat u dit incident ter sprake bracht

en dat u er niet aan gedacht had (CGVS II, p. 20). Dergelijke uitleg is evenwel geenszins afdoende ter

rechtvaardiging van uw nalaten. Van een verzoeker die meent te moeten vrezen voor zijn/haar veiligheid

of leven in zijn/haar land van herkomst kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij/zij spontaan

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt. Bovendien werd tijdens het eerste persoonlijk

onderhoud gepeild naar de reactie van uw vader op uw vertrek. U vermeldde toen enkel de dreigberichten

die uw moeder op haar telefoon had ontvangen (CGVS I, p. 20). Er mag in alle redelijkheid verwacht

worden dat u hier de beweerde problemen van uw moeder, die werden veroorzaakt door uw vader

(CGVS II, p. 5, p. 6, p. 8) kenbaar had gemaakt. Voorts dient opnieuw vastgesteld te worden dat u ook

hier een opvallend gebrekkige kennis toonde betreffende wat uw moeder overkwam en dat u andermaal

bijzonder vage verklaringen aflegde. U verklaarde aanvankelijk dat u uw moeder belde op het moment

dat haar wagen verzegeld werd en ze meegenomen werd. De dag nadien liet ze u weten dat ze was

vrijgekomen (CGVS II, p. 5). Kort daarop stelde u evenwel dat uw moeder u enkel had gezegd dat ze

misschien zal worden meegenomen (CGVS II, p. 6). U wist niet of er daadwerkelijk autoriteiten aanwezig

waren wanneer u uw moeder opbelde en zij vertelde dat de wagen verzegeld werd. U beweerde dat uw

moeder zei dat ze haar meenamen en haar misschien zouden vasthouden (CGVS II, p. 6). U wist evenwel

niet door wie en naar waar uw moeder was meegenomen (CGVS II, p. 5-7). U vermoedt louter dat ze naar

het politiebureau was meegenomen (CGVS II, p. 7). U wist voorts enkel dat ze door een soldaat vrijkwam.

Verdere details over haar vrijlating kon u andermaal niet verschaffen (CGVS II, p. 7). U gaf hierbij aan dat

u nooit bij uw moeder had geïnformeerd naar wat er daadwerkelijk was gebeurd omdat het niet in uw

opkwam dit te vragen (CGVS II, p. 7). U stelde bovendien dat uw moeder u zei dat alles te maken had

met uw vader en dat u raadde dat hij u en uw moeder als vermist had opgegeven (CGVS II, p. 5, 8).

Ook hierover informeerde u niet bij uw moeder, noch vroeg u haar wat zij bedoelde wanneer zij stelde dat

alles te maken had met uw vader (CGVS II, p. 5 en p. 8). Dat u andermaal geen enkele poging ondernam

om u terdege te informeren bij uw moeder over dit incident, hoewel het hier gaat om een element dat

integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees, ondermijnt enkel verder uw geloofwaardigheid. De

geloofwaardigheid van dit incident en bijgevolg de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen met

uw vader wordt verder ondermijnd door de door u in dit verband neergelegde documenten na afloop van

uw tweede persoonlijk onderhoud, met name een volmacht voor een verkoop van een wagen d.d.

3/8/1399 (24 oktober 2020), waaruit blijkt dat uw moeder op die dag de volmacht kreeg over de in de akte

genoemde wagen, en een achtervolgingsdossier betreffende voorgaande wagen. Betreffende dit

achtervolgingsdossier dient opgemerkt te worden dat hierin wordt verwezen naar een brief van de

voorzitter van justitie van de provincie Kerman, daterend van 06/10/1396 (27 december 2017), voor een

beslaglegging op de nummerplaat op vraag van de eigenaar. Deze brief waarnaar verwezen word, dateert

aldus van enkele jaren voor dat u en uw moeder uw vader verlieten en voor uw moeder eigenaar werd

van deze wagen. In dit achtervolgingsdossier wordt eveneens melding gemaakt van een datum van het

voorval, met name 13/11/1400 (2 februari 2022). U situeerde dit incident echter zo’n drie weken na uw

aankomst in België op 16 februari 2022. De inhoud van dit document strookt dan ook helemaal niet met

uw verklaringen ter zake en ondermijnt aldus op ernstige wijze de geloofwaardigheid van dit door u

beweerde incident.

Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe om te besluiten dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

beweerde vluchtmotieven.

Uw documenten zijn niet van die aard dat zij bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigen. Uw identiteit

noch deze van uw moeder worden betwist. Evenmin wordt er betwist dat uw broer een gevangenisstraf

uitzit en penitentiair verlof verkreeg. De volmacht voor de verkoop van een voertuig en het

achtervolgingsdossier werden reeds hierboven besproken. De screenshots van de berichten, die dateren

van na uw verzoek om internationale bescherming, zeggen allerminst iets over de ware toedracht of de

omstandigheden waarin deze tot stand zijn gekomen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.
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Verzoekster geeft aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing en

tracht deze te weerleggen.

2.2. Stukken

Ter staving van het verzoekschrift voegt verzoekster volgende stukken toe:

- Human Rights Watch, World Report 2016, “Iran. Events of 2016”

- Iran Chamber Society, “Patriarchy and parental control in Iran” van 6 mei 2022.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke

en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op

basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over

de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoekster daarop. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend tegen

de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In toepassing van

de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan

de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd

ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen

op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die voortvloeien

uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De Raad moet

daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoek(st)er om internationale

bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid

1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen gelezen

te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoekster

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van haar verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen. Zij

moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen,

schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door verzoekster

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het

onderzoek belaste instanties om actief met de verzoekster samen te werken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te zorgen dat

nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong

en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of, in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de
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toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot staving

van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk kunnen

voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming. Dit

onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met het

onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ 22

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekster afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle relevante

informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoek(st)ers. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoekster bepaalde aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, 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.

2.3.4. Beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

2.3.4.1. Verzoekster vreest bij terugkeer naar Iran haar vader omdat zij thuis is gevlucht naar aanleiding

van plannen rond een gedwongen huwelijk met haar oom.

Na grondige analyse van het rechtsplegingsdossier en de opmerkingen van de partijen ter terechtzitting,

stelt de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, vast dat geen geloof kan gehecht worden aan

verzoeksters vluchtrelaas en de daaraan gekoppelde vrees voor haar vader.

2.3.4.2. Vooreerst moet de Raad samen met de commissaris-generaal opmerken dat de nodige

vraagtekens dienen geplaatst te worden bij de beweerde reisweg en de daarbij gebruikte documenten.

De Raad kan volgende motivering in de bestreden beslissing bijtreden:

“Nadat u met de hulp van een smokkelaar van Iran naar Turkije was uitgeweken, vloog u naar België met

de hulp van een smokkelaar en door middel van een voor u geregeld paspoort (CGVS I, p. 9). U wist

evenwel niet welke nationaliteit u volgens dat paspoort had, noch welke gegevens er in dit paspoort

stonden (CGVS I, p. 9). Dat u dit niet wist omdat u het paspoort maar heel even in uw handen had tijdens

een identiteitscontrole, weet hier niet te overtuigen (CGVS I, p. 9). Immers, op internationale vluchten

vinden veelvuldige identiteitscontroles plaats en bestaat de mogelijkheid om meermaals grondig

ondervraagd te worden omtrent identiteit, reisdocumenten en (reis)bedoelingen. Men kan hierbij ook

steeds uitvoerig ondervraagd worden over de aard en de duur van het visum waarmee men reist en

andere hiermee verbonden verplichtingen. Gelet op dit grote risico kan redelijkerwijze verwacht worden

dat u meer details kan verstrekken over de door u gebruikte reisdocumenten.

Bovenstaande vaststellingen plaatsen aldus een ernstig voorbehoud bij de door u beschreven reisweg en

de daarbij gebruikte reisdocumenten waardoor het vermoeden rijst dat u over een paspoort beschikt dat

u wenst achter te houden voor de Belgische asielinstanties omdat dit informatie bevat die niet in
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overeenstemming te brengen is met het door u uiteengezette vluchtrelaas. Bijgevolg komt ook de

geloofwaardigheid van uw beweerd vluchtrelaas op de helling te staan.”

Verzoekster betwist dat ze haar paspoort bewust achterhoudt en betoogt dat het een algemeen bekend

gegeven is dat smokkelaars terughoudend zijn wanneer het om vervalste paspoorten gaat zodat ze deze

zelden langer dan nodig in het bezit van de gesmokkelde persoon laten. Verzoekster slaagt met deze

stellige beweringen echter niet in bovenstaande motivering in een ander daglicht te stellen. Buiten de kleur

van het gebruikt paspoort kan zij geen enkele bijkomende informatie verschaffen (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 9). Het komt de Raad weinig ernstig over dat verzoekster, die geen analfabeet is en

verklaarde hoge scores te hebben gehaald bij de universitaire toelatingsexamens (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 6), haar niet eens heeft geïnformeerd naar de gebruikte nationaliteit en naam met oog op

de vele identiteitscontroles reeds van bij het vertrek.

Voorts kan samen met de commissaris-generaal gewezen worden op de talrijke vaagheden en

incoherenties in verzoeksters verklaringen waardoor geen geloof kan gehecht worden aan haar bewering

dat zij gedwongen uitgehuwelijkt zou worden aan haar oom. In de bestreden beslissing wordt terecht als

volgt gemotiveerd:

“Dat er voorts geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u door uw vader gedwongen

uitgehuwelijkt zou worden aan uw oom, blijkt verder uit de talrijke vaagheden en incoherenties die in uw

verklaringen werden vastgesteld. Vooreerst is het opvallend dat u geenszins eenduidige verklaringen

aflegde betreffende toekomstige huwelijksplannen. Zo verklaarde u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat u er steeds vanuit ging dat u vrije keuze zou hebben betreffende uw huwelijk (CGVS I, p.

18). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud verklaarde u dan dat u niet wist of uw ouders ooit plannen

hadden voor uw huwelijk, maar stelde u daarentegen dat indien u zelf met een huwelijkskandidaat naar

huis zou komen, uw vader u zou doden (CGVS II, p. 13). Betreffende het geplande huwelijk tussen u en

uw oom, verklaarde u dat uw vader akkoord ging met het huwelijk tussen u en uw oom omdat uw ouders

geld van hem hadden geleend en zij hem iets verschuldigd waren en uw oom dit ter compensatie eiste

(CGVS I, p. 13). U was echter niet op de hoogte welk bedrag uw ouders bij uw oom ontleend hadden en

wat de afspraak was in verband met dit bedrag en het nakende huwelijk (CGVS II, 14-15). U had hierover

ook nooit geïnformeerd bij uw moeder omdat u niet zeker wist of uw moeder op de hoogte was van deze

afspraken tussen uw oom en uw vader en u niet tussenkwam in dit soort zaken omdat niemand u iets

zou antwoorden als u zoiets zou vragen (CGVS II, p. 14-15, 16). Dit zijn echter louter veronderstellingen

en kunnen uw nalaten om u niet te informeren niet rechtvaardigen. Voorts was u evenmin op de hoogte

of er reeds afspraken waren gemaakt over een datum of een periode wanneer dit huwelijk zou

plaatsvinden (CGVS II, p. 14-15). U vroeg dit niet aan uw moeder omdat dit iets onmogelijks is om over

te spreken en zij tegen u had gezegd dat u zich geen zorgen hierover diende te maken (CGVS II, p. 14-

15). Gelet dat uw moeder u wel gedetailleerd vertelde over het gesprek dat zij en uw vader hierover

hadden gehad (CGVS I, p. 12-13, 18), kan dit andermaal niet overtuigen voor uw nalaten ter zake. In het

licht van voorgaande is het dan ook opvallend dat u eveneens vaag bleef over wat uw moeder ondernam

om dit huwelijk te voorkomen zoals zij u beloofd had (CGVS I, p. 13). U verklaarde dat zij misschien een

manier had om hem van gedachten te veranderen zonder dit evenwel te concretiseren (CGVS II, p. 16).

U wist dan ook evenmin wanneer uw moeder besloten had dat de enige oplossing voor u zou zijn om naar

het buitenland te vertrekken. Het enige dat u haar ter zake had gevraagd was of zij er al had over

nagedacht voor jullie de familiewoning verlieten, waarop zij bevestigend antwoordde. U had haar

vervolgens geen verdere details gevraagd (CGVS II, p. 17). Voorts informeerde u na uw komst naar België

evenmin bij uw moeder of zij op de hoogte was of er intussen gerechtelijk stappen tegen jullie waren

gezet. U stelde enkel dat het voor de hand ligt dat uw vader jullie zoekt (CGVS II, p. 19). Tegelijkertijd

verklaarde u daarentegen wel dat u het nieuws kreeg van uw moeder dat veel mensen, familie langs

vaders- en moederszijde, u zoeken. Uw moeder vertelde u dan ook dat ze allemaal in een woning van

één van de ooms langs vaderszijde hadden verzameld (CGVS II, p. 20). Gevraagd wat ze dan exact

hadden gedaan, repliceerde u dat u geen details kende. U stelde dat uw moeder een contact had.

Gevraagd wie dit contact is, stelt u plots dat dit een gok van u is en moet u toegeven dat u aan uw moeder

niet had gevraagd wie haar dit had verteld omdat het voor u enkel belangrijk was dat u weet dat ze

jullie zoeken en dat u nu in een plaats bent waar ze u niet kunnen vinden (CGVS II, p. 20-21).

Volledigheidshalve dient ook opgemerkt te worden dat u evenmin bij uw moeder informeerde of jullie

vertrek gevolgen had voor uw broer in de gevangenis. U stelt boudweg dat uw moeder dat niet weet

(CGVS II, p. 21). Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt en u ook amper vragen stelde aan uw

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

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

bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Nochtans heeft u sinds uw komst naar België

regelmatige telefonische contacten met uw moeder in Iran (CGVS I, p. 3 /CGVS II, p. 2). Wanneer u bij
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uw tweede persoonlijk onderhoud werd gevraagd of u na uw eerste persoonlijk onderhoud bij uw moeder

had geïnformeerd naar een aantal zaken, stelde u haar gevraagd te hebben of uw broer reeds

veroordeeld werd alsook één andere vraag die u zich niet meer kon herinneren. U had haar evenmin

uitgelegd dat zulke zaken belangrijk konden zijn voor uw verzoek. U wist dat immers niet (CGVS II, p. 19-

20). Van een verzoeker kan echter redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo

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

vluchtrelaas. Een dergelijk gebrek aan interesse betreffende de kern van uw asielrelaas doet wederom

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.”

Verzoekster tracht het gebrek aan eenduidige verklaringen omtrent de al dan niet vrije keuze betreffende

een huwelijk te verklaren door erop te wijzen dat ze er “uiteraard” van uitging dat ze over een zeker

zelfbeschikkingsrecht zou beschikken, of hier althans op hoopte zeker gelet op de opmars van

vrouwenrechten in Iran hoewel zij anderzijds aanvoelde dat haar vader van de oude stempel was en zelf

de toekomstige echtgenoot van zijn dochter wenste te bepalen. Het komt de Raad evenwel weinig

coherent en consistent over dat verzoekster die haar volledig relaas steunt op een vrees voor haar vader

enerzijds voorhoudt dat zij omwille van diens traditionele en patriarchale ingesteldheid het huis niet kon

verlaten, niet mocht verder studeren, haar rijbewijs verborgen diende te houden (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 6, 7, 11) doch anderzijds er “uiteraard” van uitging enig zelfbeschikkingsrecht te hebben

aangaande een toekomstig huwelijk.

Er wordt in het verzoekschrift verder toegelicht dat verzoeksters gebrekkige kennis over de redenen,

omstandigheden en de planning van het gedwongen huwelijk kan verklaard worden door de Iraanse

cultuur waardoor zij niet kan aandringen op het bekomen van informatie die volgens haar ouders niet voor

haar geschikt is. De Raad moet evenwel opmerken dat, hoewel begrip kan opgebracht worden voor de

plaatselijke gebruiken en gevoeligheden in Iran, verzoekster ook na haar komst te België in gebreke is

gebleven verdere informatie te vergaren bij haar moeder omtrent essentiële elementen, ondanks de

regelmatige telefonische contacten terwijl blijkt dat zij haar moeder wel openlijk kon vragen naar andere

zaken zoals de juridische stand van zaken aangaande haar broer en het opsturen van documenten

(tweede persoonlijk onderhoud, p. 2, 19-20).

De vaststelling dat verzoekster vaag blijft over kernelementen van haar vluchtrelaas en niet over afdoende

informatie beschikt noch aanhoudende pogingen heeft ondernomen om haar gebrekkige kennis aan te

vullen ondanks de contacten met haar moeder is een houding die geenszins in overeenstemming te

brengen is met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Er kan immers van een verzoekster om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de

kern van haar vluchtrelaas. Dat verzoekster klaarblijkelijk naliet dit te doen en in deze een dermate

passieve houding aanneemt, getuigt van een manifest gebrek aan interesse voor haar voorgehouden

problemen en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van de ingeroepen vrees voor

vervolging.

De Raad stipt hierbij aan dat de ongeloofwaardigheid van een vluchtrelaas niet alleen kan worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit onvoldoende gedetailleerde, vage, incoherente en onaannemelijke

verklaringen.

De Raad merkt volledigheidshalve met betrekking tot de totstandkoming van het gedwongen toekomstig

huwelijk nog op dat het geenszins aannemelijk voorkomt dat de geestelijke die kon zorgen voor de

overplaatsing van verzoeksters broer naar een andere gevangenis, een zodanig hoog bedrag zou vragen

aan een familielid dat amper kon betaald worden en waarbij sprake zou zijn van een dusdanig bedrag dat

zelfs al zouden de bezittingen verkocht worden van de familie dit nog niet zou lukken (eerste persoonlijk

onderhoud, p.12 en 14), te meer uit de bijgebrachte informatie door verzoekster geenszins corruptie bij

geestelijken blijkt.

Ten slotte wordt in de bestreden beslissing met reden vastgesteld dat verzoekster tijdens haar eerste

persoonlijk onderhoud naliet enige melding te maken van de aanhouding van haar moeder en de

verzegeling van diens wagen:

“Tot slot verklaarde u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud plots dat een drietal weken na uw

aankomst in België u uw moeder contacteerde en dat op dat moment haar wagen was verzegeld en zij

zei dat ze meegenomen zou worden, maar dat zij niet wist of ze haar daar zouden houden. Een dag later

belde zij u op en vertelde zij dat zij was vrijgelaten met de hulp van een soldaat (CGVS II, p. 4-5).

Gevraagd waarom u dit incident betreffende niet tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud had vermeld,

repliceerde dat u er tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niets was dat ervoor zorgde dat u dit incident

ter sprake bracht en dat u er niet aan gedacht had (CGVS II, p. 20). Dergelijke uitleg is evenwel geenszins

afdoende ter rechtvaardiging van uw nalaten. Van een verzoeker die meent te moeten vrezen voor
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zijn/haar veiligheid of leven in zijn/haar land van herkomst kan immers redelijkerwijze worden verwacht

dat hij/zij spontaan coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt. Bovendien werd tijdens het

eerste persoonlijk onderhoud gepeild naar de reactie van uw vader op uw vertrek. U vermeldde toen enkel

de dreigberichten die uw moeder op haar telefoon had ontvangen (CGVS I, p. 20). Er mag in alle

redelijkheid verwacht worden dat u hier de beweerde problemen van uw moeder, die werden veroorzaakt

door uw vader (CGVS II, p. 5, p. 6, p. 8) kenbaar had gemaakt. Voorts dient opnieuw vastgesteld te

worden dat u ook hier een opvallend gebrekkige kennis toonde betreffende wat uw moeder overkwam en

dat u andermaal bijzonder vage verklaringen aflegde. U verklaarde aanvankelijk dat u uw moeder belde

op het moment dat haar wagen verzegeld werd en ze meegenomen werd. De dag nadien liet ze u weten

dat ze was vrijgekomen (CGVS II, p. 5). Kort daarop stelde u evenwel dat uw moeder u enkel had gezegd

dat ze misschien zal worden meegenomen (CGVS II, p. 6). U wist niet of er daadwerkelijk autoriteiten

aanwezig waren wanneer u uw moeder opbelde en zij vertelde dat de wagen verzegeld werd. U beweerde

dat uw moeder zei dat ze haar meenamen en haar misschien zouden vasthouden (CGVS II, p. 6). U wist

evenwel niet door wie en naar waar uw moeder was meegenomen (CGVS II, p. 5-7). U vermoedt louter

dat ze naar het politiebureau was meegenomen (CGVS II, p. 7). U wist voorts enkel dat ze door een

soldaat vrijkwam. Verdere details over haar vrijlating kon u andermaal niet verschaffen (CGVS II, p. 7).

U gaf hierbij aan dat u nooit bij uw moeder had geïnformeerd naar wat er daadwerkelijk was gebeurd

omdat het niet in uw opkwam dit te vragen (CGVS II, p. 7). U stelde bovendien dat uw moeder u zei dat

alles te maken had met uw vader en dat u raadde dat hij u en uw moeder als vermist had opgegeven

(CGVS II, p. 5, 8). Ook hierover informeerde u niet bij uw moeder, noch vroeg u haar wat zij bedoelde

wanneer zij stelde dat alles te maken had met uw vader (CGVS II, p. 5 en p. 8). Dat u andermaal geen

enkele poging ondernam om u terdege te informeren bij uw moeder over dit incident, hoewel het hier gaat

om een element dat integraal deel uitmaakt van de kern van uw vrees, ondermijnt enkel verder uw

geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van dit incident en bijgevolg de geloofwaardigheid van uw

beweerde problemen met uw vader wordt verder ondermijnd door de door u in dit verband neergelegde

documenten na afloop van uw tweede persoonlijk onderhoud, met name een volmacht voor een verkoop

van een wagen d.d. 3/8/1399 (24 oktober 2020), waaruit blijkt dat uw moeder op die dag de volmacht

kreeg over de in de akte genoemde wagen, en een achtervolgingsdossier betreffende voorgaande wagen.

Betreffende dit achtervolgingsdossier dient opgemerkt te worden dat hierin wordt verwezen naar een brief

van de voorzitter van justitie van de provincie Kerman, daterend van 06/10/1396 (27 december 2017),

voor een beslaglegging op de nummerplaat op vraag van de eigenaar. Deze brief waarnaar verwezen

word, dateert aldus van enkele jaren voor dat u en uw moeder uw vader verlieten en voor uw moeder

eigenaar werd van deze wagen. In dit achtervolgingsdossier wordt eveneens melding gemaakt van een

datum van het voorval, met name 13/11/1400 (2 februari 2022). U situeerde dit incident echter zo’n drie

weken na uw aankomst in België op 16 februari 2022. De inhoud van dit document strookt dan ook

helemaal niet met uw verklaringen ter zake en ondermijnt aldus op ernstige wijze de geloofwaardigheid

van dit door u beweerde incident.”

Verzoekster kan niet dienstig voorhouden dat ze naliet dit incident te vermelden omdat het niet aan bod

kwam en dat zij concreet diende te antwoorden zonder uit te wijden. Zij kan ook niet overtuigen in haar

uitleg dat ze haar focus verloor tijdens het onderhoud dat uren in beslag nam. Verzoekster kreeg immers

de kans uitgebreid een vrij relaas uiteen te zetten (eerste persoonlijk onderhoud, p.11-13) en werd

bovendien concreet bevraagd over de contacten tussen haar ouders en de reactie van haar vader op hun

vertrek (eerste persoonlijk onderhoud, p. 20). Dat zij haar focus verloor en haar werd gevraagd niet uit te

wijden, verklaart overigens niet waarom zij evenwel andere details zoals de dreigementen zou vermelden

doch nalaten het voormelde incident waarbij haar moeder vastgehouden zou zijn, te vermelden.

Bovendien wijst de Raad erop dat van een verzoekster om internationale bescherming, die beweert te

vrezen voor haar leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, redelijkerwijze

kan worden verwacht dat zij voldoende nauwkeurige en spontane verklaringen aflegt over de gevolgen

van haar vlucht en de vlucht van haar moeder, wat toch een essentieel element is van haar vluchtrelaas

daar op haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

Gelet op wat voorafgaat moet vastgesteld worden dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift niet verder

komt dan het grotendeels benadrukken van haar verklaringen tijdens de persoonlijke onderhouden, het

volharden in haar vrees en het louter bekritiseren van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal.

Zij stelt op geen enkele wijze in concreto de pertinente vaststellingen in een ander daglicht die leiden tot

de conclusie dat geen geloof kan worden gehecht aan haar vluchtmotieven.

2.3.4.3. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het relaas van verzoekster, waarop zij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent bijgevolg dat verzoekster dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van
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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.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus wijst verzoekster nog op een rapport van Human Rights

Watch van 2016 en betoogt dat hieruit blijkt dat Iraanse inwoners die naar het Westen gaan en daarna

terugkeren naar Iran doorgaans een specifiek risico lopen om als “westerse agenten” beschouwd te

worden. Ook wordt gewezen op het Iraans schrikbewind met executies, folteringen, onmenselijke

behandeling, inbreuken op het recht op vrije meningsuiting, Verzoekster gaf echter tijdens haar

persoonlijke onderhouden expliciet aan zelf geen persoonlijke problemen te hebben gekend met de

Iraanse autoriteiten (eerste persoonlijk onderhoud, p. 5) en toont door te wijzen op algemene informatie

geenszins aan dat zij bij terugkeer persoonlijk geviseerd en beschouwd zal worden als een Westers

agente, te meer zij niet aangeeft eerder gekend te zijn door de Iraanse autoriteiten.

Verzoekster brengt geenszins concrete informatie aan die erop wijst dat afgewezen verzoekers om

internationale bescherming bij terugkeer naar Iran een risicogroep vormen, te meer zij ook geen verhoogd

risicoprofiel wegens activiteiten of problemen in het verleden aantoont.

2.3.4.4. De door verzoekster neergelegde documenten kunnen, omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde pertinente en terechte redenen niet anders doen besluiten.

Waar verzoekster de documenten inzake de wagen en het “achtervolgingsdossier” benadrukt, brengt zij

geen dienstige argumenten bij ter weerlegging van de volgende concrete motieven opgenomen in de

bestreden beslissing:

“De geloofwaardigheid van dit incident en bijgevolg de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen

met uw vader wordt verder ondermijnd door de door u in dit verband neergelegde documenten na afloop

van uw tweede persoonlijk onderhoud, met name een volmacht voor een verkoop van een wagen d.d.

3/8/1399 (24 oktober 2020), waaruit blijkt dat uw moeder op die dag de volmacht kreeg over de in de akte

genoemde wagen, en een achtervolgingsdossier betreffende voorgaande wagen. Betreffende dit

achtervolgingsdossier dient opgemerkt te worden dat hierin wordt verwezen naar een brief van de

voorzitter van justitie van de provincie Kerman, daterend van 06/10/1396 (27 december 2017), voor een

beslaglegging op de nummerplaat op vraag van de eigenaar. Deze brief waarnaar verwezen word, dateert

aldus van enkele jaren voor dat u en uw moeder uw vader verlieten en voor uw moeder eigenaar werd

van deze wagen. In dit achtervolgingsdossier wordt eveneens melding gemaakt van een datum van het

voorval, met name 13/11/1400 (2 februari 2022). U situeerde dit incident echter zo’n drie weken na uw

aankomst in België op 16 februari 2022. De inhoud van dit document strookt dan ook helemaal niet met

uw verklaringen ter zake en ondermijnt aldus op ernstige wijze de geloofwaardigheid van dit door u

beweerde incident.”

Verzoekster weerlegt geenszins de vaststelling dat in het “achtervolgingsdossier” sprake is van een

incident van 2 februari 2022, de periode dat verzoekster nog niet in België was terwijl zij het incident

waarbij de wagen van haar moeder werd verzegeld en zij werd vastgehouden zelf situeerde een drietal

weken na aankomst in België (tweede persoonlijk onderhoud, p. 5). In het verzoekschrift stelt verzoekster

te vermoeden dat de datum van 2 februari 2022 betrekking heeft op de datum dat haar vader de wagen

liet seinen bij de autoriteiten. De Raad kan evenwel niet inzien hoe verzoeksters moeder, die niet meer

bij de vader verblijft en geen contact meer heeft met hem (eerste persoonlijk onderhoud, p. 3, 20) na

verzoeksters tweede persoonlijk onderhoud dit attest zou hebben verkregen indien het eigenlijk betrekking

heeft op de seining aangegeven door verzoeksters vader. Voorts kan verzoekster niet verklaren waarom

in dit attest “achtervolgingsdossier” wordt verwezen naar een brief van 27 december 2017. Dat de datum

2017 zou aantonen dat haar ouders dan eigenaar waren van de wagen strookt niet met de inhoud van het

attest waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op een brief van de voorzitter van justitie van de provincie

Kerman, daterend van 06/10/1396 (27 december 2017) voor een beslaglegging op de nummerplaat op

vraag van de eigenaar.

2.3.4.5. Gelet op wat voorafgaat, acht de Raad het vluchtrelaas van verzoekster en haar vrees voor

vervolging niet geloofwaardig. Daarmee is dan ook komen vast te staan dat de cumulatieve voorwaarden

van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet niet zijn voldaan en dat bijgevolg het voordeel van de twijfel

niet kan worden verleend aan verzoekster.

Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat voor verzoekster geen gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

De subsidiaire beschermingsstatus kan worden verleend indien het aannemelijk is dat een verzoek(st)er

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

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

Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst van

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert. In hoofde van verzoekster kan bijgevolg geen reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van het voormelde artikel 48/4 in aanmerking worden

genomen.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.3.6. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekster niet als vluchteling kan

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.

2.3.8. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend tweeëntwintig door:

mevr. H. CALIKOGLU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS H. CALIKOGLU


