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 nr. 274 672 van 27 juni 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS 

Eugène Plaskysquare 92-94 

1030 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 23 maart 2022 heeft 

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

17 februari 2022. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. BOHLALA loco advocaat  

C. DESENFANS en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u in het bezit van de Iraanse nationaliteit, bent u van Arabische origine en 

afkomstig uit Abadan (provincie Khuzestan). U was tot uw dertiende levensjaar woonachtig Abadan en 

verhuisde daarna naar Bandar Abbas (provincie Hormozgan), waar u woonachtig was tot uw vertrek naar 

België. U bent ongehuwd en werkte in Iran als verkoper in de familiezaak van schoenen en handtassen. 

Daarnaast vervoerde u ook nog goederen met een minibusje. In Abadan was u bevriend met H. B. (…). 

Hij was er uw buurjongen, klasgenoot en jullie beide vaders waren collega’s bij het oliebedrijf. Na het 

pensioen van uw vader verhuisden u en uw gezin naar Bandar Abbas en verwaterde jullie contact. Toen 

u uw vader naar uw grootmoeder in Goran Shahr moest brengen ergens voor de jaarwisseling van 1398, 
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kwam u H. (…) opnieuw tegen. U had hem toen al meer dan acht jaar niet meer gezien. Tijdens dit gesprek 

lichtte hij u in dat zijn vader terecht werd gesteld door de Iraanse overheid. Julie bespraken ook het 

onderwerp Khuzestan, het water-, gas, en elektriciteitsgebrek en het feit dat de overheid er niets aan 

deed. U gaf hem toen uw adres in Bandar Abbas en zei dat hij steeds welkom was om langs te komen. 

Hij nodigde u de volgende dag nog bij hem thuis uit, wat u ook deed. Een aantal dagen later keerde u met 

uw vader terug naar Bandar Abbas. Een tijdje later belde H. (…) u op en vertelde dat hij van plan was 

naar Bandar Abbas te komen en vroeg of hij even bij u thuis of in uw zaak kon langskomen. U stemde in 

en gaf hem ook het adres van de winkel. Toen hij vervolgens langskwam in uw zaak, merkte hij op dat u 

het financieel goed had en dat dit bij hem niet het geval was, integendeel. Daarna bleef hij met een interval 

van ongeveer één keer in de twee maanden bij u langskomen. Bij zijn vierde bezoek aan uw zaak op 

2/2/1398 (Perzische kalender, komt overeen met 22 april 2019 volgens de Westerse kalender) gaf hij aan 

dat hij iets in vertrouwen met u wou bespreken. U deed hem de belofte dat u discreet zou blijven, waarop 

hij uw steun vroeg in de (politieke) strijd die hij voerde. U stemde in hem en zijn organisatie financieel te 

zullen ondersteunen onder de voorwaarde dat u op geen enkele manier gelinkt wou worden aan een of 

andere partij en dat u enkel met hem contact zou hebben. Hij stemde hiermee in en gaf hierbij aan dat hij 

u niet in gevaar wou brengen. Tot op heden weet u niet aan welke partij of groepering u sindsdien geld 

doneerde, wanneer H. (…) bij u langsomt. U weet wel dat deze donaties die u aan hem overhandigde en 

die u in een geldkluisje in uw winkel bewaarde, bestemd waren voor de nabestaanden van de martelaren 

die in Iran door de Iraanse overheid als antirevolutionairen werden geëxecuteerd. Op een gegeven 

ogenblik ontving u een brief van het oliebedrijf waar uw vader voorheen gewerkt had. Hierin stond dat 

gezinsleden (van oud-werknemers) met een fatsoenlijke scholing in aanmerking kwamen om voor het 

oliebedrijf te werken. U had uw school nooit afgemaakt maar wou toch uw kans grijpen om voor het 

oliebedrijf te werken. Uw sollicitatie werd evenwel niet in overweging genomen. Aangezien u er niet op 

basis van uw kwalificaties terecht kon, probeerde u het vervolgens op een andere manier, namelijk via uw 

familiestatus. Uw grootvader was in de oorlog gesneuveld als martelaar wat maakt dat u uit een familie 

van martelaren komt. U mocht uiteindelijk via deze weg toch op gesprek komen. Dit vond plaats op 

1/3/1399 (21 mei 2020) en dit in aanwezigheid van twee geestelijken en een aantal mensen van de 

veiligheidsdiensten. U kreeg als Arabisch- en Farsiprekende het aanbod om als tolk voor de Syrische 

strijd aan de slag te gaan. U zou in Syrië moeten tolken voor geestelijken en dit bij belangrijke en gevoelige 

gesprekken in verband met de veiligheidssituatie daar met als doel de belangen van Iran te steunen. Na 

uw missie in Syrië zou u dan een vaste tewerkstelling met contract in het oliebedrijf, alsook een aantal 

extra voordelen krijgen. U kreeg bedenktijd maar begon ondertussen wel al aan uw opleiding voor deze 

job die één maand zou duren en plaatsvond in de gebouwen van een afdeling van de veiligheidsdienst 

Agahi in Bandar Abbas. U besprak hierna dit voorstel met H. (…) die u vervolgens aanzette om in te gaan 

op dit aanbod. U besefte toen nog niet dat hij de intentie had om zo via u aan gevoelige informatie te 

geraken. U doorliep de volledige opleiding tot u werd meegedeeld dat u op 25/5/1399 (15 augustus 2020) 

naar Syrië zou vertrekken. Dit gebeurde via een officiële oproepingsbrief die u kreeg van de Agahi en 

waarop deze datum als vertrekdatum stond vermeld. In de tussentijd had u H. (…) steeds ingelicht over 

uw opleiding en programma. U bracht hem logischerwijs ook op de hoogte van uw vertrekdatum. Het was 

toen dat hij u liet verstaan dat als u naar Syrië zou vertrekken u of in Syrië of bij terugkomst in Iran gedood 

zou worden en dit omwille van de gevoelige informatie waarmee u er zou geconfronteerd worden. Het 

ging volgens hem immers om een geheime missie waarvan de Iraanse overheid wil voorkomen dat die 

informatie openbaar gemaakt wordt. U was van deze bemerking geschrokken want had hier niet eerder 

aan gedacht. U deed vervolgens alsof u ziek was zodat u niet zou moeten vertrekken. Kort voor uw 

vertrekdatum werd u gebeld door het oliebedrijf. U zei hen dat u ziek thuis zat, waarop twee 

veiligheidsagenten in burger en één geestelijke naar uw huis kwamen om te controleren hoe het met u 

ging. Enige tijd later werd u opnieuw door ze gebeld. U zei dat u nog steeds ziek was, waarop ze 

andermaal langskwamen. Ze bleven ook hierna langskomen. Tijdens het vierde bezoek aan uw woning 

twee dagen voor uw vertrekdatum kwamen ze opnieuw langs en deelden u mee dat er geen tijd was om 

een andere tolk als vervanger te vinden en dat u absoluut moest meegaan naar Syrië. U werd ditmaal ook 

bedreigd met de mededeling dat als u niet meeging dit gevolgen voor u zou hebben. U schrok hiervan en 

realiseerde u toen dat u in een lastige positie was terechtgekomen. U stemde er tijdens dit laatste bezoek 

mee in effectief te zullen vertrekken. Direct na hun vertrek nam u contact op met H. (…) en vertelde hem 

volledig wat er gebeurd was. Hij deelde u mee dat er voor u geen weg terug bestond en dat de enige optie 

die overbleef voor u was om het land te verlaten. Vertrekken naar Syrië zou immers volgens hem uw dood 

betekenen. Indien u in Iran bleef, zouden ze achter je aankomen. Hierop besloot u te vertrekken. Op 23 

of 24/5/1399 (13 of 14 augustus 2020) verliet u uw woning en vertrok naar Shiraz om daar onder te duiken 

bij vrienden. De ochtend van 25/5/1399 (15 augustus 2020) belde u vanuit Shiraz naar uw moeder. Ze 

begon direct aan de telefoon te roepen en vroeg wat u had gedaan. Een uur eerder waren de 

veiligheidsdiensten Agahi plots bij u thuis langskomen op zoek naar u. Nadat u ophing, verwijderde u de 

simkaart uit uw telefoon en sprak u met één van uw vrienden over de mogelijkheid het land te ontvluchten. 



  

 

 

RvV X - Pagina 3 

Via hem maakte u kennis met een smokkelaar die u vervolgens op 1/6/1399 (22 augustus 2020) de grens 

met Turkije over hielp. U deed er vervolgens ongeveer twee dagen over om van de grens tot Istanboel te 

reizen. Daar verbleef u ongeveer een maand. U reisde vervolgens via Griekenland, Servië, Hongarije, 

Kroatië en Oostenrijk en Duitsland naar België. Onderweg was u in Oostenrijk verplicht een verzoek om 

internationale bescherming in te dienen. Dit was geen vrije keuze. U wachtte het resultaat van dit verzoek 

evenwel niet af. Uw dossier werd er immers op de langs baan geschoven. Syrische asielzoekers kregen 

er voorrang bij de behandeling van hun verzoek. U werd het beu om te wachten en besloot Oostenrijk na 

twee maanden te verlaten en verder te reizen naar België. In de elfde (of twaalfde) maand van 2020 kwam 

u in België. Op 24 november 2020 diende u hier in België een verzoek om internationale bescherming in. 

U weet niet met zekerheid of na 25/5/1399 (15 augustus 2020) de autoriteiten nog bij u thuis zijn 

langsgekomen. Uit de reactie van uw moeder als u haar opbelt, krijgt u wel de indruk dat ze nog steeds 

wordt lastiggevallen door hen. Ze kan u evenwel niets concreets aan de telefoon vertellen. U kwam via 

medebewoners in het opvangcentrum zeer recentelijk in België in contact met de Iraans-Arabische 

politieke organisatie Jeb-e al Arabieh (of Arab for Liberation of Alahwaz). U bent van plan aan activiteiten 

van deze organisatie deel te nemen. 

Ter staving van uw identiteit en uw verzoek legde u een kopie van uw mellikaart (nationale kaart) neer. 

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 te worden opgemerkt dat u geenszins aannemelijk hebt gemaakt een gegronde vrees voor 

vervolging, noch tot het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in 

de definitie van subsidiaire bescherming te koesteren. 

Volgens uw verklaringen vreest u bij terugkeer naar Iran de doodstraf omwille van uw weigering als tolk 

naar Syrië te vertrekken. 

Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat een aantal elementen met betrekking tot de door u 

uiteengezette reisweg van Iran naar België de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek 

uit Iran en van uw asielrelaas in zeer ernstige mate ondermijnen. Allereerst dient te worden vastgesteld 

dat uw opeenvolgende verklaringen, d.i. voor de Dienst Vreemdelingenzaken én op het Commissariaat-

generaal over de wijze van uw vertrek uit Iran niet stroken. Zo liet u op de Dienst Vreemdelingenzaken 

optekenen dat u Iran legaal met het vliegtuig verliet (verklaring DVZ, vraag 37), terwijl u tijdens uw 

persoonlijk onderhoud op het Commissariaatgeneraal duidelijk stelde Iran illegaal over land via de grens 

met Turkije verlaten te hebben (notities persoonlijk onderhoud CGVS, p. 5, 7 en 12). Geconfronteerd 

tijdens uw onderhoud op het Commissariaat-generaal met deze flagrante tegenstrijdigheid over de wijze 

van uw vertrek uit Iran, stelde u tijdens uw asielprocedure in Oostenrijk valselijk verklaard te hebben met 

het vliegtuig op legale wijze Iran verlaten te hebben. U voegde eraan toe dat u toen ten overstaan van de 

Oostenrijkse politie niet durfde te zeggen dat u op illegale wijze vertrokken was uit schrik dat u zou 

teruggestuurd worden naar Iran (CGVS, p. 7). Nog daargelaten dat de logica die hierachter schuilgaat 

weinig steekhoudend lijkt, gaf u vervolgens op het Commissariaat-generaal te kennen voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken wel degelijk verklaard te hebben dat u op illegale wijze vertrokken bent, maar dat u 

er toen ook aan toevoegde ten overstaan van de Oostenrijkse autoriteiten het tegenovergestelde 

verklaard te hebben en dat hierover mogelijks op de Dienst Vreemdelingenzaken verwarring is ontstaan 

bij het neerschrijven van de wijze van uw vertrek uit Iran, temeer ook de vele zogenaamde misverstanden 

over andere aspecten van uw relaas (cfr. infra) (CGVS, p. 7). Deze uitleg is evenmin afdoende voor het 

gegeven dat u uw verklaringen met betrekking tot een essentieel aspect van uw asielrelaas wijzigde, in 

aanmerking genomen dat u ook over andere aspecten van uw reisweg weinig overtuigende verklaringen 

aflegde. Zo legde u op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal bevreemdende 

verklaringen over de datum van uw vertrek uit Iran. U verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken de 

ene keer op 1/6/1399 (Perzische kalender, komt overeen met 22 augustus 2020) en de andere keer op 

1/6/2020 (Westerse kalender) uit Iran vertrokken te zijn (verklaring DVZ, vraag 10). Finaal liet u op de 

DVZ optekenen op 1/6/2020 (Westerse kalender) uit Iran vertrokken te zijn (verklaring DVZ, vraag 37). 

Tijdens uw onderhoud op het CGVS stelde u dan weer zeer uitdrukkelijk op 1/6/1399 (22 augustus 2020) 

uit Iran vertrokken te zijn. U hierbij gevraagd naar de naam van de zesde maand in de Perzische kalender, 

slaagde u er vreemd genoeg niet in deze te benoemen (CGVS, p. 6). U kon vervolgens in dit verband 

evenmin aangeven in welke maand en/of jaar u volgens de Westerse kalender uit Iran vertrokken bent 

(CGVS, p. 6). Geconfronteerd met het feit dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken de datum van 1/6/2020 

vermeldde als datum van vertrek uit Iran, gaf u te kennen nooit uw vertrekdatum uit Iran in de Westerse 

kalender te hebben vermeld op de Dienst Vreemdelingenzaken aangezien u de Westerse kalender niet 
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kent. Dit alles overtuigd maar matig en doet opnieuw afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw 

verklaringen omdat u wel uw aankomst in België volgens de Westerse kalender kon dateren (CGVS, p. 

8). Daarnaast dient er tevens op gewezen te worden dat u ook over uw reisroute van Iran tot Istanboel 

weinig kon vertellen. U slaagde er niet in details te geven over uw reisroute tussen Urmia (Iran) en 

Istanboel (Turkije). Zo kon u geen enkele plaats te benoemen die u tussen beide steden zou aangedaan 

hebben (CGVS, p. 7). Dat u geen enkele notie blijkt te hebben van de plaatsen die u onderweg tijdens 

deze reisroute aandeed, stemt ook tot nadenken. Meer kennis van zaken mag hier verwacht worden. Door 

dit alles rijst sterk het vermoeden dat u mogelijks een legaal vertrek met eigen paspoort uit Iran en zelfs 

een eerder vertrek uit Iran probeert te verhullen. Deze vaststelling ondermijnt tevens in ernstige mate de 

geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek uit Iran, met name dat u er gezocht werd door 

de autoriteiten omwille van uw weigering (na uw initiële instemming en opleiding) als tolk naar Syrië te 

vertrekken. Indien u immers met uw eigen paspoort bent vertrokken staat dit haaks op uw bewering op 

het ogenblik van uw vertrek door de Iraanse autoriteiten te zijn gezocht. Door geen enkel document van 

uw reis van Iran naar Turkije of van uw verblijf in Turkije voor te leggen, tevens verwarrende verklaringen 

af te leggen over het tijdstip van uw vertrek uit Iran en aan te geven dat u uw paspoort op zee verloren 

hebt (verklaring DVZ, vraag 28 en CGVS, p. 5), maakt u trouwens iedere controle van deze reisroute 

onmogelijk. 

Betreffende de door u aangehaalde persoonlijke problemen met de autoriteiten in Iran, dient voorts 

gewezen te worden op talrijke ernstige tegenstrijdigheden, ongerijmdheden en lacunes tussen uw 

opeenvolgende verklaringen in dit verband afgelegd. 

Zo strookten uw opeenvolgende verklaringen geheel niet voor wat betreft de aanleiding voor uw 

problemen met de Iraanse autoriteiten. Zo maakte op de Dienst Vreemdelingezaken bij het invullen van 

de vragenlijst voor het CGVS geen enkele melding van uw aanwerving als tolk door de Iraanse autoriteiten 

voor een gevoelige missie naar Syrië en het feit dat uw problemen met uw autoriteiten hiermee 

rechtstreeks en volledig verband hielden, zoals u wel ter sprake bracht tijdens uw persoonlijk onderhoud 

op het Commissariaat-generaal. U gaf op het Commissariaat-generaal expliciet te kennen na instemming 

met dit jobaanbod als tolk in de periode voor uw effectieve vertrek de vrees te hebben gekregen dat u 

omwille van de delicaatheid van deze opdracht of missie – u zou in Syrië namelijk heel waarschijnlijk met 

geheime en gevoelige informatie geconfronteerd worden – schrik te hebben gekregen omwille hiervan 

door de Iraanse autoriteiten gedood of terechtgesteld te zullen worden. Dit zou u er vervolgens toe 

gebracht aan deze opdracht te verzaken wat tot uw problemen met de autoriteiten en uw vlucht uit Iran 

zou geleid hebben (CGVS, p. 8 ev.). U liet daarentegen voor de Dienst Vreemdelingenzaken volledig 

uitschijnen dat andere zaken, in casu uw politieke activiteiten als financierder van een anti-regime gezinde 

organisatie waartoe H. (…) behoorde, aan de grondslag lagen van uw problemen met de Iraanse 

autoriteiten en uw uiteindelijk vertrek uit Iran (DVZ, vragenlijst CGVS). Ofschoon u deze politieke 

activiteiten ook ter sprake bracht tijdens uw onderhoud op het Commissariaat-generaal linkte u deze toen 

op geen enkele wijze aan uw problemen met uw autoriteiten. U gaf toen (zoals hierboven al opgemerkt) 

louter te kennen dat uw vertrek ingegeven was door de problemen rond de door u aanvaarde job als tolk 

in Syrië. De vaststelling dat u doorheen uw asielprocedure een dusdanig andere versie geeft van de 

problemen die aan de grondslag lagen van uw geviseerdheid door de autoriteiten in Iran zet de 

geloofwaardigheid van uw relaas volledig op de helling. Het is duidelijk dat u getracht heeft uw eerder 

afgelegde verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens uw persoonlijk onderhoud op het 

Commissariaat-generaal aan te passen met nieuwe feiten en aldus gepoogd heeft de Belgische 

asielinstanties op intentionele wijze te misleiden. Dienaangaande dient overigens nog te worden 

opgemerkt dat u bij het begin van uw onderhoud op het Commissariaat-generaal bevestigde dat u als uw 

asielmotieven op de Dienst Vreemdelingenzaken kernachtig had kunnen aanhalen, waarbij u aangaf er 

te hebben geantwoord op de vragen die betrekking hielden met de motieven voor uw vlucht uit Iran 

(CGVS, p. 2). 

In dit verband kan overigens nog gewezen worden op andere anomalieën tussen uw opeenvolgende 

verklaringen. Over de omstandigheden van uw vertrek uit Iran verklaarde u aanvankelijk op de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat u de beslissing om te vertrekken nam op aangeven van H. (…) zonder evenwel 

de ware toedracht hierachter te kennen (hoewel u alludeerde dat uw politieke activiteiten via H. (…) 

hieraan ten grondslag lagen door deze net daarvoor aan te halen). U stelde toen namelijk ongeveer één 

maand voor uw vertrek uit Iran door H. (…) gecontacteerd te zijn met de mededeling om een tijd niet meer 

in Bandar Abbas te verblijven. Toen u bij hem naar de reden hierachter polste, deelde hij u mee dat u 

niets moest weten, maar gewoon moest weggaan. Een week later nam hij opnieuw met u contact op en 

deelde ditmaal mee dat u dat u niet meer terug naar huis mocht keren, waarbij hij u adviseerde Iran te 

verlaten. U deed wat u gevraagd werd en vertrok hierop naar Shiraz, waar u uw vlucht naar het buitenland 

voorbereidde (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Op het Commissariaat-generaal bracht u evenwel een 

geheel andere versie van de feiten die u er uiteindelijk toe aanzette het land te verlaten. U beaamde 

weliswaar dat het H. (…) was die u aanraadde het land te verlaten maar dat dit gebeurde nadat u hem 



  

 

 

RvV X - Pagina 5 

zelf opbelde om advies te vragen. U lichtte hem toen in over het feit dat leden van de veiligheidsdiensten 

samen met een geestelijke andermaal bij u thuis waren langsgekomen, u ditmaal ook bedreigd hadden - 

door mee te delen dat niet vertrekken naar Syrië gevolgen zou hebben voor u - waarop u noodgedwongen 

had ingestemd twee dagen later effectief met hen naar Syrië te zullen vertrekken. Op basis van deze 

informatie gaf H. (…) u toen, zo gaf u te kennen, het advies Iran te verlaten (CGVS, p. 11 en 12). 

Geconfronteerd vervolgens met deze duidelijke discrepantie tussen uw opeenvolgende verklaringen in dit 

verband afgelegd en u hierbij voorgelezen wat u hierover eerder op de Dienst Vreemdelingenzaken had 

verklaard, bleef u bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal door uw verklaringen hierover 

afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken te ontkennen (CGVS, p. 15). Het louter ontkennen van 

voorgaande verklaringen is echter onvoldoende ter verantwoording van deze toch wel opmerkelijke 

tegenstrijdigheid. 

Voorst dient te worden opgemerkt dat uw opeenvolgende verklaringen met betrekking tot het aantal 

bezoeken van de Iraanse autoriteiten aan uw woning evenmin strookten. Zo verklaarde u op de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat in de periode van uw onderduiken in Iran de Iraanse autoriteiten al enkele keren 

bij u thuis waren langsgekomen (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5.). Op het Commissariaat-generaal 

sprak u evenwel over slechts één bezoek van de autoriteiten aan uw woning na uw vertrek uit deze woning 

en dit in de ochtend van 25/5/1399 (15 augustus 2020) (CGVS, p. 12). U bracht geen andere bezoeken 

van de autoriteiten aan uw woning tijdens uw periode van onderduiken in Iran ter sprake. Geconfronteerd 

hierop met uw verklaringen hierover afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken, gaf u aan nog steeds 

achter deze verklaringen te staan maar gaf u tegelijkertijd aan dit toen misschien anders te hebben moeten 

verwoorden. U leidt namelijk uit uw gesprekken met uw moeder af dat er zich nog steeds problemen 

voordeden. Doordat uw familie nog steeds opgevolgd wordt, kan uw moeder echter niet zomaar aan de 

telefoon zeggen wanneer ze juist nog zijn binnengevallen, waardoor u dus niet over de concrete informatie 

hierover beschikt (CGVS, p. 16). Deze uitleg is niet afdoende. 

Voorts doet het tevens verbazen dat u de naam niet kent van de politieke organisatie of partij die u sinds 

1398 via uw vriend H. (…) financieel steunde. Uw legde ook in dit verband overigens verwarrende en 

weinig eensluidende verklaringen af. Zo verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk de 

naam van deze organisatie niet te kennen en dit omdat het voor u beter was dat u zo weinig mogelijk 

hierover wist (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.3). In het begin van uw persoonlijk onderhoud op het 

Commissariaat-generaal verklaarde u evenwel sinds een week via anderen in het opvangcentrum hier in 

België actief te zijn geworden voor de pro-Arabische partij Arab for Liberation of Alahwaz, waarvan u een 

voorstander was (CGVS, p. 4). U vervolgens gevraagd wanneer u uw activiteiten voor deze partij begon, 

gaf u te kennen altijd al sympathieën gehad te hebben voor deze partij maar op 2/2/1398 (22 april 2019) 

uw eerste activiteiten voor deze partij verricht te hebben nadat u datzelfde jaar kennismaakte met deze 

partij via uw vroegere buurjongen en klasgenoot H. B. (…) (CGVS, p. 4). U kwam hierop evenwel later 

(na de pauze) tijdens ditzelfde persoonlijk onderhoud op terug door te stellen dat de partij waarvoor u hier 

in België actief bent niet dezelfde is als die waarvoor u in Iran actief was (CGVS, p.9). U er vervolgens op 

gewezen dat u daarvoor nochtans uitdrukkelijk had verklaard dat het wel degelijk om dezelfde partij ging 

en u toen ook stellig was in uw verklaring dat u in 1398 via H. B. (…) uw activiteiten voor deze partij in 

Iran aanvatte, gaf u te kennen dat u daarvoor de vraag hierover verkeerd begrepen moet hebben, hierbij 

herhalend dat u pas kennismaakte met deze partij in België (CGVS, p. 9). Deze uitleg overtuigt niet, 

temeer u daarvoor niet één keer maar herhaaldelijk had bevestigd in 1398 met uw activiteiten voor deze 

partij gestart te zijn. 

Tot slot dient hier tevens te worden stilgestaan bij een bemerking die u maakte bij het begin van uw 

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal met betrekking tot uw vrees bij terugkeer naar Iran. 

Gevraagd naar mogelijke problemen die zich voordeden tijdens uw gesprek op de Dienst 

Vreemdelingenzaken bij het invullen van de vragenlijst voor het CGVS, gaf u te kennen naderhand bij het 

doornemen van deze vragenlijst met uw advocaat een vergissing in de vertaling te hebben opgemerkt. Zo 

gaf u te kennen dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard dat u in Iran de doodstraf als 

vonnis had (hebt) gekregen, maar dat op de Dienst Vreemdelingenzaken verkeerdelijk werd begrepen dat 

het enkel om een gevangenisstraf zou gaan (CGVS, p. 2). Bij de vragen wat u vreest bij terugkeer naar 

uw land van herkomst en wat u denkt dat er bij een eventuele terugkeer zou kunnen gebeuren, werd in 

uw vragenlijst voor het Commissariaat-generaal het volgende genoteerd: “Ik zou gestraft worden en vrees 

de gevangenis of een andere straf” (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.4). U vervolgens ter verduidelijking 

gevraagd of u dan op de Dienst Vreemdelingenzaken hebt gezegd of u de doodstraf hebt gekregen of 

bedoelde dat u die zou kunnen krijgen, stelde u dat het vonnis nog niet is uitgesproken, maar dat de 

doodstraf u boven het hoofd hangt en dat dit de reden is van uw vlucht uit Iran (CGVS, p. 2). U voegde er 

nog aan dat u binnenkort een kopie van dit vonnis zal kunnen bezorgen, want dat u ondertussen een 

oproepingsbrief ontving dat u voor de rechter moet verschijnen en dat u er niet heen gegaan bent. In een 

dergelijk geval, zo meende u, wordt het vonnis alsnog bij verstek uitgesproken. Er zou hierbij sprake zijn 

van de doodstraf. Dit werd u immers mondeling meegedeeld door de veiligheidsdienst Agahi toen u die 



  

 

 

RvV X - Pagina 6 

oproepingsbrief verkreeg. Zij gaven toen mee dat of u nu aanwezig was bij de uitspraak (vonnis) of niet, 

dit de uitspraak niet zou veranderen, het vonnis zal de doodstraf zijn (CGVS, p. 2). Ofschoon u hierna 

tijdens uw persoonlijk op het Commissariaat-generaal heel uitgebreid werd bevraagd over de problemen 

die aanleiding gaven tot uw vertrek naar Iran, alsook over al uw problemen met de Iraanse autoriteiten in 

dit verband, bracht u deze oproepingsbrief en rechtszaak op geen enkel ogenblik nog ter sprake. 

Vervolgens geconfronteerd met uw eerdere verklaringen al zou u een oproepingsbrief voor de rechtbank 

ontvangen hebben en hierbij gevraagd naar de aard van dit document, gaf u andermaal te kennen dat er 

een misverstand moest zijn ontstaan (bij het begin van het persoonlijk onderhoud), dat er geen sprake is 

van enige rechtszaak en dat u het toen bij het begin van uw onderhoud had over de oproepingsbrief die 

u kreeg om u aan te bieden voor uw vertrek als tolk naar Syrie en dus niet over een oproepingsbrief voor 

de rechtbank (CGVS, p. 13). Vervolgens geconfronteerd met uw eerdere verklaringen al zou u toen bij de 

overhandiging door de autoriteiten zijn meegedeeld dat u de doodstraf zou krijgen, gaf u te kennen dat 

het niet de autoriteiten waren die u dit meedeelde maar wel uw vriend H. (…) die deze inschatting maakte 

nadat u hem inlichtte over deze oproepingsbrief. Deze uitleg overtuigt geheel niet en haalt finaal uw 

geloofwaardigheid onderuit. 

Gelet op bovenstaande vaststellingen en na afweging van alle elementen in uw dossier kan er geen geloof 

gehecht worden aan de problemen die u verklaarde in Iran gekend te hebben en om dewelke u verklaarde 

uw land van herkomst verlaten te hebben. 

Wat betreft uw politieke activiteiten in België voor Jeb-e al Arabieh (of Arab for Liberation of Alahwaz) 

dient vooreerst te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst 

in het onthaalland de reële kans op vervolging/moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden 

van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten 

ontwikkeld in het gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde 

activiteiten leiden tot een toeschrijving van een dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is 

er sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet 

aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het 

land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde 

activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. 

Luidens uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal startten uw activiteiten voor deze partij 

slechts heel recent, toen u in contact kwam met leden en sympathisanten van deze organisatie. Het betreft 

hier medebewoners in het opvangcentrum waar u verblijft. Echte activiteiten heeft u sindsdien nog niet 

gehad voor deze partij. U bent sinds vorige week wel in het bezit van een gsm en bent derhalve nu pas in 

staat (via sociale media) actief te worden voor deze partij (CGVS, p. 4). Nazicht van uw Facebookaccount 

leert dat u tot op heden maar twee politieke berichten op het overigens recent door u aangemaakte profiel 

plaatste. Ofschoon u tijdens uw persoonlijk onderhoud een attest van uw band met deze partij op uw gsm 

toonde, liet u vervolgens na dit document, zoals u werd gevraagd en uzelf trouwens ook aangaf, na uw 

persoonlijk onderhoud over te maken aan het Commissariaat-generaal (CGVS, p. 4). Het is overigens ook 

merkwaardig dat u de op dit document vermelde Engelstalige benaming en afkorting van deze partij niet 

bleek te kennen (CGVS, p. 8 en 9). Dit geeft nogmaals aan dat uw engagement voor deze partij nog nieuw 

is. Van enige grote politieke betrokkenheid bij deze partij is momenteel dan ook geen sprake. Uit 

voorgaande bevindingen komt naar voor dat uw politiek profiel zeer beperkt is en dat u momenteel weinig 

betrokken bent met de Iraans-Arabische politiek en/of oppositie. Gelet op uw extreem beperkte politieke 

activiteiten en dus ook profiel kan bezwaarlijk aangenomen worden dat u hierom bij terugkeer naar Iran 

het risico zou lopen op vervolging of het lijden van ernstige schade. Uit de beschikbare informatie blijkt 

immers dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende verzoekers om internationale 

bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat de verzoekers in het buitenland 

hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen die al een verhoogd risicoprofiel 

hadden – u heeft dit echter, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet aannemelijk 

gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

Wat betreft uw (zeer beperkte) politieke posts op uw Facebookaccount (cf. supra) dient overigens te 

worden opgemerkt dat u op Facebook niet actief bent onder uw officiële naam maar onder het pseudoniem 

Hashem Alahwazi. Uit niets blijkt bijgevolg dat de Iraanse autoriteiten kennis (kunnen) hebben van (de 

inhoud van) uw sociale media. Aangezien hierboven reeds is gebleken dat uw politieke betrokkenheid 

uiterst beperkt is, blijkt bovendien uit niets dat het voor u onoverkomelijk zou zijn om bij terugkeer naar 

Iran uw politiek getinte Facebookposts te wissen. 

De door u neergelegde kopie van uw mellikaart is niet van die aard bovenstaande appreciatie te doen 

wijzigen. Uw identiteit en nationaliteit staat hier ook niet ter discussie. 

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2 en 3 EVRM 

en van de artikelen 48/2, 48/4, 48/5 en 48/7 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). In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending aan van de artikelen 6 

en 13 EVRM, van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van artikel 

10.3 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 bescherming 

(herschikking), van artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 17, § 2 van 

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

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en van “de algemene rechtsbeginselen 

van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat de artikelen 2 en 3 EVRM worden geschonden, dient te 

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek 

naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.  

 

Daarnaast stelt de Raad vast dat de schending van artikel 6 EVRM niet dienstig kan worden ingeroepen, 

nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest van 5 oktober 2000, in de zaak MAAOUIA 

tegen Frankrijk, heeft beslist dat artikel 6 van het EVRM niet van toepassing is op het asielrecht (RvS 7 

juli 2006, nr. 161.169). 

 

2.2.2. Voorts stelt de Raad vast dat verzoekende partij louter melding maakt van artikel 13 EVRM, artikel 

47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 17, § 2 van het koninklijk 

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

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, zonder ook maar de minste verwijzing naar de 

bestreden beslissing of aanduiding hoe deze de voormelde artikelen zou hebben geschonden. Vaste 

rechtspraak bij de Raad van State stelt echter dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de 

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, 

nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392). Gezien verzoekende partij zich zelfs niet de moeite getroost 

ook maar één concrete aanwijzing te geven van hoe de bestreden beslissing voormelde artikelen zou 

hebben geschonden, is dit onderdeel van het tweede middel onontvankelijk. 

 

2.2.3. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar artikel 10.3 van voormelde richtlijn 

2013/32/EU, bemerkt de Raad vooreerst dat een richtlijn zich in beginsel richt tot de lidstaten. Richtlijnen 

dienen, om hun volle werking in de nationale rechtsorde te kunnen krijgen, door middel van nationale 

uitvoeringswetgeving in die rechtsorde te worden omgezet. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie kunnen, in alle gevallen waarin de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk 

en voldoende nauwkeurig zijn dan wel rechten vastleggen die particulieren tegenover de staat kunnen 

doen gelden, justitiabelen zich voor de nationale rechter op die bepalingen beroepen tegenover de staat, 

wanneer deze hetzij verzuimd heeft de richtlijn binnen de termijn in nationaal recht om te zetten, hetzij dit 

op onjuiste wijze heeft gedaan.  

Inzake de opgeworpen schending van artikel 10.3 van voormelde richtlijn 2013/32/EU, dewelke een 

herziening is van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen 

voor de procedures voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, blijkt dat de waarborgen, 

rechten en plichten van asielzoekers (hoofdstuk II van de richtlijn) op voldoende wijze worden 

gegarandeerd door de Vreemdelingenwet en de beide koninklijke besluiten van 11 juli 2003 voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 

2005-2006, nr. DOC 51K2478/001, 15).  

De schending van voormelde richtlijn 2013/32/EU kan derhalve niet rechtsgeldig worden ingeroepen. 
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2.2.4. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de 

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten 

of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 

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

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

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

op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De 

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

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die 

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van 

de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

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

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

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

relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 

Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het verzoek gelet op het bepaalde 

in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij heeft de 

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om 

internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te 

brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming. Deze 

medewerkingsplicht (die eerder reeds werd aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist 

dus van een verzoeker om internationale bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct 

mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties 

mogen van een verzoeker om internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten 

over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) 

en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de 

redenen waarom hij een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 

1, derde lid van de Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, 

en meer in het bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die 

kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale 

bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, 

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

verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, 

behoeven deze aspecten enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in 

artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.2.6. De Raad stelt vast dat verzoekende partij volgens haar verklaringen tijdens haar persoonlijk 

onderhoud op het Commissariaat-generaal bij terugkeer naar Iran de doodstraf vreest omwille van haar 

weigering als tolk naar Syrië te vertrekken (notities CGVS, p. 9-12 en 16). 

 

2.2.7. De Raad wijst er evenwel op dat in de bestreden beslissing uitgebreid wordt vastgesteld dat geen 

enkel geloof kan worden gehecht aan het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas. In het 

bijzonder wordt er dienaangaande op gewezen dat een aantal elementen met betrekking tot de door haar 

uiteengezette reisweg van Iran naar België de geloofwaardigheid van de omstandigheden van haar 

vertrek uit Iran en van haar asielrelaas in zeer ernstige mate ondermijnen en dat betreffende de door haar 

persoonlijke problemen met de Iraanse autoriteiten gewezen dient te worden op talrijke ernstige 

tegenstrijdigheden, ongerijmdheden en lacunes tussen haar opeenvolgende verklaringen in dit verband. 

 

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekende partij het niet eens is met de motieven 

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komt dan het uiteenzetten 

van theoretische beschouwingen, het herhalen van reeds afgelegde verklaringen, het poneren van een 

vrees voor vervolging, het formuleren van algemene beweringen en kritiek, en het op algemene wijze 

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee zij echter de verschillende 

bevindingen in de bestreden beslissing niet weerlegt, noch ontkracht.  
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De Raad onderstreept vooreerst dat verzoekende partij niet kan volstaan met het verwijzen naar één 

versie van haar verklaringen, in casu haar verklaringen op het Commissariaat-generaal, en deze aan te 

duiden als de juiste, om de vaststellingen van verwerende partij in een ander daglicht te stellen. Er anders 

over oordelen zou immers elk opeenvolgend verhoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te kunnen 

maken van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade, zinledig maken. Bovendien dient erop te worden gewezen dat in de bestreden beslissing tevens 

vaststellingen worden gedaan waaruit blijkt dat ook haar onderlinge verklaringen op het Commissariaat-

generaal tegenstrijdigheden en incoherenties bevatten. 

 

Voorts kan verzoekende partij niet gevolgd worden waar zij lijkt te menen dat met haar interview bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening gehouden mag worden.  

De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming, die beweert te 

vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag 

worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een correcte wijze en 

zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de meest essentiële elementen die de aanleiding vormen van zijn 

vlucht uit het land van herkomst en dit reeds van bij het eerste gehoor.  

Waar verzoekende partij opwerpt dat het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken vaak in moeilijke 

omstandigheden plaatsvindt (lawaai, meerdere mensen in hetzelfde kantoor, soms geen mogelijkheid om 

de verklaringen te herlezen, etc.) en dat verzoekers onder druk worden gezet om niet in detail te treden 

en de feiten kort samen te vatten, stelt de Raad vast dat verzoekende partij zich beperkt tot een zeer 

algemene kritiek op de wijze waarop de interviews bij de Dienst Vreemdelingenzaken vaak zouden 

verlopen, doch zonder in concreto aan te tonen dat zij ten gevolge van de omstandigheden waarin haar 

interview verliep niet de mogelijkheid had om de essentiële elementen die de aanleiding vormden voor 

haar vlucht uit haar land van herkomst mee te delen. Zij maakt op geen enkele manier aannemelijk dat 

haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken in nefaste omstandigheden zou zijn verlopen, temeer 

nu zij bij aanvang van haar persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal aangaf dat zij bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken al haar asielmotieven kernachtig had kunnen aanhalen en dat er buiten het 

feit dat haar verteld werd dat zij het kort moest houden geen andere problemen waren tijdens dit interview 

(notities CGVS, p. 2-3).  

Verder voert verzoekende partij nog op algemene wijze aan dat veel verzoekers ten tijde van hun interview 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken nog niet over een advocaat beschikken en daardoor het belang van 

hun verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet beseffen. Verzoekende partij vraagt zich in dit 

verband af of gezien het belang en het gewicht dat de bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde 

vragenlijsten kunnen hebben in een asielprocedure, de Salduz-jurisprudentie van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (EHRM) niet dient te worden toepast op interviews bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken zodat verzoekers er bijgestaan dienen te worden door een advocaat. De Raad wijst 

er evenwel op dat geen enkele wet of rechtsregel voorziet in de aanwezigheid van een advocaat wanneer 

een verzoeker om internationale bescherming bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verklaring aflegt. 

Met betrekking tot de verwijzing van verzoekende partij naar de Salduz-rechtspraak van het EHRM merkt 

de Raad op dat deze enkel van toepassing is in strafzaken en dus niet in de asielprocedure. Er is dan ook 

geen enkele reden om de verklaring van verzoekende partij afgelegd op de Dienst Vreemdelingezaken 

buiten beschouwing te houden. Verder wijst de Raad erop dat bij aanvang van het interview bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken aan verzoekende partij werd duidelijk gemaakt dat zij de waarheid diende te 

vertellen en dat valse of onjuiste verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat de asielaanvraag wordt 

verworpen (vragenlijst CGVS, ‘voorafgaand advies’). Verzoekende partij was derhalve perfect op de 

hoogte van de noodzaak een correct feitenrelaas naar voor te brengen. Bovendien toont verzoekende 

partij niet aan hoe de door haar op de Dienst Vreemdelingenzaken weergegeven versie van haar 

asielrelaas anders zou kunnen zijn geweest door de aanwezigheid van een raadsman.  

Wat betreft ten slotte nog haar argument dat zij erg gestresseerd was tijdens haar interview bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken, bemerkt de Raad dat, hoewel wordt erkend dat elk verhoor een zekere mate van 

stress met zich brengt, dit verzoekende partij niet ontslaat van voormelde plicht om haar asielmotieven, 

en zeker de meest essentiële elementen die de aanleiding vormden van haar vlucht uit het land van 

herkomst, op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk aan te brengen. 

 

Tot slot is ook haar verwijzing naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de 

Raad van state niet dienstig. De geciteerde rechtspraak betreft individuele gevallen en heeft geen 

bindende precedentwaarde. Het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij dient op 

individuele wijze te worden beoordeeld. Verzoekende partij dient daarbij haar vrees voor vervolging in 

concreto aannemelijk te maken doch blijft hiertoe manifest in gebreke. 
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Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat verzoekende partij geen concrete argumenten bijbrengt 

die de verschillende vaststellingen in de bestreden beslissing, dewelke steun vinden in de gegevens van 

het administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing, in een 

ander daglicht plaatsen. Deze vaststellingen blijven dan ook onverminderd overeind en ondergraven op 

manifeste wijze de geloofwaardigheid van het door haar voorgehouden asielrelaas. 

 

2.2.8. Verder stelt de Raad nog vast dat verzoekende partij de motieven in de bestreden beslissing omtrent 

haar politieke activiteiten in België voor Jeb-e al Arabieh (of Arab for Liberation of Alahwaz) en haar (zeer 

beperkte) politieke posts op haar Facebookaccount ongemoeid laat waardoor deze als onbetwist en 

vaststaand worden beschouwd.  

 

2.2.9. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift opwerpt dat bij twijfel aan verzoekende partij 

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

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

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

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

de orde is. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

artikel beroepen. 

 

2.2.11. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen 

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend. 

 

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

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

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

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

Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de 

basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals 

bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.  

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

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

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

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

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

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.  

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

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

 

2.2.13. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt 

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

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

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

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 5 en 6), en 

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 19 november 

2021 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen 

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

door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van 

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

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, 

nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  
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2.2.14. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst 

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

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

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. X). Aangezien verwerende 

partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van verzoekende partij niet als 

geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden beslissing geenszins in 

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De opgeworpen schending van 

het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden bijgetreden. 

 

2.2.15. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen 

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

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

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. 

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 

van deze wet worden aangenomen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME J. BIEBAUT 


