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nr. 274 498 van 22 juni 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. WARLOP

J. Swartenbroucklaan 14

1090 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

29 december 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 november 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 de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikking van 21 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2022, datum

waarop de huidige zaak op tegensprekelijke wijze wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 8 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken V. SERBRUYNS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

M.-C. WARLOP en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

Gezien het schriftelijk verslag van de verwerende partij van 19 mei 2022.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, broer en zus, die beiden verklaren van Iraanse nationaliteit en Arabische origine te zijn,

komen volgens hun verklaringen op 28 februari 2018 België binnen en verzoeken op 6 december 2019

om internationale bescherming. Op 26 november 2021 beslist de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van verzoekers tot

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de

thans bestreden beslissingen, die dezelfde dag aangetekend worden verzonden aan verzoekers.

1.2. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van eerste verzoeker, luidt als volgt:
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“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger van Arabische origine. U bent een soennitisch

moslim maar bent niet praktiserend. U bent geboren en getogen in Koeweit. Ook uw vader, R.H.J.

(O.V. x.xxx.xxx), net als u een Iraans staatsburger, is geboren en getogen in Koeweit. Het waren uw

grootouders aan vaders kant die jaren geleden vanuit de regio van Ahwaz en Abadan naar Koeweit

migreerden. Uw vader werkte als goudjuwelier in Koeweit. Nadat uw vader problemen had gekregen op

zijn werk – u bent niet op de hoogte van de aard van deze problemen – besliste zijn garant om zijn

verblijfsvergunning in te trekken. Bijgevolg kregen u en uw familieleden een termijn om Koeweit te

verlaten. Op 21 oktober 2017 reisde u met uw ouders, uw zussen en broer van Koeweit via Amsterdam

naar Duitsland. Uw ouders dienden er een verzoek om internationale bescherming in. Omdat jullie met

een Belgisch visum reisden, werden jullie conform de Dublinprocedure op 28 februari 2018 naar België

doorgestuurd. Uw ouders, R.H.J. en A.M., dienden op 2 maart 2018 een verzoek om internationale

bescherming in België in. Uw vader verklaarde dat hij gezocht werd door de Iraanse autoriteiten nadat hij

enkele keren – zonder zulks goed en wel te beseffen – geld had overgemaakt naar Iran dat bestemd was

voor leiders van de partij voor de bevrijding van Ahwaz. In juli 2017 werd hij ontslagen door zijn

werkgever, die tegelijkertijd ook zijn sponsor of garant was, nadat deze laatste vreesde dat uw vader diens

modellen zou verspreiden en verkopen aan andere juweliers. Op 10 april 2019 nam het Commissariaat-

generaal een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus in hun dossiers. Het verzoek van uw vader werd beoordeeld ten aanzien van Iran.

Wegens tegenstrijdigheden en incoherenties in de opeenvolgende verklaringen van uw vader kon er geen

geloof gehecht worden aan zijn problemen met de Iraanse autoriteiten. Voor wat betreft het feit dat hij

soennitisch moslim is, werd opgemerkt dat dit loutere feit onvoldoende is om te besluiten tot het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging. Voorts kon er geen geloof gehecht worden aan de door uw vader

voorgehouden reden van vertrek uit Koeweit. Daarnaast kon er geen geloof gehecht worden aan de

verklaringen van uw ouders dat uw moeder afstand zou gedaan hebben van haar Libanese nationaliteit.

Het verzoek van uw moeder werd dan ook ten aanzien van Libanon beoordeeld. Aan de door haar

voorgehouden problemen met haar familie in Libanon kon geen geloof gehecht worden. Op 21 oktober

2019 besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot een weigering van de vluchtelingenstatus en

een weigering van subsidiaire bescherming in de dossiers van uw ouders.

Op 6 december 2019 diende u als volwassene een eigen verzoek om internationale bescherming in. Ook

uw zus Z. (O.V. x.xxx.xxx) diende die dag een eigen verzoek in. U verklaarde nooit in Iran te zijn geweest.

U spreekt geen Farsi. In geval van terugkeer naar Iran vreest u de dienstplicht te moeten vervullen. Gelet

op uw profiel – u bent nooit in Iran geweest en spreekt geen Farsi maar wel Arabisch, Frans, Engels en

Duits – vreest u dat u naar het buitenland gestuurd zal worden om daar te vechten aan de zijde van

milities. U wil uw legerdienst niet doen. U voelt er niets voor de bevelen van een ander uitvoeren. U wil in

vrijheid leven, uw studies voortzetten en een toekomst uitbouwen. Verder wijst u er nog op dat de Iraanse

samenleving conservatief is en dat er geen vrijheid van meningsuiting heerst. U zou er bijvoorbeeld niet

in een korte broek over straat kunnen lopen. Als u met uw eigen zus op pad zou gaan, zou u aan een

controle kunnen onderworpen worden om na te gaan of zij daadwerkelijk uw zus is.

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 blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde

heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien

er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten

gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient opgemerkt te worden dat hoewel u geboren en getogen bent in Koeweit, uw verzoek om

internationale bescherming beoordeeld wordt ten aanzien van uw land van nationaliteit, zijnde Iran.

Na grondig onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.
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Vooreerst dient erop gewezen dat het Commissariaat-generaal geen enkel geloof hechtte aan de door

uw vader voorgehouden problemen met de Iraanse autoriteiten. Deze beslissing werd bevestigd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en is dan ook definitief.

Voor wat betreft uw vrees dat u uw dienstplicht zal moeten vervullen in Iran, dient vooreerst te worden

opgemerkt dat het tot de soevereine bevoegdheid van iedere nationale staat behoort om dienstplichtigen

en reservisten op te roepen voor de militaire dienst. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie in het administratieve dossier werd gevoegd blijkt dat Iraniërs die in het

buitenland verblijven/verbleven en geen dienstplicht hebben vervuld niet worden vrijgesteld van hun

dienstplicht. Bij een terugkeer naar het land vallen ze onder de wetgeving van dienstplichtigen en dienen

bijgevolg hun dienstplicht te vervullen. De bestraffing van de dienstplichtontduiking of –weigering bestaat

uit een verlenging van de te dienen periode en mogelijks een boete. Uit uw verklaringen blijkt dat het

vervullen van de legerdienst an sich voor u geen probleem vormt maar dat u niet de bevelen van een

ander wil uitvoeren, dat u uw vrijheid wil behouden en uw studies wil voortzetten (CGVS, p. 9). Dergelijke

motieven zijn van louter persoonlijke aard en ressorteren als dusdanig niet onder de criteria van de

Vluchtelingenconventie of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Volledigheidshalve kan nog

gewezen worden op informatie in het bezit van het Commissariaat-generaal, volgens dewelke de

duurtijd van de dienstplicht in Iran 21 tot 24 maanden bedraagt, en dus niet drie jaar zoals u beweerde

(CGVS, p. 7-8), en het in tegenstelling tot wat u meende (CGVS, p. 9), wel degelijk mogelijk is om uitstel

te verkrijgen op basis van hogere studies.

Voor wat betreft uw vrees dat u eenmaal u gerekruteerd wordt voor uw dienstplicht in Iran naar het

buitenland gestuurd zal worden om aan de zijde van een militie op één of ander slagveld te strijden en

mensen zal moeten doden of zelf gedood worden (CGVS, p. 7-9), moet worden opgemerkt dat het hier

om een louter hypothetische vrees gaat, die op geen enkel objectief gegeven is gestoeld. Uw uitleg dat u

die geen Farsi spreekt maar wel Arabisch, Frans, Engels en Duits en die nooit in Iran hebt verbleven, een

goed profiel hebt om naar een slagveld in het buitenland gestuurd te worden (CGVS, p. 7-9), is opnieuw

louter hypothetisch en verandert hier niets aan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er weliswaar

gevallen bekend zijn van Arabische dienstplichtigen die naar Irak of Syrië gestuurd werden, maar telkens

ging het om vrijwilligers, vaak levend in armoede en aangetrokken door het vooruitzicht van een promotie

binnen de Bassidj of de Sepah. Nog volgens deze informatie zijn er geen gevallen bekend van Arabische

dienstplichtigen die tegen hun wil naar het buitenland werden gestuurd. Voorts blijkt dat discriminatie

jegens Arabieren door hun leidinggevenden tijdens de legerdienst voorkomt, in het bijzonder wanneer zij

het Farsi niet of niet goed machtig zijn, doch op basis van deze informatie kan niet a priori aangenomen

worden dat dergelijke vormen van discriminatie gelijkgesteld kunnen worden aan vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.

Voorts volstaan uw verklaringen dat u af en toe alcohol drinkt en graag een korte broek draagt, en dat u

zich niet zal kunnen aanpassen aan de conservatieve Iraanse samenleving, waar strenge

kledingvoorschriften gelden en geen ruimte is voor vrijheid van meningsuiting (CGVS, p. 3, 9) niet om te

spreken van een dermate doorgedreven verwestering waardoor u een risico loopt op vervolging in de

vluchtelingrechtelijke zin of ernstige schade ten gevolge daarvan. Om als vluchteling erkend te worden

dient u immers aan te tonen dat u vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2) van

Vluchtelingenverdrag, vermelde redenen, te weten uw ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of uw politieke overtuiging. Het loutere feit dat u in uw land van herkomst niet

langer een levensstijl zal kunnen hanteren vergelijkbaar met deze in België of in een ander land alwaar u

gewoond heeft, volstaat niet om te voldoen aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag. In de

vervolgingsgronden is er ook sprake van ‘godsdienst’ en ‘politieke overtuiging’. Deze

vervolgingsgronden handelen over kenmerken die fundamenteel zijn voor de identiteit of morele integriteit

van een verzoeker dat niet mag worden gevraagd dat hij dit opgeeft. Zoals het Hof van Justitie heeft

overwogen omvat de bescherming die onder het Unierecht op basis van de vervolgingsgrond

godsdienstige overtuiging wordt geboden, slechts gedrag dat betrokkene noodzakelijk voor zichzelf acht

(HvJ 5 september 2012, in de gevoegde zaken C-71/11 en C-99/11, Bondsrepubliek Duitsland tegen Y

en Z, punten 70-71). Het moet gaan om gedrag dat op een godsdienstige overtuiging is gebaseerd en dat

bijzonder belangrijk is voor betrokkene om zijn godsdienstige identiteit te behouden. Ook voor het slagen

van een verzoek op de vervolgingsgrond politieke overtuiging is vereist dat het verwesterde gedrag op

een politieke overtuiging is gebaseerd en bijzonder belangrijk is voor de verzoeker om zijn identiteit of

morele integriteit te behouden, dat niet van de verzoeker mag worden verwacht dat hij dit opgeeft. Het

CGVS wijst erop dat een louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden is om

als vluchteling te worden erkend, tenzij u aannemelijk maakt dat uw westerse gedragingen
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een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging. Het moet dan gaan om verwesterd

gedrag dat op een godsdienstige of politieke overtuiging is gebaseerd en dat bijzonder belangrijk is voor

verzoeker om zijn (godsdienstige) identiteit of morele integriteit te behouden. U toont niet aan dat het

willen dragen van een korte broek of het drinken van alcohol deel uitmaakt van of dermate fundamenteel

is voor uw religieuze dan wel politieke overtuiging, uw identiteit of morele integriteit en dat er van u

derhalve niet mag verwacht worden dat u dit opgeeft. Immers, nergens uit uw verklaringen blijkt dat u

politiek actief bent of een coherente politieke visie heeft ontwikkeld. U bent voorts nog steeds soennitisch

moslim die zijn geloof niet praktiseert (CGVS p.3). In dit verband kan gewezen worden op de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt waaruit blijkt dat religie in het dagelijkse leven van vele Iraniërs niet

meer zo’n grote rol speelt en veel Iraniërs bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het vrijdaggebed. Tevens

blijkt dat Iran een heel gevarieerde samenleving is met zowel een grote groep conservatieven als

seculieren. Tot slot behoort het opleggen van bepaalde beperkingen betreffende het privéleven van

burgers tot de soevereine bevoegdheid van de nationale staten.

Met betrekking tot het feit dat u nooit in Iran geweest bent en het Farsi niet machtig bent (CGVS, p. 2, 8),

kan louter op basis daarvan niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van een gegronde vrees

voor vervolging of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Bovendien blijkt uit niets dat u

geen Farsi zou kunnen leren.

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.

(…)”

1.3. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekster, luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger van Arabische origine. Uw ouders zijn

soennitische moslims maar zelf bent u niet religieus. Geloof interesseert u niet. U bent geboren en

getogen in Koeweit. Ook uw vader, R.H.J. (O.V. 8.505.127), net als u een Iraans staatsburger, is geboren

en getogen in Koeweit. Het waren uw grootouders aan vaders kant die jaren geleden vanuit de regio van

Ahwaz en Abadan naar Koeweit migreerden. Uw vader werkte als goudjuwelier in Koeweit. Nadat uw

vader problemen had gekregen op zijn werk – u bent niet op de hoogte van de aard van deze problemen

– besliste zijn garant om zijn verblijfsvergunning in te trekken. Bijgevolg kregen u en uw familieleden een

termijn om Koeweit te verlaten. Op 21 oktober 2017 reisde u met uw ouders, uw broers en zus van Koeweit

via Amsterdam naar Duitsland. Uw ouders dienden er een verzoek om internationale bescherming in.

Omdat jullie met een Belgisch visum reisden, werden jullie conform de Dublinprocedure op 28 februari

2018 naar België doorgestuurd. Uw ouders, R.H.J. en A.M., dienden op 2 maart 2018 een verzoek om

internationale bescherming in België in. Uw vader verklaarde dat hij gezocht werd door de Iraanse

autoriteiten nadat hij enkele keren – zonder zulks goed en wel te beseffen – geld had overgemaakt naar

Iran dat bestemd was voor leiders van de partij voor de bevrijding van Ahwaz. In juli 2017 werd hij

ontslagen door zijn werkgever, die tegelijkertijd ook zijn sponsor of garant was, nadat deze laatste vreesde

dat uw vader diens modellen zou verspreiden en verkopen aan andere juweliers. Op 10 april 2019 nam

het Commissariaat-generaal een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus in hun dossiers. Het verzoek van uw vader werd beoordeeld ten

aanzien van Iran. Wegens tegenstrijdigheden en incoherenties in de opeenvolgende verklaringen van uw

vader kon er geen geloof gehecht worden aan zijn problemen met de Iraanse autoriteiten. Voor wat betreft

het feit dat hij soennitisch moslim is, werd opgemerkt dat dit loutere feit onvoldoende is om te besluiten

tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging. Voorts kon er geen geloof gehecht worden aan

de door uw vader voorgehouden reden van vertrek uit Koeweit. Daarnaast kon er geen geloof gehecht

worden aan de verklaringen van uw ouders dat uw moeder afstand zou gedaan hebben van haar Libanese

nationaliteit. Het verzoek van uw moeder werd dan ook ten aanzien van Libanon beoordeeld. Aan de door

haar voorgehouden problemen met haar familie in Libanon kon geen geloof gehecht worden. Op 21

oktober 2019 besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot een weigering van

de vluchtelingenstatus en een weigering van subsidiaire bescherming in de dossiers van uw ouders.
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Op 6 december 2019 diende u als volwassene een eigen verzoek om internationale bescherming in. Ook

uw broer A. (O.V. x.xxx.xxx) diende die dag een eigen verzoek in. U verklaarde nooit in Iran te zijn

geweest. U spreekt geen Farsi. In geval van terugkeer naar Iran vreest u dat de overheid zich zal

bemoeien met uw levenswijze. U zou verplicht worden om een hoofddoek te dragen en uw hele lichaam

te bedekken, iets wat u allerminst ziet zitten. In België rookt u en drinkt u alcohol. Bovendien hebt u een

relatie met een jongen zonder getrouwd te zijn. Dergelijke zaken zijn verboden in Iran. U vreest niet alleen

de overheid maar ook andere conservatieve burgers in Iran die zich met uw leven zullen bemoeien en uw

levenswijze zullen veroordelen. U vreest een gevangenisstraf en sluit zelfs niet uit dat u gedood zal

worden. Verder weet u niet of u de kans zal krijgen om verder te studeren.

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, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Er dient opgemerkt te worden dat hoewel u geboren en getogen bent in Koeweit, uw verzoek om

internationale bescherming beoordeeld wordt ten aanzien van uw land van nationaliteit, zijnde Iran.

Na grondig onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient erop gewezen dat het Commissariaat-generaal geen enkel geloof hechtte aan de door

uw vader voorgehouden problemen met de Iraanse autoriteiten. Deze beslissing werd bevestigd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en is dan ook definitief.

Voor wat betreft uw vrees in aanvaring te komen met de autoriteiten of conservatieve burgers in Iran

omdat u zich niet als moslima beschouwt, moet vooreerst worden opgemerkt dat u hierover nog nooit met

iemand in het openbaar hebt gepraat. Religie interesseert u immers niet (CGVS, p. 12-13). In dit verband

kan gewezen worden op de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt waaruit blijkt dat religie in het

dagelijkse leven van vele Iraniërs niet meer zo’n grote rol speelt en veel Iraniërs bijvoorbeeld niet meer

deelnemen aan het vrijdaggebed. Tevens blijkt dat Iran een heel gevarieerde samenleving is met zowel

een grote groep conservatieven als seculieren.

Voorts volstaan uw verklaringen dat u bij een terugkeer naar Iran niet dezelfde vrijheden zal kunnen

genieten – geen hoofddoek dragen en/of uw lichaam bedekken, roken, alcohol drinken en met uw lief over

straat lopen (CGVS, p. 10-12) - als in Koeweit en/of België niet om te spreken van een dermate

doorgedreven verwestering waardoor u een risico loopt op vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin of

ernstige schade ten gevolge daarvan. Om als vluchteling erkend te worden dient u immers aan te tonen

dat u vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2) van Vluchtelingenverdrag, vermelde

redenen, te weten uw ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of uw

politieke overtuiging. Het loutere feit dat u in uw land van herkomst niet langer een levensstijl zal kunnen

hanteren vergelijkbaar met deze in België of in een ander land alwaar u gewoond heeft, volstaat niet om

te voldoen aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag. In de vervolgingsgronden is er ook sprake van

‘godsdienst’ en ‘politieke overtuiging’. Deze vervolgingsgronden handelen over kenmerken die

fundamenteel zijn voor de identiteit of morele integriteit van een verzoeker dat niet mag worden gevraagd

dat hij dit opgeeft. Zoals het Hof van Justitie heeft overwogen omvat de bescherming die onder het

Unierecht op basis van de vervolgingsgrond godsdienstige overtuiging wordt geboden, slechts gedrag dat

verzoeker noodzakelijk voor zichzelf acht (HvJ 5 september 2012, in de gevoegde zaken C-71/11 en C-

99/11, Bondsrepubliek Duitsland tegen Y en Z, punten 70-71). Het moet gaan om gedrag dat op een

godsdienstige overtuiging is gebaseerd en dat bijzonder belangrijk is voor betrokkene om zijn

godsdienstige identiteit te behouden. Ook voor het slagen van een verzoek op de vervolgingsgrond

politieke overtuiging is vereist dat het verwesterde gedrag op een politieke overtuiging is gebaseerd en

bijzonder belangrijk is voor de betrokkene om zijn identiteit of morele integriteit te behouden, dat niet van

de verzoeker mag worden verwacht dat hij dit opgeeft. Het CGVS wijst erop dat een louter ontwikkelde

westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden is om als vluchteling te worden erkend, tenzij men
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aannemelijk maakt dat de westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke

overtuiging. Het moet dan gaan om verwesterd gedrag dat op een godsdienstige of politieke overtuiging is

gebaseerd en dat bijzonder belangrijk is voor verzoeker om zijn (godsdienstige) identiteit of morele

integriteit te behouden. U toont niet aan dat het feit dat u geen hoofddoek wenst te dragen en/of uw

lichaam niet wil bedekken, u wil roken, alcohol drinken en met uw lief over straat lopen deel uitmaakt van

of dermate fundamenteel is voor uw religieuze dan wel politieke overtuiging, uw identiteit of morele

integriteit en dat er van u derhalve niet mag verwacht worden dat u dit opgeeft. Uit uw verklaringen blijkt

vooreerst dat u niet politiek actief bent of een coherente politieke visie heeft ontwikkeld. Voorts blijkt uit

niets dat uw godsdienstige overtuiging dermate belangrijk is voor u dat u er geen afstand kan van nemen.

Immers, zo legde u betreffende uw religie zeer vage verklaringen af. Zo verklaarde u geen moslima te zijn

en niet in een God te geloven. U ontkende daarnaast atheïste te zijn. Gevraagd hoe u zichzelf dan wel

ziet, verklaarde u louter dat u niet nadenkt over religie en u gewoon op een normale manier gelooft en u

gewoon niet bezig bent met religie (CGVS p. 13). U heeft over uw religie of het gebrek daaraan in Koeweit

ook nooit met anderen over gesproken (CGVS p.12) waardoor uit niets blijkt dat eventuele religieuze

opinies voor u belangrijk zouden zijn. Bijgevolg blijkt nergens uit uw verklaringen dat uw

verwesterd gedrag op een politieke of godsdienstige overtuiging is gebaseerd en dermate belangrijk is

voor u om uw (godsdienstige) identiteit of morele integriteit te behouden. Volledigheidshalve kan hier

nog aan toegevoegd worden dat uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat religie in het

dagelijkse leven van vele Iraniërs niet meer zo’n grote rol speelt en veel Iraniërs bijvoorbeeld niet meer

deelnemen aan het vrijdaggebed. Tevens blijkt dat Iran een heel gevarieerde samenleving is met zowel

een grote groep conservatieven als seculieren. Tot slot behoort het opleggen van bepaalde beperkingen

betreffende het privéleven van burgers tot de soevereine bevoegdheid van de nationale staten.

Met betrekking tot het feit dat u nooit in Iran geweest bent en het Farsi niet machtig bent (CGVS, p. 9),

kan louter op basis daarvan niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van een gegronde vrees

voor vervolging of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade. De door u aangehaalde redenen

waarom u niet verder kan studeren, met name dat u de taal en het onderwijssysteem in Iran niet kent

(CGVS, p. 9), zijn van persoonlijke aard en ressorteren niet onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie of van de subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit niets dat u geen Farsi zou

kunnen leren.

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

2.1.1. In een enig middel werpen verzoekers de schending op van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: het Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 26 van het

koninklijk besluit tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, van “het algemeen beginsel van voorzichtigheid, het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, van zorgvuldigheid” en van de samenwerkingsplicht. Daarnaast voeren

verzoekers een manifeste appreciatiefout aan.

Na een theoretische toelichting bij een aantal van de door hen geschonden geachte bepalingen en

beginselen pogen verzoekers hun gegronde vrees voor vervolging aan te tonen.

Vooreerst beroepen zij zich op hun vrees als Arabieren en stellen zij dat zij in Iran riskeren te worden

gediscrimineerd op grond van hun etnie. Zij voeren aan dat de Iraanse overheid achter anti-Arabische

propaganda en discriminatie staat en dat de Iraanse staat tracht om alle uitdrukking van de etnische

identiteit en cultuur der minoriteiten uit te roeien. De Ahwazigemeenschap wordt in het bijzonder

geviseerd, specifiek vervolgd en belandt vaak in de gevangenis op grond van opgezette dossiers ter
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beschuldiging van internationaal terrorisme. Zij wijzen tevens op het gebruik van de doodstraf om de

minderheid schrik aan te jagen en op opgezette rechtsprocedures met foltering om bekentissen te

verkrijgen en de doodstraf op te leggen. Daarnaast is de toegang tot COVID-vaccinatie problematisch.

Verzoekers, die nooit in Iran woonachtig zijn geweest maar wel in Koeweit, en bijgevolg niet het Perzisch

maar het Arabisch machtig zijn, opperen vervolging te riskeren in Iran door hun etnie en door het loutere

gebruik van hun moedertaal. Ze besluiten dat minstens moet geconcludeerd worden dat zij worden

blootgesteld aan een risico op het lijden van ernstige schade.

Wat betreft hun vrees omwille van hun religie, wijzen verzoekers erop dat hun Soennitische origine hen

blootstelt aan vervolging, minstens lopen zij een risico op ernstige schade. De Soennitische strekking

wordt in Iran trouwens niet erkend als godsdienst en de laatste veertig jaar vormen Soennieten één van

de meest vervolgde groepen in Iran. Verzoekster, als niet aanhangster van religie - zij beschouwt zich

immers niet als moslima - vreest vervolging omdat zij ver staat van de religie en de opgedrongen sjiitische

Islam. Verzoekers verwijzen naar een verslag van Amnesty International en naar de COI-Focus van de

verwerende partij d.d. 21 oktober 2019 om aan te tonen dat men niet vrij door het leven kan zonder

specifiek aan te geven dat men tot een bepaalde religie behoort en dat het verboden is om zich als atheïst

of areligieuze te identificeren. De Iraanse staat roept volgens hen openlijk op tot haat jegens deze sociale

groep. Tot slot voeren zij aan dat universitaire studies en werk voor niet-aanhangers van één van de vier

officiële religies uit den boze zijn.

Vervolgens gaan verzoekers in op de vrees voor verzoekster als vrouw. Vrouwen zijn in Iran namelijk als

sociale groep het slachtoffer van discriminatie en geweld. Zij dienen een hoofddoek te dragen en worden

in het oog gehouden door de “morele” politie, terwijl zij vrouwen “onderbrengt aan belaging en

gewelddadig gedrag”, met inbegrip van foltering. Het feit dat verzoekster weigert een hoofddoek te dragen,

brengt haar luidens het verzoekschrift als dusdanig in gevaar voor vervolging in een land waar zij

overigens nooit woonachtig is geweest; minstens dient te worden besloten tot een risico op het lijden van

ernstige schade. Een recente wet zorgt volgens verzoekers voor een verdere verbrokkeling der

vrouwenrechten.

Tot slot werpen verzoekers nog de vrees van verzoeker op om de legerdienst te moeten uitvoeren, daar

hij als Arabischtalige naar het buitenland zou worden gestuurd. Ten aanzien van Arabieren in het leger

leest men volgens verzoekers in de bronnen van de verwerende partij dat zij door hun oversten worden

onderworpen aan mishandelingen en discriminatie en dat in de bestreden beslissing ten aanzien van

verzoeker wordt erkend dat hij als niet Farsisprekende in deze situatie terecht zal komen. Daar waar de

verwerende partij aangeeft dat verzoeker uitstel zou kunnen verkrijgen op grond van hogere studies,

herhalen verzoekers dat de toegang tot studies voor iemand die niet past binnen de vier officiële

godsdiensten niet evident is. Dit alles verklaart volgens verzoekers dat verzoeker een reële vrees tot

vervolging, ondergeschikt, tot ernstige schade kent.

Uit voorgaande elementen blijkt luidens het verzoekschrift dat verzoekers zonder twijfel een gegronde

vrees voor vervolging ex artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, ondergeschikt voor ernstige schade, in

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, vertonen op grond van hun etnie, van hun (afwezigheid

van) religie, het vrouwelijke geslacht van verzoekster en de gedwongen legerdienst van verzoeker. Men

kan volgens verzoekers evenmin stellen dat zij, ingeval van terugkeer, zullen genieten van een

doeltreffende en niet-tijdelijke bescherming in de zin van artikel 48/5, § 2, van de Vreemdelingenwet. Nog

volgens verzoekers heeft de verwerende partij geen rekening gehouden met al de informatie die in haar

bezit was op het moment van het nemen van de bestreden beslissingen, zoals voorgeschreven door

artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, en bijgevolg beging zij volgens hen een manifeste appreciatiefout

en faalde zij in het leiden van haar onderzoeks- en samenwerkingsplicht, evenals in het naleven van haar

motivatieplicht.

2.1.2. Op basis van hetgeen voorafgaat, vragen verzoekers de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad) in hooforde hen de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde hen de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, en, in uiterst ondergeschikte orde, om de bestreden

beslissingen te vernietigen.

2.2. Stukken

2.2.1. Verzoekers voeren ter staving van hun betoog, andere dan de in hun middel geciteerde bronnen,

geen bijkomende stukken bij het voorliggende verzoekschrift.
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2.2.2. De voor verzoekers aanwezige advocaat legt ter terechtzitting een aanvullende nota neer,

overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. Bij deze aanvullende nota zijn

de volgende stukken gevoegd:

- attest van zwangerschap van verzoekster (stuk 1);

- Facebook-post van IranNovin Daily Post, met een voor eensluidend verklaarde vertaling (stuk 2).

2.3. Rechtspleging

Ter terechtzitting van 11 mei 2022 wordt aan de verwerende partij, overeenkomstig artikel 39/76, § 1,

derde lid, van de Vreemdelingenwet, bij mondelinge beschikking gevraagd om binnen de acht dagen een

schriftelijk verslag aan de Raad over te maken over de stukken die door verzoekers middels de

aanvullende nota ter terechtzitting zijn neergelegd.

De zaak wordt bijgevolg op tegensprekelijke wijze uitgesteld naar de terechtzitting van 8 juni 2022 om

9.30 uur.

Op 19 mei 2022 ontvangt de Raad het schriftelijk verslag van de verwerende partij. Uit het begeleidend

schrijven blijkt dat de verwerende partij in het dossier van verzoekster is overgegaan tot de intrekking van

de bestreden beslissing.

Aangezien is overgegaan tot intrekking van de bestreden beslissing die ten aanzien van verzoekster was

genomen en gezien dit door de vertegenwoordigster van de verwerende partij wordt bevestigd ter

terechtzitting, is het beroep ten aanzien van verzoekster doelloos geworden en wordt het ten aanzien van

verzoekster verworpen.

Het schriftelijk verslag handelt dan ook enkel over het ter terechtzitting van 11 mei 2022 op verzoeker

betrekking hebbende nieuwe element (stuk 2). Bij het schriftelijk verslag wordt de COI Focus “Iran

Bescherming van terugkeerders door hun nationale overheden” van 30 maart 2020 gevoegd.

Verzoekers laten na een replieknota over te maken.

Ter terechtzitting van 8 juni 2022 legt de voor verzoekers aanwezige advocaat een aanvullende nota neer.

2.4. Beoordeling

2.4.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal 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 rechtsplegingdossier. Als

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil. Door de

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

bestreden beslissing zijn gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming van

verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.4.2. Bewijslast

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 van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: de richtlijn 2011/95/EU) en artikel

13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale
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bescherming (herschikking) (hierna: de richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht van deze

Unierechtelijke bepalingen 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 te

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, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, eerste

lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek,

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

brengen. Hij 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 de verzoeker 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 verzoeker 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 voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn 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.”

2.4.3. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist voorts dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid, als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 26 van het koninklijk besluit tot regeling van de

werking en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, maar

geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepaling en beginselen, voor zover al

duidelijk is wat precies wordt bedoeld, geschonden acht. Het middel is, wat deze onderdelen betreft, niet-

ontvankelijk.

2.4.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op

eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze

motieven kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt voorts in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in
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rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van

het enig middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.4.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

2.4.5.1. Verzoeker vreest dat hij zijn dienstplicht zal moeten vervullen in Iran en dat hij, eenmaal hij

gerekruteerd wordt, naar het buitenland gestuurd zal worden om aan de zijde van een militie te strijden

en mensen te moeten doden of zelf gedood te worden. Daarnaast werpt hij op zich niet te zullen kunnen

aanpassen aan de conservatieve Iraanse samenleving, nooit in Iran te zijn geweest en het Farsi niet

machtig te zijn.

2.4.5.2. De Raad merkt vooreerst op dat in de bestreden beslissing die ten aanzien van verzoeker is

genomen (hierna: de bestreden beslissing) met recht wordt geoordeeld dat het verzoek om internationale

bescherming ten aanzien van verzoeker dient te worden beoordeeld ten aanzien van Iran, het land

waarvan hij de nationaliteit heeft, niettegenstaande hij geboren en getogen is in Koeweit. Dit wordt

geenszins betwist in het voorliggende verzoekschrift.

2.4.5.3. Blijkens de bestreden beslissing kan aan verzoeker noch het statuut van vluchteling, noch het

subsidiaire beschermingsstatuut worden toegekend. Vooreerst wordt gesteld dat door de verwerende

partij en door de Raad geen enkel geloof werd gehecht aan de door verzoekers vader voorgehouden

problemen met de Iraanse autoriteiten. Met betrekking tot het feit dat verzoeker nooit in Iran is geweest

en het Farsi niet machtig is, wordt aangemerkt dat louter op basis daarvan niet kan besloten worden tot

het bestaan in zijnen hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade. Bovendien blijkt uit niets dat hij geen Farsi zou kunnen leren. In verband met

verzoekers vrees om in Iran zijn dienstplicht te moeten vervullen, merkt de verwerende partij op dat het

tot de soevereine bevoegdheid van iedere nationale staat behoort om dienstplichtigen en reservisten op

te roepen voor de militaire dienst. Overigens zijn verzoekers motieven van louter persoonlijke aard en kan

uitstel worden verkregen op basis van hogere studies. De vrees van verzoeker om, eenmaal gerekruteerd,

naar het buitenland te worden gestuurd om mensen te doden of zelf gedood te worden, is dan weer louter

hypothetisch. Voorts volstaan verzoekers verklaringen dat hij af en toe alcohol drinkt en graag een korte

broek draagt, en dat hij zich niet zal kunnen aanpassen aan de conservatieve Iraanse samenleving, niet

om te spreken van een dermate doorgedreven verwestering waardoor hij het risico loopt op vervolging in

de vluchtelingenrechtelijke zin of ernstige schade ten gevolge daarvan.

2.4.5.4. Waar verzoeker zich in het verzoekschrift, overigens voor het eerst, beroept op zijn etnie en zijn

vrees om als Arabier in Iran, land waar hij nooit heeft gewoond, te worden gediscrimineerd, merkt de Raad

op dat, zelfs indien er sprake zou zijn van het ontzeggen van bepaalde rechten en discriminerende

bejegening, quod non in casu, het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening

op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin inhouden. Om tot de erkenning van de status van

vluchteling te leiden, moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt. Verzoeker gaat eraan voorbij dat het hem toekomt om de vrees voor

vervolging in concreto aan te tonen. Het louter aanhalen dat hij omwille van zijn Arabische etnie

gediscrimineerd zou worden in een land waar hij nooit gewoond heeft, volstaat niet om in zijnen hoofde

een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen. Waar verzoeker zich in het verzoekschrift verlaat op

het citeren uit algemene informatie om aan te tonen dat de Iraanse overheid achter anti-Arabische

propaganda en discriminatie staat, er alles aan doet om alle uitdrukking van de etnische identiteit en

cultuur der minoriteiten uit te roeien en dat de Ahwazigemeenschap specifiek wordt vervolgd, vaak in de

gevangenis belandt op grond van opgezette rechtsprocedures (ter beschuldiging van internationaal

terrorisme) om bekentissen te verkrijgen en de doodstraf op te leggen, wijst de Raad erop dat deze

informatie van louter algemene aard is en geen betrekking heeft op de persoon van verzoeker. Dergelijke

algemene informatie kan geenszins volstaan om aan te tonen dat verzoeker in Iran daadwerkelijk zou

dreigen te worden geviseerd of vervolgd, laat staan dat hij omwille van zijn etnie en op grond van een

opgezet proces (ter beschuldiging van internationaal terrorisme) in de gevangenis zal belanden en op

grond van nergens aangehaalde politieke activiteiten de doodstraf riskeert. Verzoeker dient zulks in

concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke. Verzoeker haalt voorts

aan dat de toegang voor Arabieren tot COVID-vaccinatie problematisch is, zoals blijkt uit de COI Focus

d.d. 9 september 2021 over Iraanse Arabieren en die bij het administratief dossier is gevoegd. De Raad

merkt dienaangaande op dat we inmiddels meer dan een half jaar verder zijn en dat verzoeker niet
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aantoont dat hij, die reeds meer dan vier jaar in België verblijft thans nog niet gevaccineerd zou zijn tegen

COVID. Het wordt voorts niet ontkend dat verzoeker nooit in Iran woonachtig is geweest en bijgevolg niet

het Perzisch, maar wel het Arabisch machtig is. Evenwel toont hij hiermee niet aan dat hij vervolging

riskeert ingeval van terugkeer omwille van zijn etnie en omwille van het loutere gebruik van zijn

moedertaal. Zoals in de bestreden beslissing overigens terecht wordt aangehaald, kan louter op basis van

het feit dat verzoeker nooit in Iran geweest is en het Farsi niet machtig is, niet worden besloten tot het

bestaan in zijnen hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade. Uit de COI Focus d.d. 9 september 2021 over Iraanse Arabieren, die zich in het

administratief dossier bevindt, blijkt overigens dat het geen probleem is voor Iraanse Arabieren die lange

tijd in het buitenland verbleven en die vaak geen Farsi spreken om in Iran te leven. Bovendien blijkt uit

niets dat hij geen Farsi zou kunnen leren. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij Arabisch, Frans,

Engels en Duits kent, wat op zijn minst wijst op een aanleg voor talen in zijnen hoofde.

2.4.5.5. Verder tracht verzoeker, net zoals zijn ouders in het kader van hun verzoek om internationale

bescherming, tevergeefs te laten uitschijnen dat het loutere gegeven een soennitische moslim te zijn zou

volstaan om in zijnen hoofde te besluiten tot het bestaan van een nood aan internationale bescherming.

Hierin kan hij echter geenszins worden gevolgd. Verzoeker toont zulks namelijk op generlei wijze aan. Hij

brengt geen informatie bij waaruit blijkt dat soennieten door de Iraanse autoriteiten dermate zouden

worden geviseerd en dat het loutere gegeven een soenniet te zijn en aanwezig te zijn in Iran zou volstaan

om te besluiten tot het bestaan van een nood aan internationale bescherming. Verzoeker dient in concreto

aannemelijk te maken dat hij ingevolge zijn religie dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Hier blijft hij

evenwel schromelijk in gebreke. Overigens blijkt uit zijn verklaringen dat verzoeker een niet-praktiserende

soenniet is. Uit de objectieve informatie over atheïsten in Iran van 11 maart 2019, zoals gevoegd bij het

administratief dossier, blijkt dat religie in het dagelijkse leven van vele Iraniërs overigens niet meer zo’n

grote rol speelt en dat Iran een heel gevarieerde samenleving is, met zowel een grote groep

conservatieven als seculieren. Luidens het verzoekschrift komt uit diezelfde informatie naar voren dat

universitaire studies voor niet-aanhangers van één van de vier officiële religies uit den boze is. Los van

de bewaarheid van deze stelling, toont verzoeker niet aan dat dit in zijnen hoofde vervolging zou uitmaken

of zou leiden tot ernstige schade. Dient in dit kader bovendien te worden opgemerkt dat het loutere

gegeven dat verzoeker zich in Iran in het openbaar zou dienen te conformeren aan bepaalde restricties

en zich aldus (buitenshuis) dient te conformeren aan de dominante islamitische cultuur op zich geen

“vervolging” in de zin van artikel van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

en geen “ernstige schade” in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet uitmaakt.

2.4.5.6. In de bestreden beslissing wordt overigens voorts terecht aangehaald dat verzoekers

verklaringen, dat hij af en toe alcohol drinkt en graag een korte broek draagt en zich niet zal kunnen

aanpassen aan de conservatieve Iraanse samenleving, niet volstaan om te spreken van een dermate

doorgedreven verwestering waardoor hij een risico loopt op vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin

of ernstige schade ten gevolge daarvan. Dit wordt als volgt onderbouwd in de bestreden beslissing:

“Om als vluchteling erkend te worden dient u immers aan te tonen dat u vervolgd wordt omwille van één

van de in artikel 1, A (2) van Vluchtelingenverdrag, vermelde redenen, te weten uw ras,

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of uw politieke overtuiging. Het

loutere feit dat u in uw land van herkomst niet langer een levensstijl zal kunnen hanteren vergelijkbaar

met deze in België of in een ander land alwaar u gewoond heeft, volstaat niet om te voldoen aan de criteria

van het Vluchtelingenverdrag. In de vervolgingsgronden is er ook sprake van ‘godsdienst’ en ‘politieke

overtuiging’. Deze vervolgingsgronden handelen over kenmerken die fundamenteel zijn voor de identiteit

of morele integriteit van een verzoeker dat niet mag worden gevraagd dat hij dit opgeeft. Zoals het Hof

van Justitie heeft overwogen omvat de bescherming die onder het Unierecht op basis van de

vervolgingsgrond godsdienstige overtuiging wordt geboden, slechts gedrag dat betrokkene noodzakelijk

voor zichzelf acht (HvJ 5 september 2012, in de gevoegde zaken C-71/11 en C-99/11, Bondsrepubliek

Duitsland tegen Y en Z, punten 70-71). Het moet gaan om gedrag dat op een godsdienstige overtuiging

is gebaseerd en dat bijzonder belangrijk is voor betrokkene om zijn godsdienstige identiteit te behouden.

Ook voor het slagen van een verzoek op de vervolgingsgrond politieke overtuiging is vereist dat het

verwesterde gedrag op een politieke overtuiging is gebaseerd en bijzonder belangrijk is voor de verzoeker

om zijn identiteit of morele integriteit te behouden, dat niet van de verzoeker mag worden verwacht dat hij

dit opgeeft. Het CGVS wijst erop dat een louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen

afdoende reden is om als vluchteling te worden erkend, tenzij u aannemelijk maakt dat uw westerse

gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging. Het moet dan gaan om

verwesterd gedrag dat op een godsdienstige of politieke overtuiging is gebaseerd en dat bijzonder

belangrijk is voor verzoeker om zijn (godsdienstige) identiteit of morele integriteit te behouden.
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U toont niet aan dat het willen dragen van een korte broek of het drinken van alcohol deel uitmaakt van of

dermate fundamenteel is voor uw religieuze dan wel politieke overtuiging, uw identiteit of morele integriteit

en dat er van u derhalve niet mag verwacht worden dat u dit opgeeft. Immers, nergens uit uw verklaringen

blijkt dat u politiek actief bent of een coherente politieke visie heeft ontwikkeld. U bent voorts nog steeds

soennitisch moslim die zijn geloof niet praktiseert (CGVS p.3). In dit verband kan gewezen worden op de

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt waaruit blijkt dat religie in het dagelijkse leven van vele

Iraniërs niet meer zo’n grote rol speelt en veel Iraniërs bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het

vrijdaggebed. Tevens blijkt dat Iran een heel gevarieerde samenleving is met zowel een grote groep

conservatieven als seculieren. Tot slot behoort het opleggen van bepaalde beperkingen betreffende

het privéleven van burgers tot de soevereine bevoegdheid van de nationale staten.”

Verzoeker laat voorgaande overwegingen, die terecht, pertinent en draagkrachtig zijn en die steun vinden

in het administratief dossier, volledig ongemoeid. Deze overwegingen worden door de Raad tot de zijne

gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen. De Raad treedt meer bepaald de conclusie bij dat

verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een

godsdienstige of politieke overtuiging.

Door verzoeker worden geen andere concrete elementen aangebracht waaruit kan blijken dat hij zich niet

meer zou willen of kunnen schikken naar de in Iran vigerende wetten, regels en gebruiken en/of dat hij in

Iran problemen zal kennen omwille van bepaalde opvattingen.

De Raad wijst er voorts op dat het loutere gegeven dat een persoon in zijn of haar land van herkomst niet

langer een levensstijl zal kunnen hanteren, vergelijkbaar met deze in België, niet volstaat om te voldoen

aan de criteria van het Verdrag van Genève. Verzoeker moet zijn beschermingsverzoek op individuele

wijze staven en aantonen dat in zijn geval er onoverkomelijke eisen zullen worden gesteld die een

vervolging in de zin van het Verdrag van Genève of een risico op ernstige schade, in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet aantonen. De Raad ontwaart in het dossier van verzoeker geen elementen

die hierop wijzen.

Het opleggen van bepaalde beperkingen betreffende het privéleven van burgers behoort tot de soevereine

bevoegdheid van de nationale staten. Het loutere gegeven dat verzoeker zich in Iran zou dienen

te conformeren aan de dominante cultuur, vormt op zich geen vervolging, noch een ernstige schade.

Dergelijke gevraagde aanpassingen aan de zich reeds geëigende westerse levensstijl maken op zich

geen inbreuk uit op zijn fundamentele grondrechten en vrijheden en kunnen dan ook niet als

onoverkomelijk worden beschouwd. Er kan worden aangenomen dat verzoeker in Iran, waar hij nog nooit

is geweest, initieel mogelijk bepaalde aanpassingsmoeilijkheden zal kennen, net als eenieder die na een

periode van afwezigheid naar zijn land van herkomst terugkeert of die verhuist naar een ander land.

Tevens kan worden aangenomen dat het van verzoeker enige inspanning zal vergen om zijn leven verder

op te bouwen in Iran, maar het loutere feit dat hij zich in zijn land van herkomst zou dienen te conformeren

aan bepaalde restricties, die zijn gebaseerd op de in dat land heersende culturele normen en waarden en

algemene in Iran geldende regels, is onvoldoende ernstig om te kunnen spreken van vervolging of ernstige

schade.

2.4.5.7. Waar verzoeker zich in het verzoekschrift tot slot beroept op zijn vrees met betrekking tot de

legerdienst, wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing terdege als volgt wordt overwogen:

“Voor wat betreft uw vrees dat u uw dienstplicht zal moeten vervullen in Iran, dient vooreerst te worden

opgemerkt dat het tot de soevereine bevoegdheid van iedere nationale staat behoort om dienstplichtigen

en reservisten op te roepen voor de militaire dienst. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie in het administratieve dossier werd gevoegd blijkt dat Iraniërs die in het

buitenland verblijven/verbleven en geen dienstplicht hebben vervuld niet worden vrijgesteld van hun

dienstplicht. Bij een terugkeer naar het land vallen ze onder de wetgeving van dienstplichtigen en dienen

bijgevolg hun dienstplicht te vervullen. De bestraffing van de dienstplichtontduiking of –weigering bestaat

uit een verlenging van de te dienen periode en mogelijks een boete. Uit uw verklaringen blijkt dat het

vervullen van de legerdienst an sich voor u geen probleem vormt maar dat u niet de bevelen van een

ander wil uitvoeren, dat u uw vrijheid wil behouden en uw studies wil voortzetten (CGVS, p. 9). Dergelijke

motieven zijn van louter persoonlijke aard en ressorteren als dusdanig niet onder de criteria van de

Vluchtelingenconventie of de bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Volledigheidshalve kan nog

gewezen worden op informatie in het bezit van het Commissariaat-generaal, volgens dewelke de

duurtijd van de dienstplicht in Iran 21 tot 24 maanden bedraagt, en dus niet drie jaar zoals u beweerde
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(CGVS, p. 7-8), en het in tegenstelling tot wat u meende (CGVS, p. 9), wel degelijk mogelijk is om uitstel

te verkrijgen op basis van hogere studies.

Voor wat betreft uw vrees dat u eenmaal u gerekruteerd wordt voor uw dienstplicht in Iran naar het

buitenland gestuurd zal worden om aan de zijde van een militie op één of ander slagveld te strijden en

mensen zal moeten doden of zelf gedood worden (CGVS, p. 7-9), moet worden opgemerkt dat het hier

om een louter hypothetische vrees gaat, die op geen enkel objectief gegeven is gestoeld. Uw uitleg dat u

die geen Farsi spreekt maar wel Arabisch, Frans, Engels en Duits en die nooit in Iran hebt verbleven, een

goed profiel hebt om naar een slagveld in het buitenland gestuurd te worden (CGVS, p. 7-9), is opnieuw

louter hypothetisch en verandert hier niets aan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er weliswaar

gevallen bekend zijn van Arabische dienstplichtigen die naar Irak of Syrië gestuurd werden, maar telkens

ging het om vrijwilligers, vaak levend in armoede en aangetrokken door het vooruitzicht van een promotie

binnen de Bassidj of de Sepah. Nog volgens deze informatie zijn er geen gevallen bekend van Arabische

dienstplichtigen die tegen hun wil naar het buitenland werden gestuurd. Voorts blijkt dat discriminatie

jegens Arabieren door hun leidinggevenden tijdens de legerdienst voorkomt, in het bijzonder wanneer zij

het Farsi niet of niet goed machtig zijn, doch op basis van deze informatie kan niet a priori aangenomen

worden dat dergelijke vormen van discriminatie gelijkgesteld kunnen worden aan vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.”

Waar verzoeker herhaalt dat hij als Arabischtalige die zijn legerdienst in Iran zal moeten vervullen naar

het buitenland zal worden gestuurd, wijst de Raad erop dat dit louter hypothetisch is, zoals genoegzaam

uit bovenstaande motivering blijkt, en dat er luidens de objectieve informatie waarop de verwerende partij

zich steunt, en die bij het administratief dossier is gevoegd, geen gevallen bekend zijn van Arabische

dienstplichtigen die tegen hun wil naar het buitenland werden gestuurd. Verzoeker brengt geen informatie

bij die hier anders over doet oordelen.

Dat discriminatie van verzoeker als niet-Farsisprekende Arabier door leidinggevenden tijdens de

legerdienst niet is uitgesloten, blijkt inderdaad, zoals in het verzoekschrift wordt geopperd, uit

bovenstaande motivering, maar verzoeker gaat eraan voorbij dat in deze motivering tevens voor recht

wordt gestipuleerd dat niet a priori kan worden aangenomen dat dergelijke vormen van discriminatie

gelijkgesteld kunnen worden aan vervolging, dan wel aan ernstige schade.

Waar verzoeker tot slot nog aangeeft dat de toegang tot studies voor iemand die niet past binnen de vier

officiële godsdiensten niet evident is en dat hij dan ook geen uitstel van zijn legerdienst zal kunnen

verkrijgen op grond van studies, wijst de Raad erop dat verzoeker aangaf een niet-praktiserende

soennitische moslim te zijn, zodat hij op basis van zijn religie, islam, hogere studies kan aanvatten en dat

hij op grond hiervan uitstel van legerdienst kan vragen. Dat is niet evident is, maakt het daarom nog niet

onmogelijk.

2.4.5.8. Ter terechtzitting van 11 mei 2022 maakt de advocaat van verzoeker een aanvullende nota over,

met daarbij gevoegd een beëdigde vertaling van een bericht op Facebook, afkomstig van IranNovin Daily

Post van 10 januari (zonder jaartalaanduiding), in verband met vervolging van terugkerende Iraniërs. In

dit bericht staat onder meer dat uit rapporten van Iraanse luchthavens blijkt dat terugkeerders uit Europa

“de afgelopen maanden” worden onderworpen aan een vorm van “ondervraging” of “zelfverklaring” bij

aankomst, alsook dat terugkeerders met een dubbele nationaliteit in Iran worden vastgehouden op grond

van politieke beschuldigingen en worden gebruikt om westerse landen onder druk te zetten.

De Raad treedt de verwerende partij bij waar deze in het schriftelijk verslag d.d. 19 mei 2022 poneert dat

de authenticiteit en accuraatheid van het Facebook-bericht moeilijk te achterhalen is. Waar in de

aanvullende nota, zoals heden ter terechtzitting neergelegd, aanvullend op deze Facebook-post wordt

verwezen naar een artikel van 22 januari 2022 van het Center for Human Rights in Iran, getiteld “New

Interrogations at Iran’s Airports, Jailing of Dual Citizens Challenge Officials’ Calls for Expatriates to

Return”, waaruit zou blijken dat Iraniërs die uit Europa terugkeren op de luchthaven meteen naar een

ondervragingskamer worden gebracht om financiële en persoonlijke informatie te verzamelen, terwijl

mensen met een dubbele nationaliteit onterecht worden opgesloten in de gevangenis en tevens van

spionage beschuldigd worden, wijst de Raad erop dat hieruit geen veralgemeende vrees voor

terugkeerders, en ook niet voor verzoeker specifiek, kan worden ontwaard. De door verzoeker

bijgebrachte informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn persoon. Dergelijke

algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto
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aannemelijk te maken en blijft hier in gebreke. Dat hij bij aankomst op de luchthaven meteen naar de

ondervragingskamer zou worden gebracht om financiële en persoonlijke informatie te verzamelen, toont

dit alvast niet aan. Waar uit de door verzoeker aangehaalde algemene informatie zou moeten blijken dat

personen met een politiek profiel en een dubbele nationaliteit geviseerd worden bij terugkeer, wenst de

Raad aan te stippen dat verzoeker niet in het bezit is van een dubbele nationaliteit, doch enkel van de

Iraanse, en dat uit zijn verklaringen in zijnen hoofde geenszins een politiek profiel kan worden ontwaard,

noch blijkt dat hij ooit zou deelgenomen hebben aan enige politieke activiteit. Verzoeker toont ook niet

aan dat hij een profiel vertoont waarover in de door hem aangevoerde informatie melding van wordt

gemaakt. Evenmin toont hij aan dat het gegeven dat hij nooit in Iran is geweest en zijn hele leven in

Koeweit heeft gewoond, tot gevolg heeft dat hij in geval van terugkeer naar Iran uitdrukkelijk zou geviseerd

worden door de Iraanse autoriteiten of gearresteerd zou worden bij binnenkomst.

Meer algemeen, uit de COI Focus van 30 maart 2022, zoals door de verwerende partij gevoegd bij het

schriftelijk verslag van 19 mei 2022 en waarvan, op basis van de verzoeker aangeleverde informatie, niet

kan worden opgemaakt dat deze achterhaald zou zijn, kan niet worden afgeleid dat het louter terugkeren

naar Iran na een verblijf in het Westen en een afgewezen verzoek om internationale bescherming een

risico met zich zou meebrengen om te worden geviseerd of vervolgd. Uit de voorliggende informatie blijkt

genoegzaam dat, niettegenstaande er bij binnenkomst gecontroleerd wordt of er lopende rechtszaken zijn

tegen de persoon, alsook dat politieke activisten geïdentificeerd worden, de Iraanse autoriteiten over het

algemeen weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om internationale bescherming. Uit

het geheel van de voorliggende landeninformatie blijkt dat vooral personen met een dubbele nationaliteit

of die al in de negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten, bij een terugkeer een verhoogd risico

lopen om problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden vastgesteld en herhaald dat verzoeker zulks

in zijnen hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt.

2.4.5.9. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1 van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, in

hoofde van verzoeker niet kan worden aangenomen.

2.4.6. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.4.6.1. Met betrekking tot de ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.4.6.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §

2, b), van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover, waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn

voorgehouden vrees niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon.

2.4.6.3. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

een verzoeker 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. Verzoeker toont evenwel geenszins 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. Hij voert geen concrete elementen aan waarmee

aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval van een terugkeer naar Iran een reëel risico op ernstige schade

zou lopen, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

2.4.6.4. In hoofde van verzoeker kan bijgevolg geen reëel risico op het lijden van ernstige schade, in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

2.4.7. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker 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.
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2.4.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker 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.

2.4.9. Uit wat voorafgaat blijkt voorts dat in hoofde van de verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.4.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij het

commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud kreeg hij de

mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, hij kon nieuwe

en/of aanvullende stukken neerleggen en hij heeft zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over zijn land van herkomst en op alle dienstige

stukken. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.

De Raad herinnert er verder aan dat de samenwerkingsplicht in hoofde van de commissaris-generaal pas

volgt nadat de bewijslast in de eerste plaats bij de verzoeker is gelegd. Deze samenwerkingsplicht die op

de schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen afbreuk aan de verplichting van de

verzoeker om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk aan te brengen,

zodat de commissaris-generaal daarna in de mogelijkheid is om in samenwerking met de verzoeker de

relevante elementen van het verzoek vast te stellen. In casu moet worden vastgesteld dat uit het

administratief dossier duidelijk is gebleken dat de commissaris-generaal een degelijk onderzoek heeft

gevoerd naar de verklaringen en elementen aangebracht door verzoeker met betrekking tot zijn vrees, en

deze getoetst heeft aan objectieve informatie. Verzoeker heeft echter geen overtuigende en doorleefde

verklaringen afgelegd met betrekking tot zijn toekomstige vrees indien hij naar Iran zal worden gestuurd.

Bijgevolg kan geen schending van de samenwerkingsplicht in hoofde van de commissaris-generaal

blijken. Verzoeker geeft overigens geen enkele duiding waar hij louter aanhaalt dat de verwerende partij

geen rekening heeft gehouden “met al de informatie die in haar bezit was” op het moment van het nemen

van de bestreden beslissing en blijft in gebreke aan te geven met welke informatie dan wel geen rekening

is gehouden en hoe dit de strekking van de bestreden beslissing zou hebben vermogen te doen ombuigen

in positieve zin.

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

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker 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

Het beroep, ingesteld door de tweede verzoekende partij tegen de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 26 november 2021, wordt verworpen.

Artikel 2

De eerste verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de eerste verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig

door:

mevr. V. SERBRUYNS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN V. SERBRUYNS


