
  

 

 

RvV X - Pagina 1 

 
 

 nr. 274 673 van 27 juni 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BROECK 

Haachtsesteenweg 55 

1210 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 2 maart 2022 heeft 

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

31 januari 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 maart 2022 met refertenummer X. 

 

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 M. VAN DEN BROECK 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 

U verklaart de Iraanse nationaliteit te bezitten, Fars van origine te zijn en afkomstig te zijn van Ahwaz. U 

bent gehuwd en u heeft twee kinderen. Uw zoon A. (…) verblijft sinds 2010 in België. Uw dochter S. B., 

Ar. (…) (OV (…)) verblijft sinds mei 2019 in België en uw echtgenoot woont nog steeds in Iran. Uw vader 

N. M., F. (…) (OV (…)), uw moeder T., S. (…) (OV (…)) en uw broer N. M., K. (…) (OV (…)) kwamen in 

2000 naar België en werden in 2005 de vluchtelingenstatus toegekend. 
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In 2000 zijn uw ouders en uw broer K. (…) uit Iran gevlucht omwille van de politieke activiteiten van uw 

vader. Uw vader en uw broer hebben het politiek activisme van uw vader in Iran verder gezet in België en 

beiden zijn aangesloten bij de Constitutional Party of Iran (CPI). Twee tot drie jaar na het vertrek van uw 

vader werd u een eerste keer opgebeld door de Ettelaat, en werd u gevraagd om zich bij hen aan te 

bieden. U werd toen gevraagd of uw broer en uw vader wilden samenwerken met hen. Omdat uw vader 

en broer in België verbleven, verwachtte de Ettelaat van u dat u hen in België zou bezoeken om hen te 

overtuigen tot een samenwerking. U ging een eerste maal naar België in 2002 of 2003. U verbleef hier 

een tweetal maanden en keerde toen terug naar Iran, waarna u andermaal werd opgebeld door de Iraanse 

autoriteiten. U kreeg vijf tot zes telefoontjes per jaar. In de zomer van 1385 (de zomer van 2006) werd u 

ontslagen op uw werk. U verloor toen uw job omdat u beschuldigd werd van samenwerking met 

vijandelijke landen en het maken van reclame tegen het regime. De Iraanse autoriteiten dwongen u toen 

tot ontslag. In 2010 kwam u een tweede maal naar België. Omdat uw vader voorspelde dat u problemen 

zou krijgen in de toekomst omwille van hun politieke activiteiten, smeekte hij u toen om in België te blijven. 

Uw leven bevond zich echter in Iran, waardoor u besloot terug te keren. Uw zoon A. (…) is toen wel in 

België gebleven. Bij uw terugkeer werd u terug opgebeld door de Ettelaat en kreeg u dezelfde 

boodschappen. Dit ging geruime tijd zo verder. U kwam vervolgens nog tweemaal naar België op vraag 

van de Ettelaat. Van april 2015 tot juli 2015 kwam u een derde keer naar België. Nadien keerde u terug 

naar Iran, waarna hetzelfde stramien zich herhaalde. U kwam een vierde keer naar België van juli 2017 

tot september 2017, waarna u vrijwillig terugkeerde naar Iran. 

In september 2018 organiseerde de CPI een congres te België. Uw vader en broer waren betrokken bij 

de organisatie van het congres. Aan het begin van de maand Mehr 1397 (stemt overeen met eind 

september 2018 in de Gregoriaanse kalender) vielen de Iraanse autoriteiten binnen bij u thuis. Er werden 

verschillende spullen in beslag genomen en u werd samen met uw dochter geblinddoekt en meegenomen. 

U werd toen ondervraagd over het congres te België en gevraagd naar de connecties van uw broer en uw 

vader. U werd toen ook bedreigd door H. (…), de ondervrager, met een maagdentest voor uw dochter. 

Als u niet deed wat hij van u verwachtte, zou hij een dossier tegen u openen en deze maagdentest 

uitvoeren. Tijdens uw arrestatie werd u benaderd door Z. (…), die stelde u te kunnen helpen door uw 

dossier ‘on hold’ te zetten. Twee dagen later werd u terug vrijgelaten met de boodschap dat u terug naar 

België zou worden gestuurd. Twee dagen na uw vrijlating werd u opgebeld door Z. (…), waarna ze de 

volgende dag langskwam en voorstelde om in ruil voor 200 miljoen Toman uw dossier te pauzeren. Twee 

of drie dagen na haar bezoek had u het geld bijeen verzameld en heeft u het overhandigd aan Z. (…) bij 

u thuis. Vanaf toen probeerde u uw vertrek te regelen. Omdat het even duurde vooraleer uw Belgisch 

visum kon worden geregeld, sprak u in tussentijd af met uw vader en uw broer in Turkije in Dey 1397 

(stemt overeen met 3 januari 2019 volgens de stempels in uw paspoort). U stelde dat u niet tevreden was 

dat u de gevolgen moest dragen van hun activiteiten in België, waarbij uw vader aangaf hun strijd te willen 

verderzetten. Op 9 januari 2019 keerde u terug naar Iran. Een week na uw terugkomst uit Turkije gaf u 

een update aan Z. (…). U hoorde haar nog eenmaal drie weken tot een maand voor uw vertrek, waarbij 

u eveneens een update gaf. 

U verliet Iran op 18 mei 2019 via de luchthaven. Na een transit in Turkije, kwam u op 18 mei 2019 in 

België aan. Op 29 mei 2019 diende u uw verzoek om internationale bescherming in. Drie tot vier maanden 

na uw aankomst in België sloot u zich aan bij de CPI. U nam deel aan verschillende betogingen en 

activiteiten van de CPI. 

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende originele documenten neer: 

uw paspoort (d.d. 20/11/2014), het paspoort van uw dochter (d.d. 20/11/2014) en enkele foto’s van uw 

twee meest recente betogingen op 3 en 27 augustus 2021. Vervolgens legt u ook kopieën neer van de 

volgende documenten: meerdere foto’s van verschillende betogingen georganiseerd door CPI, een 

verklaring van de Constitutionalist Party of Iran (CPI), twee artikels over uw echtgenoot die als 

internationaal scheidsrechter werd vervangen door een collega op de Olympische Spelen van 2016 te 

Rio, de Belgische identiteitskaart en het studiebewijs van uw zoon A. (…), de Belgische identiteitskaart 

van uw dochter, twee medische documenten, uw huwelijksakte, enkele e-mails en een bewijs van 

waarborg om aan te tonen dat uw broer betrokken was bij de organisatie van het congres in september 

2018 te België, een printscreen van uw Instagram- en Facebookpagina, een persbericht van Mohajran 

Iran en Akhtar News aangaande betoging van 27 augustus 2021, een link naar een Facebookpagina van 

de betoging van 3 augustus 2021, een link naar de website en de Facebookpagina van de CPI, een link 

naar een videofragment om aan te tonen dat uw vader en uw broer gespeecht hebben op het congres in 

september 2018, een flyer en meerdere foto’s van de betoging op 12 december 2021, verschillende links 

naar Facebookpagina’s om deze betoging van 12 december 2021 aan te tonen en een goedkeuring van 

het Antwerpse stadbestuur om deze actie te organiseren. Na het eerste en het tweede persoonlijk 

onderhoud gaf u enkele opmerkingen via uw advocaat bij de notities van het persoonlijk onderhoud. Deze 

zijn terug te vinden in het administratief dossier. 

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

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

noden kunnen worden aangenomen. 

Op basis van de vragenlijst “bijzondere procedure noden” op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt 

dat u een vrouwelijke tolk verkoos om gemakkelijker uw verhaal te kunnen vertellen (vragenlijst 

“bijzondere procedure noden “ DVZ, d.d. 18/09/2019; vragenlijst CGVS, d.d. 18/09/2019, vraag 3.6). Voor 

het eerste persoonlijk onderhoud was er helaas geen vrouwelijke tolk beschikbaar, waardoor u bij aanvang 

van het persoonlijk onderhoud gevraagd werd of u geen bezwaar had tegen een mannelijke tolk, waarna 

u bevestigde dat dit geen probleem vormde (notities van het persoonlijk onderhoud, d.d. 23/02/2021, 

CGVS 1, p. 2). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud werd het onderhoud gedaan met een vrouwelijke 

tolk. Hoewel u verder geen concrete elementen aanhaalde die eventuele steunmaatregelen 

rechtvaardigden, legde u na het eerste persoonlijk onderhoud twee medische attesten neer. Op basis van 

deze documenten blijkt u een ingreep te hebben ondergaan op 14 januari 2021 en zijn verschillende 

onderzoeken gebeurd hieraan voorafgaand. Daar waar u stelde last te hebben van opvliegers na uw 

operatie, dient te worden opgemerkt dat u de mogelijkheid werd geboden om wat water te drinken of aan 

te geven wanneer het voor u niet meer ging (CGVS 1, p. 20; CGVS 2, p. 10, p. 21). Verder werd u gewezen 

op het nemen van pauzes indien u daar de nood toe voelde (CGVS 1, p. 2, p. 20; CGVS 2, p. 2). Tijdens 

het tweede persoonlijk onderhoud haalt u aan omwille van uw medicatie bepaalde zaken niet meer goed 

te herinneren, waar uw advocaat ook op alludeert in haar opmerkingen op het einde van het persoonlijk 

onderhoud (CGVS 2, p. 12, p. 23). Op basis van de door u neergelegde documenten wordt nergens 

gespecificeerd welke medicatie u diende te nemen, alsook worden er geen aanbevelingen gedaan naar 

het persoonlijk onderhoud toe, waardoor uit niets blijkt dat eventuele gebrekkige of tegenstrijdige 

verklaringen te wijten zouden zijn aan geheugenproblemen. Evenmin kan dit uit het verloop van het 

persoonlijk onderhoud worden afgeleid. Op het einde van ieder persoonlijk onderhoud gaf u immers aan 

alle vragen goed begrepen te hebben (CGVS 1, p. 26; CGVS 2, p. 23). Uit niets in de weergave van de 

persoonlijke onderhouden blijkt dat u niet in staat was om op adequate wijze uw asielmotieven uiteen te 

zetten. 

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan 

uw verplichtingen. 

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

dossier dient te worden vastgesteld dat in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en 

gegronde vrees voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel 

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

U haalt aan omwille van de politieke activiteiten van uw vader en broer in België vervolging te moeten 

vrezen. U heeft uw vervolgingsredenen echter niet aannemelijk kunnen maken, waardoor er geen geloof 

kan worden gehecht aan uw bewering vervolging te moeten vrezen omdat u de Ettelaat geen 

medewerking heeft geboden (CGVS 1, p. 15; vragenlijst CGVS, vraag 3.4). 

Vooreerst dient aangestipt te worden dat uw houding niet in overeenstemming kan worden gebracht of 

getuigt van het hebben van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie 

of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van 

subsidiaire bescherming. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade 

in zijn land van herkomst mag worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde land zo snel 

mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van internationale bescherming. 

U bent immers in het verleden meermaals naar België gekomen, u vermoedt zo’n drie tot vier keer (CGVS 

1, p. 7, p. 8). Uw eerste bezoek aan België dateert reeds van 2002 of 2003. Hoewel u stelt dat ieder 

bezoek aan België op vraag van de Ettelaat plaatsvond, dient te worden opgemerkt dat het telkens uw 

eigen keuze was om vervolgens na ieder bezoek terug te keren naar Iran omdat uw leven zich daar 

bevond (CGVS 1, p. 8, p. 9, p. 20; CGVS 2, p. 7). U diende bij uw eerdere bezoeken aan België nooit een 

verzoek om internationale bescherming in omdat u dacht dat er voor u geen gevolgen zouden zijn bij een 

terugkeer naar Iran (CGVS 2, p. 7). Hoewel u reeds enkele jaren na het vertrek van uw vader herhaaldelijk 

werd opgebeld en vervolgens opgeroepen werd door de Ettelaat, stelt u dat die telefoontjes nooit een 

reden voor u zijn geweest om Iran te verlaten (CGVS 1, p. 9, p. 18; CGVS 2, p. 8). Opmerkelijk is dat uw 

vader tijdens uw tweede bezoek aan België in 2010 heeft gesmeekt om niet meer naar Iran terug te keren, 

opdat u niet hetzelfde zou overkomen als hem (CGVS 2, p. 11). Omdat uw vader toen had voorspeld wat 

er in de toekomst zou gebeuren, liet u uw zoon A. (…), die toen in het vijfde leerlaar zat, toen wel achter 

in België omwille van uw problemen (CGVS 1, p. 20, p. 21). Dat u toen wel terugkeerde naar Iran omdat 

u dacht dat er geen gevolgen waren, is dan ook niet te rijmen met het gedrag en de wens van uw vader 

om uw zoon in België achter te laten voor zijn veiligheid (CGVS 1, p. 21). Vervolgens bent u – nadat u 

werd gearresteerd eind september 2018 – nog afgereisd naar Turkije voor een week in januari 2019 om 

uw vader en uw broer te ontmoeten. Opmerkelijk is dat uw vader toen heeft aangegeven dat u niets zou 
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overkomen en dat u diende terug te gaan naar Iran (CGVS 2, p. 9). Dit is in strijd met uw verklaringen dat 

uw vader in 2010 kon voorspellen dat uw zoon gevaar zou lopen in de toekomst en daarom in België 

diende te blijven, alsook had hij reeds bij uw eerste of tweede bezoek aan België gesmeekt om niet meer 

terug te keren (CGVS 1, p. 21; CGVS 2, p. 11). Verwacht kan dan ook worden dat u toen reeds de nodige 

voorzorgsmaatregelen nam. Het feit dat u Iran meermaals verlaten heeft sinds de start van uw problemen, 

en telkens vrijwillig terugkeerde is een gedrag dat niet in overstemming te brengen is met uw 

voorgehouden vrees en ondermijnt in ernstige mate de ernst van de door u geschetste problemen. 

Aan uw bewering dat de Ettelaat opdroeg dat uw echtgenoot in Iran diende te blijven om een stok achter 

de deur te hebben en hij aldus geen visum kon verkrijgen, kan geen geloof worden gehecht (CGVS 1, p. 

4, p. 5). U stelt dat het niet evident is om zomaar naar Europa te reizen, en Z. (…) u had opgedragen dat 

u enkel met uw dochter naar België mocht afreizen (CGVS 2, p. 14). U gevraagd of u toen effectief een 

visum aanvroeg voor uw echtgenoot, stelt u dit niet gedaan te hebben omdat Z. (…) dit zo geadviseerd 

heeft (CGVS 2, p. 14). Hoewel u op dat moment reeds in de problemen zat door de politieke activiteiten 

van uw familie, is het opmerkelijk dat u dacht dat dit geen verdere problemen voor uw echtgenoot zou 

veroorzaken, gelet op uw verklaringen dat ze reeds een stokje hebben gestoken voor zijn deelname als 

scheidsrechter aan de Olympische Spelen van 2016 (CGVS 1, p. 15; CGVS 2, p. 14). Uw verklaringen 

zijn echter andermaal in strijd met de beschikbare informatie. Immers, zo blijkt na een blik op de 

Facebookpagina van uw zoon A. (…), dat uw echtgenoot op 14 april 2019 en op 17 oktober 2019 in België 

vertoefde voor een worsteltornooi respectievelijk te Gent en te Kapellen, waaruit allerminst blijkt dat uw 

echtgenoot moeite zou hebben om een visum te verkrijgen. Bovendien blijkt uw echtgenoot als 

scheidsrechter aanwezig te zijn geweest op het wereldkampioenschap te Bulgarije, dat plaatsvond van 

20 tot 28 oktober 2018. Dit valt dan ook geenszins te rijmen met uw verklaring dat uw echtgenoot werd 

opgedragen om in Iran te blijven (CGVS 1, p. 4, p. 5; CGVS 2, p. 14), gelet op de drie keren dat hij er 

alsnog in sloeg om Iran te verlaten na uw vermeende arrestatie eind september 2018. Het feit dat uw 

echtgenoot in oktober 2019 in België is geweest, stemt eveneens niet overeen met uw verklaringen geen 

rechtstreeks contact meer met hem te hebben gehad sinds mei 2019 (CGVS 2, p. 14). Bovenstaande 

vaststellingen en tegenstrijdigheden zetten uw voorgehouden vrees danig op de helling dat er geen geloof 

kan worden gehecht aan uw bewering vervolging te moeten vrezen in Iran. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat, daar waar u stelt dat uw zoon A. (…) sinds 2010 niet meer is 

teruggekeerd naar Iran (CGVS 2, p. 7), na een blik op zijn Facebookpagina blijkt dat hij in juni 2014 is 

afgereisd naar Iran. Op basis van de commentaren onder deze foto’s blijkt dat dit bezoek zijn laatste 

bezoek betreft aan Iran, daar hij vervolgens de leeftijd zou bereiken waarop hij zijn dienstplicht zou moeten 

voldoen. Dat ook uw zoon A. (…) na 2010 nog in Iran is geweest, ondanks de schrik van uw vader dat uw 

zoon problemen zou krijgen in de toekomst, stemt eveneens niet overeen met uw voorgehouden vrees. 

Bovendien is er een incoherentie tussen uw verklaringen alwaar uw zoon niet meer zou zijn teruggekeerd 

naar Iran sinds 2010 en de beschikbare informatie, wat de nodige vragen doet oproepen. 

Vervolgens is het frappant dat u steeds op vraag van de Iraanse autoriteiten naar België zou zijn gekomen. 

Dat ze u na verschillende mislukte pogingen om meer informatie van uw broer of vader te bekomen of 

hen te overhalen om met hen samen te werken, u bleven uitsturen naar België, is weinig plausibel (CGVS 

1, p. 8, p. 9, p. 17 – 19; CGVS 2, p. 11). Bovendien hebben de Iraanse autoriteiten nooit op enige andere 

manier proberen meer informatie te bekomen, noch hebben ze u ooit telefonisch in hun bijzijn uw broer of 

vader telefonisch laten opbellen, hetgeen opmerkelijk en weinig geloofwaardig is (CGVS 2, p. 11). Door u 

verschillende malen naar België te laten gaan, gaven ze u de kans schoon om te ontkomen, en liepen ze 

de mogelijkheid mis om verdere informatie te vergaren over de politieke activiteiten van uw vader en uw 

broer. Dat ze toen meer dan vijftien jaar bleven volharden in dezelfde methode, en het niet over een 

andere boeg probeerden te gooien, kan niet worden gevolgd. Verwacht kan dan ook worden dat ze reeds 

vroeger een andere methode zouden hebben uitgeprobeerd. Dat ze hiertoe geen enkele poging 

ondernamen, doet afbreuk aan uw algehele geloofwaardigheid. 

Vervolgens bent u incoherent wat betreft de start van uw problemen, waardoor u niet aannemelijk gemaakt 

heeft meermaals door de Iraanse autoriteiten benaderd te zijn geweest, en er geen geloof kan worden 

gehecht aan uw vermeende vrees voor de Iraanse autoriteiten. Zo stelt u tijdens het eerste persoonlijk 

onderhoud enerzijds dat de Ettelaat u voor het eerst contacteerde twee tot drie jaar nadat uw vader naar 

België kwam en u, hoewel u aangeeft het niet precies te weten, 32 jaar oud was toen u voor de eerste 

keer bij de Ettelaat moest langsgaan (CGVS 1, p. 9, p. 10, p. 15). Daar u in 1354 of 1975 bent geboren, 

was u 32 jaar oud in het jaar 1386 of 2007, wat niet overeenstemt met uw verklaringen reeds in 2002 of 

2003 voor het eerst te zijn benaderd, aangezien uw vader in 2000 naar België kwam (CGVS 1, p. 8). 

Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud gooit u het echter over een andere boeg en stelt u dat u 

ongeveer een jaar na het vertrek van uw vader voor het eerst werd opgebeld door de autoriteiten en 

bevestigt u vervolgens dat uw problemen aanvingen in 2001 (CGVS 2, p. 8, p. 9). U geconfronteerd met 

uw eerdere verklaringen stelt u dat het mogelijk is dat het een, twee of drie jaar later was, en verwijst u 

naar uw gezondheidsproblemen en de medicatie die u inneemt, waardoor u bepaalde zaken niet zo goed 
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kan herinneren (CGVS 2, p. 12). U vervolgens gewezen op uw verklaringen 32 jaar te zijn geweest bij de 

start van uw problemen, wat zich zeven jaar na het vertrek van uw vader situeert en wat een toch wel zeer 

grote discrepantie betreft tussen de verschillende geschetste data, verwijst u andermaal naar uw 

medicatie (CGVS, p. 12). Dat u geen exacte datum kan geven, kan worden gevolgd, daar dit reeds 

geruime tijd geleden is, doch dat u eveneens niet bij benadering kan aangeven wanneer uw problemen 

zijn gestart en hoe oud u moet zijn geweest op dat moment, is niet aannemelijk. Daar waar uw advocate 

in haar opmerkingen eveneens verwijst naar uw medische problematiek en medicatie die een invloed 

hebben op uw geheugen, dient te worden vastgesteld dat ze dit verder niet concretiseert op welke manier 

dit bij u van invloed zou zijn, noch maken de door u neergelegde documenten gewag van mogelijke 

geheugenproblemen (CGVS 2, p. 23), waardoor dit niet als rechtvaardiging kan tellen voor uw 

tegenstrijdige verklaringen. Bij aanvang van het tweede onderhoud liet u immers na opmerkingen te 

formuleren, waardoor kon worden verwacht dat er zich geen tegenstrijdigheden meer zouden voordoen 

(CGVS 2, p. 3). Daar u geen duidelijkheid kan scheppen over de start van de vermeende feiten, doet dit 

afbreuk aan uw algehele geloofwaardigheid en ondermijnt dit in ernstige mate uw voorgehouden vrees. 

Vervolgens kunnen de nodige vragen worden gesteld bij de door u geschetste tijdslijn van uw arrestatie 

en de gebeurtenissen in de nasleep van uw arrestatie, waardoor uw geloofwaardigheid verder op de 

helling komt te staan. Zo verklaart u enerzijds tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat Z. (…) 

u twee dagen na uw vrijlating benaderde en u het voorstel deed om 200 miljoen Toman te betalen in ruil 

voor het stopzetten van uw dossier. Hierdoor kon u naar Turkije gaan om uw vader en broer te ontmoeten 

in januari 2019 (CGVS 1, p. 23; CGVS 2, p. 10, p. 18 – 20). Anderzijds had u gedurende uw interview op 

de DVZ verklaard dat u naar Turkije was gegaan enkele weken na uw arrestatie, waarna Z. (…) u 

contacteerde bij terugkeer, u haar vertelde dat uw familie niet zou stoppen met hun activiteiten en ze u 

voorstelde om uw dossier stop te zetten in ruil voor 200 miljoen Toman (vragenlijst CGVS, vaag 3.5). Dat 

u de feiten doorheen uw verschillende interviews op het CGVS en DVZ in een andere volgorde schetst, 

ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van de opeenvolgende feiten. Verwacht mag worden dat u 

coherent bent in uw tijdslijn, daar de arrestatie en de gebeurtenissen in de nasleep van uw arrestatie de 

kern van uw vermeende vrees uitmaken. Dat u er niet in slaagt hieromtrent eenduidige verklaringen af te 

leggen, noopt er toe te besluiten dat er geen geloof kan worden gehecht aan deze feiten. Bovendien liet 

u na deze verklaringen aan te passen wanneer daarnaar werd gepeild bij aanvang van uw eerste 

persoonlijke onderhoud (CGVS 1, p. 3). 

Ook wat betreft uw arrestatie is er een tegenstrijdigheid op te merken doorheen uw verschillende 

verklaringen. Vooreerst had u op de DVZ verklaard vastgehouden te zijn geweest in het kantoor van de 

Ettelaat in Ahvaz (vragenlijst CGVS, vraag 3.1). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS gooit u 

het echter over een andere boeg en verklaart u op geen enkele manier te weten waar u werd 

vastgehouden in mehr 1397, wat u tot op de dag van vandaag niet weet (CGVS 2, p. 16). U geconfronteerd 

met uw eerdere verklaringen, bevestigt u deze verklaringen, maar voegt u er aan toe dat u niet weet in 

welke buurt, of welk district of welk kantoor u werd vastgehouden (CGVS 2, p. 16), hetgeen geen 

vergoelijking is voor uw tegenstrijdige verklaringen daar u tot op de dag van vandaag geen notie had van 

de locatie van uw vasthouding. 

Vervolgens heeft u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk 200 miljoen Toman aan Z. (…) te hebben 

betaald om uw dossier ‘on hold’ te zetten. Opmerkelijk is dat u hierbij vooreerst nooit enig tastbaar bewijs 

hebt gekregen van Z. (…) dat uw dossier daadwerkelijk werd geseponeerd. Z. (…) stelde eenvoudigweg 

dat u haar zou moeten vertrouwen (CGVS 2, p. 20). U had haar immers voor uw arrestatie nog nooit 

gezien of gehoord (CGVS 2, p. 18 – 19), waardoor het nog maar de vraag is waarom u dat zonder aarzelen 

zou doen. Daarenboven is het bijzonder vreemd dat Z. (…) het risico nam om de Ettelaat te omzeilen om 

u veilig te stellen. U weet immers niet welke functie Z. (…) had bij de Ettelaat (CGVS 2, p. 19). U komt uit 

een familie die het huidige regime wantrouwt. U had reeds meer dan een decennium problemen met deze 

overheid. Het is dan ook weinig aannemelijk dat u zomaar iemand die u niet kent in vertrouwen zou nemen 

en uiterst veel geld zou geven zonder bewijs. Indien de Ettelaat er bovendien achter zou komen dat Z. 

(…) u een uitweg had geboden, kan dit ook voor Z. (…) heel wat gevolgen met zich meebrengen, gelet 

op de Iraanse context en het feit dat de Ettelaat u reeds meer dan vijftien jaar in de gaten hield. Er zullen 

dus zeker meerdere personen in die vijftien jaar op uw dossier hebben gewerkt waardoor het allerminst 

eenvoudig geseponeerd zou kunnen worden. Dat ook zij daarmee zo’n risico nam, is evenmin 

geloofwaardig. Dat Z. (…) op de hoogte was van uw financiële situatie en u omwille van deze reden 

benaderd zou hebben, is een blote bewering van uwentwege die u op geen enkele manier kan hardmaken 

(CGVS 2, p. 19). Verder is het vreemd dat de Ettelaat u niet meer heeft opgebeld of benaderd na uw 

arrestatie, terwijl ze eerder vijf tot zes keer per jaar u opbelden. Dat ze hiermee plots zouden zijn 

opgehouden, is uiterst vreemd en allerminst plausibel, gelet op het feit dat ze zo volhardend waren 

gedurende vijftien jaar (CGVS 2, p. 9, p. 18). Vervolgens blijkt uw kennis over de transactie van die 200 

miljoen Toman bijzonder summier. Zo weet u niet hoeveel uw echtgenoot toen zelf heeft afgehaald van 

zijn rekening. U houdt het op 60 of 70 miljoen Toman, zonder dit verder te concretiseren. Uw schoonbroer 
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en uw schoonmoeder leverden toen ook elk nog een bijdrage, maar u kan niet duiden wie hoeveel 

bijdroeg. Uw echtgenoot had dit geregeld, zo stelt u (CGVS 2, p. 19). U gevraagd of u hier nog enig bewijs 

van heeft, stelt u dat dit niet het geval is. U stelt dat er hoogstwaarschijnlijk wel iets te zien moet zijn op 

de rekening van uw echtgenoot van voor en na de transactie, maar u vermoedt dat de historiek van een 

bankrekening maar tot een jaar terug te bekijken valt (CGVS 2, p. 19). Wat er ook van zij, het is vreemd 

dat u voor zichzelf geen bewijs heeft bijgehouden van de som die u van uw rekening heeft gehaald, zodat 

u nog iets achter de hand zou hebben indien de deal met Z. (…) verkeerd zou aflopen. Dat u dit op geen 

enkele manier kan aantonen, doet de nodige vragen oproepen. 

Dat de door u beweerde vervolging door de Iraanse autoriteiten elke geloofwaardigheid ontbeert, blijkt 

tevens uit het feit dat u nauwelijks geïnformeerd heeft of men al dan niet een dossier tegen u had geopend. 

Hoewel u verklaart dat Z. (…) uw dossier ‘on hold’ zou hebben gezet, en men een dossier tegen u zou 

openen als u niet zou meewerken na uw arrestatie begin mehr 1397 (eind september 2018), heeft u nooit 

geïnformeerd of men al dan niet een dossier tegen u had opgemaakt, noch heeft u dit proberen uit te 

zoeken, noch heeft u hiervoor een advocaat geconsulteerd omdat het geen zin had (CGVS 1, p. 19; CGVS 

2, p. 16). U heeft vervolgens – nadat u Z. (…) betaald had om uw dossier te seponeren – ook niet proberen 

uitzoeken of er effectief nog een dossier tegen u lopende was (CGVS 2, p. 20). U had immers geen enkel 

tastbaar bewijs ontvangen van Z. (…) aangaande uw dossier nadat u haar betaald had (CGVS 2, p. 20). 

Om te rechtvaardigen dat u geen verdere informatie inwon, stelt u dat u vrijwel meteen naar België kwam, 

waardoor u geen verder onderzoek deed (CGVS 2, p. 20). Echter, u situeert de betaling aan Z. (…) 

ongeveer een week na uw arrestatie, hetgeen eind september 2018 plaatsvond (CGVS 1, p. 19; CGVS 

2, p. 19). U vertrok pas in mei 2019, wat u nog ruim zes maand de tijd gaf (CGVS 1, p. 7). Dat u nagelaten 

heeft te informeren naar het al dan niet bestaan van een dossier tegen u ondermijnt in ernstige mate uw 

vermeende vrees. Uw arrestatie in mehr 1397 maakt immers de kern van uw vrees uit, waardoor kan 

worden verwacht dat u het risico op het bestaan van een dossier probeerde in te schatten. Tot slot dient 

te worden opgemerkt dat u ook tijdens het laatste telefoongesprek met Z. (…), ongeveer drie weken tot 

een maand voor uw vertrek, niet meer geïnformeerd heeft naar uw dossier (CGVS 2, p. 21). Verder bent 

u incoherent wat betreft de problemen na uw vertrek, en kan u hier slechts weinig duiding bij geven. Zo 

stelt u aanvankelijk tijdens het eerste persoonlijk onderhoud dat uw echtgenoot ontslagen werd op zijn 

werk, waar u overigens op geen enkele manier kan hardmaken dat dit door toedoen van uw problemen 

zou zijn (CGVS 1, p. 26; CGVS 2, p. 13). Uw echtgenoot had verder niets meer vernomen van de 

autoriteiten na uw vertrek (CGVS 1, p. 26). Opmerkelijk is dat u het tijdens het tweede persoonlijk 

onderhoud over een andere boeg gooit en aanhaalt dat uw echtgenoot werd opgeroepen. U kan echter 

geen duiding geven over wanneer uw echtgenoot werd opgeroepen of wat ze hem toen precies allemaal 

gevraagd hebben (CGVS 2, p. 13, p. 14). U gevraagd hoe u dit nieuws dan vernomen heeft, stelt u dat dit 

via een familievriend liep, u geen verdere vragen heeft gesteld aan deze persoon en in januari 2021 op 

de hoogte werd gebracht van dit feit (CGVS 2, p. 13, p. 14). Aangezien het eerste persoonlijk onderhoud 

plaatsvond op 23 februari 2021 kan worden verwacht dat u dit toen reeds zou hebben aangehaald. Dat u 

nagelaten heeft dit toen te vermelden, roept de nodige vragen op. Dat u bovenstaande zaken bovendien 

niet heeft proberen achterhalen en er tegenstrijdige verklaringen over aflegt, hoewel het hier om 

elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse 

autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees 

voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Overigens kan van een 

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

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

vluchtrelaas. 

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw relaas. Er 

kan dan ook geen geloof worden gehecht dat u in Iran politieke problemen heeft gekend omwille van de 

banden van uw vader en broer bij de CPI. 

Bovendien dient eveneens te worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd uw politiek profiel 

aannemelijk te maken. Zo heeft u in Iran geen politieke activiteiten uitgevoerd, kan u niet duiden welke 

politieke activiteiten uw vader in Iran heeft gehad en of deze politieke activiteiten al dan niet tot zijn vertrek 

uit Iran hebben geleid (CGVS 1, p. 7, p. 9, p. 10; CGVS 2, p. 8). Omdat u in Iran nooit enig politieke 

activiteiten heeft uitgevoerd, kunnen er ook de nodige vragen worden gesteld bij de beweegredenen en 

de oprechtheid van uw politieke engagement in België. U bent immers pas drie tot vier maanden na uw 

aankomst in België lid geworden van de CPI (CGVS 1, p. 25). 

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op 

vervolging/ moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. 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 
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risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat politieke 

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. Er dient in uw geval echter te worden 

vastgesteld dat de door u aangehaalde politieke activiteiten in België een duidelijk opportunistisch karakter 

vertonen. 

Zo blijkt uw kennis en uw beweegredenen om zich aan te sluiten bij de CPI bijzonder beperkt. Gevraagd 

naar uw beweegredenen, stelt u bijzonder summier dat u een Iran wilt zoals België een koninkrijk is, opdat 

mensen in vrijheid kunnen leven, zoals het voorheen het geval was in Iran (CGVS 1, p. 25). Wanneer u 

gevraagd wordt naar het doel van de partij antwoordt u louter dat ze het regime willen vernietigen. U blijft 

bijzonder vaag op welke manier ze dit doel dan zouden willen bereiken. U er op gewezen om concreet op 

de vraag te antwoorden, stelt u niet te weten hoe de CPI haar doel wenst te bereiken (CGVS 1, p. 12). 

Om uw gebrekkige kennis te vergoelijken, stelt u slechts één tot anderhalf jaar in België te zijn, waardoor 

de tijd beperkt was, en u door uw ziekte hier niet veel tijd voor heeft gehad (CGVS 1, p. 12). Dat u medische 

problemen heeft (gekend), wordt niet betwist, doch dit is geen vergoelijking voor uw gebrekkige kennis, 

daar kan worden verwacht dat u als sympathisant van de CPI toch over een zekere basiskennis zou 

beschikken en u uw motivatie om zich aan te sluiten bij de CPI uit de doeken zou kunnen doen, hetgeen 

waartoe u in gebreke blijft. Verder kan u niet duiden waar de zon en de leeuw op de vlag die u vasthoudt 

tijdens de betogingen voor staan. U vermoedt vrijheid en verbondenheid met de Iraanse bevolking (CGVS 

1, p. 12). Op basis van de beschikbare informatie blijkt echter dat deze vlag, de vlag van Iran betreft van 

voor de Iraanse revolutie in 1979 en beide symbolen reeds een lange geschiedenis kennen in Iran. De 

vlag staat immers symbool voor de monarchistische partijen in ballingschap. U voegt er aan toe dat u 

slechts een samenvatting van de partij kent. U vervolgens gevraagd om deze weer te geven, stelt u 

verkeerdelijk dat de partij is opgericht in 1994 en komt u niet verder dan de oprichter van de partij te 

benoemen en dat men Pahlavi terug aan de macht wilt (CGVS 1, p. 12). Verder weet u ook niet waar de 

letters ‘CPI’ voor staan, en kan u enkel aangeven dat de I voor Iran staat (CGVS 1, p. 25). Opmerkelijk is 

vervolgens dat wanneer u tijdens het persoonlijk onderhoud de website van de CPI werd getoond, u stelde 

dat dit niet hun website betrof. U vervolgens gevraagd om de link naar de website neer te leggen, dient te 

worden opgemerkt dat u na het persoonlijk onderhoud net dezelfde link doorgeeft als van de website die 

u tijdens het persoonlijk onderhoud werd getoond (CGVS 2, p. 22). U tot slot gevraagd wat u zou kunnen 

betekenen voor de partij, stelt u een gewoon lid te zijn en niets te kunnen betekenen voor de partij omdat 

ze u tot nu toe niets gevraagd hebben (CGVS 1, p. 25, p. 26). Dit is niet ernstig. Verwacht kan worden dat 

u zich inzet voor de partij, indien u daadwerkelijk een overtuigd sympathisant bent. Dat u vooreerst slechts 

over een geringe basiskennis beschikt van de partij, ondermijnt de oprechtheid van uw politiek 

engagement in België. 

Op basis van uw verklaringen en de door u neergelegde documenten van de verschillende betogingen of 

activiteiten waaraan u deelnam in België, kan worden geconcludeerd dat u slechts een beperkte 

betrokkenheid heeft bij de partij. Zo blijkt uw activisme in België er vooral uit te bestaan als deelnemer of 

als sympathisant aanwezig te zijn op de betogingen. U heeft op geen enkele betoging met de media 

gesproken en deed wat de andere deelnemers deden, zonder te kunnen duiden wanneer u nu precies 

aan de verschillende betogingen deelnam (CGVS 1, p. 11 – 14). Na een blik op uw sociale media blijkt u 

in augustus of september 2019 voor het eerst te hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten. 

Hoewel u verklaart in juli 2021 een toespraak te hebben gehouden voor de Iraanse ambassade, kan u dat 

op geen enkele manier aantonen (CGVS 2, p. 5). U stelt dat uw toespraak nergens in de media is 

verschenen, alsook heeft u geen opname van uw toespraak (CGVS 2, p. 5, p. 6). U legt een foto neer 

waarbij u naast een foto van Reza Pahlavi staat met een kaartje in uw handen, wat geenszins aantoont 

dat u toen een speech hield. Er is immers niet te zien ten aanzien van wie u uw speech houdt. Bovendien 

is een foto altijd een momentopname die in scène kan worden gezet. Daar waar een foto van u bij twee 

persbureaus is verschenen naar aanleiding van uw deelname aan de betoging van 27 augustus 2021 

(CGVS 2, p. 4 – 5), dient te worden opgemerkt dat de tweet van Mohajran Iran slechts geliket werd door 

53 personen en gedeeld door 20 personen. Het nieuwsbericht van Akhtarnews, een website waarvan 

zowel de url, de taalkeuze als de domeinlocatie van het youtubekanaal verwijzen naar Duitsland - werd 

gezien door 452 personen, doch u bent slechts op twee van de 36 foto’s die bij het nieuwsbericht staan 

weergegeven duidelijk zichtbaar in beeld gebracht. Bovendien staat u steeds tussen uiteenlopende 

mensen in groep en neemt u zoals eerder aangegeven geen prominente rol aan. Gezien het een duidelijk 

Duitse website betreft, is allerminst aangetoond dat de Iraanse autoriteiten dit nieuwsbericht onder de 

ogen zouden zijn gekomen. Daar waar uw advocate in haar schrijven van 5 januari 2022 verwijst naar de 

betoging van 12 december 2021 die werd verspreid op sociale media, dient te worden opgemerkt dat de 

toegevoegde links naar verschillende Facebookpagina’s slechts door een gering aantal personen werden 

bekeken. Het originele bericht, dat via uw persoonlijke Facebookpagina werd gepost, werd slechts twee 

keer gedeeld en door acht personen geliket. De gedeelde posts werden dan weer één of zes keer geliket, 
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wat geenszins wijst op een groot bereik. Bovendien blijkt op basis van de neergelegde foto’s dat u slechts 

aanwezig was met een vijftal personen om deze actie te promoten, waardoor allerminst blijkt dat de 

Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Dat u heeft deelgenomen aan meerdere betogingen 

in België, hetgeen u staaft met meerdere foto’s, wijst niet op de oprechtheid van uw politiek engagement. 

U heeft immers uw politiek profiel niet aannemelijk gemaakt. Uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten op 

de hoogte zijn van deze activiteiten. Wat betreft uw activisme op sociale media, dient te worden opgemerkt 

dat u uw accounts op Instagram en Facebook pas heeft aangemaakt na uw aankomst in België (CGVS 

1, p. 6). Uw Instagrampagina heeft u onder een andere naam omdat deze niet gefilterd wordt in Iran, 

waardoor de Iraanse autoriteiten de inhoud zouden kunnen bekijken, zo zegt u zelf (CGVS 1, p. 6). U 

deelt er voornamelijk video’s van anderen op. De foto’s en video’s van uw deelname aan betogingen 

worden duidelijk een pak minder geliket of bekeken, die respectievelijk maximum 66 likes of 91 views 

telde. Een blik op uw Facebookpagina leert dan weer dat u slechts 82 vrienden heeft. De berichten op uw 

Facebookpagina hebben een zodanig klein bereik dat deze slechts geliket worden door maximum een 

zevental personen. Gelet op het opportunistische en aldus onoprechte karakter van uw politiek activisme 

kan worden verwacht dat u deze boodschappen op uw sociale mediakanalen wist alvorens terug te keren 

naar Iran. Niets wijst erop dat deze Facebookberichten reeds in het vizier van de Iraanse autoriteiten 

gekomen zijn. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan 

uw administratief dossier blijkt dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende 

verzoekers. Evenmin hebben zij veel aandacht voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, 

gedaan of op internet hebben gezet. Het zijn personen die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – 

u heeft dit echter, zoals reeds eerder werd vastgesteld, niet aannemelijk gemaakt –, die bij terugkeer een 

groter risico lopen om in de aandacht van de Iraanse autoriteiten te komen. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat er in uw hoofde geen sprake is 

van een oprecht politiek engagement. Hierdoor kan niet aangenomen dat u zich bij terugkeer naar Iran 

als dusdanig zult manifesteren, gelet op het feit dat u in het verleden nooit politieke activiteiten heeft 

uitgevoerd in Iran. Er is bij u dan ook geen sprake van een gegronde vrees om bij terugkeer naar Iran in 

het vizier te komen van de Iraanse autoriteiten. 

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

toegevoegd. 

Wat betreft het vluchtelingenstatuut dat toegekend werd aan uw vader N. M., F. (…) (OV (…)), uw moeder 

T., S. (…) (OV (…)) en uw broer N. M., K. (…) (OV (…)) moet in eerste instantie opgemerkt worden dat 

uw ouders op 28 december 2000 en uw broer op 8 juni 2004 een verzoek om internationale bescherming 

indienden. U kwam 19 jaar later aan in België waar u op 19 mei 2019 een verzoek om internationale 

bescherming indiende. Het CGVS moet elk verzoek om internationale bescherming op individuele basis 

onderzoeken, en dient hierbij rekening te houden met de persoon van de verzoeker, de specifieke 

gegevens van het dossier en de feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen 

van de beslissing aangaande het verzoek. 

Daar waar u verwijst naar de politieke activiteiten van uw broer en uw vader in België dient te worden 

opgemerkt dat op basis van de beschikbare informatie blijkt dat er in de meer recente jaren geen gewag 

wordt gemaakt van problemen met monarchistische groeperingen. Hoewel er een aantal arrestaties terug 

te vinden zijn van sympathisanten van het monarchisme tijdens de protesten in 2019, wordt er nergens 

gewag gemaakt van eventuele problemen van familieleden van personen die opkomen voor het 

monarchisme in het buitenland. Het loutere feit dat uw ouders en uw broer als vluchteling erkend werden 

in België, betekent dan ook niet dat er ook in uw geval beslist moet worden tot toekenning van een 

beschermingsstatuut. Zoals reeds aangehaald bent u er niet in geslaagd in Iran vervolgingsproblemen te 

hebben gekend omwille van het door u beweerde lidmaatschap van uw broer en vader bij de CPI. 

Bovendien wordt hun zichtbaar activisme in België sterk gerelativeerd doordat uw verklaringen erover 

weinig coherent zijn met de objectieve informatie. Op basis van de beschikbare informatie blijkt namelijk 

dat de leden van het bestuur van de CPI verantwoordelijk zijn voor de website van CPI. De naam van uw 

broer is hier echter niet in terug te vinden, in tegenstelling tot wat u beweerde (CGVS 1, p. 25). Verder 

blijkt nog dat noch uw vader, noch uw broer worden vermeld als sprekers op het congres. Dit stemt 

eveneens niet overeen met uw verklaringen dat beiden een toespraak hebben gehouden (CGVS 2, p. 15). 

Om aan te tonen dat uw vader en uw broer betrokken waren bij de organisatie van het CPI-congres legt 

u twee documenten neer. Het document om aan te tonen dat uw broer een waarborg betaalde in functie 

van dit congres, stelt weliswaar dat dit de periode van 14 tot 17 september 2018 betreft, doch er wordt 

echter niet verder gespecificeerd aan wie er onderdak wordt geboden. De e-mails tussen uw broer en een 

politiechef bevestigen dat uw broer met deze politieagent contacten heeft gehad in functie van het 

congres, doch tonen niet aan welke concrete, prominente, rol uw broer heeft gespeeld in de organisatie 

van het congres. U legt nog een link neer naar een video om aan te tonen dat uw broer en vader gespeecht 

hebben op het congres (CGVS 2, p. 15). De link is echter niet meer beschikbaar, waardoor onmogelijk 

kan worden nagegaan of dit daadwerkelijk het geval was. Wat betreft de link waarmee u verwijst naar de 
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website van de CPI of hun Facebookpagina, dient te worden opgemerkt dat nergens gewag wordt 

gemaakt van de betrokkenheid van uw broer (CGVS 2, p. 22). Wat er ook van zij, u heeft uw problemen 

in Iran omwille van de vermeende politieke activiteiten van uw broer en vader in België niet aannemelijk 

gemaakt, waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat de Iraanse autoriteiten op 

de hoogte zijn van die activiteiten, waardoor u niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde 

bezwaarlijk bij terugkeer naar Iran een gegronde vrees voor vervolging of een actueel reëel risico op 

ernstige schade kan worden geput. 

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin 

ombuigen. U legt uw paspoort en dat van uw dochter en uw huwelijksakte neer, hetgeen uw nationaliteit 

en uw burgerlijke stand aantoont, en hier niet ter discussie staat. De stempels in jullie beide paspoorten 

bevestigen bovendien uw eerdere bezoeken aan België in 2015 en 2017. De Belgische identiteitskaarten 

van uw zoon en dochter en het studiebewijs van uw zoon bevestigen dat ze een Belgische 

verblijfsvergunning hebben gekregen. De verschillende foto’s om uw politieke activiteiten aan te tonen, 

alsook de verklaring van het CPI kunnen enkel bewijswaarde worden toegekend indien er sprake is van 

een oprecht politiek engagement, hetgeen bij u niet het geval is. Bovendien kan hier nog aan worden 

toegevoegd dat in de verklaring van de CPI staat vermeld dat u zich intensief met de principes van de 

partij bezighield, terwijl u slechts over een geringe basiskennis van de partij beschikt en amper duiding 

kan geven bij de manier waarop de doelen van de partij worden bereikt. Het is ook duidelijk dat deze 

verklaring werd opgemaakt om te dienen als bewijsstuk voor uw verzoek om internationale bescherming. 

Het gesolliciteerd karakter ontneemt het stuk zijn objectieve bewijswaarde. De toestemmingsbrief van het 

Antwerpse stadsbestuur ter attentie van uw broer K. (…) bevestigt enkel dat er op 12 december 2021 een 

betoging plaatsvond, doch toont dit niet aan in welke hoedanigheid uw broer betrokken was bij deze actie. 

Bovendien blijkt ook op basis van deze brief het kleine bereik van deze actie, gelet op een opkomst van 

een tiental personen. Zoals reeds eerder werd gesteld, blijkt op basis hiervan geenszins dat de Iraanse 

autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn, gelet op het opportunistisch karakter van uw politieke 

activiteiten. Aangaande de twee artikels om aan te tonen dat uw echtgenoot geen toestemming kreeg om 

als internationale scheidsrechter in het worstelen te fungeren tijdens de Olympische Spelen in Rio van 

2016, hetgeen u wijt aan uw problemen, dient te worden opgemerkt dat in de artikels zelf geen reden 

vermeld staat waarom uw echtgenoot geen toestemming kreeg (CGVS 1, p. 15). Hiermee heeft u dan ook 

allerminst aangetoond dat dit door toedoen van de Iraanse autoriteiten zou zijn geweest. Na een blik op 

de Facebookpagina van uw zoon Ar. (…) blijkt immers verder nog dat uw echtgenoot na 2016 nog bij 

andere internationale wedstrijden als scheidsrechter heeft gefungeerd en in die periode nog is afgereisd 

naar Indië, Bulgarije, Kirgizië en Frankrijk, waardoor uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten omwille van 

uw problemen zijn job verhinderden. Volledigheidshalve wenst het CGVS nog toe te voegen dat wat betreft 

uw opmerkingen, aangestipt kan worden dat geen van de specifieke opmerkingen over voorgehouden 

fouten in de notities van het persoonlijk onderhoud zaken betroffen pertinent voor bovenstaande 

beslissing. Deze opmerkingen vermogen geenszins bovenstaande appreciatie in positieve zin om te 

buigen. 

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. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 3 en 13 EVRM, 

van de artikelen 48/3 en 48/4 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 en van “de beginselen van behoorlijk bestuur, de 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden 

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

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

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.  

Met betrekking tot artikel 13 EVRM stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet aantoont op welke wijze 

deze verdragsbepaling door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Verzoekende partij beperkt 

zich in haar betoog tot een loutere verwijzing naar voormeld artikel. Dit onderdeel van het eerste middel 

is derhalve niet ontvankelijk. 
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2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de 

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

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

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

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

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

blijkt dat verzoekende 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 

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.2.4. Waar verzoekende partij niet akkoord lijkt te gaan met de beoordeling door verwerende partij van 

de bijzondere procedurele noden in haar hoofde en opwerpt dat haar ziekte en behandeling een zware 

impact hebben op haar cognitief functioneren, wijst de Raad evenwel op de pertinente bemerking in de 

bestreden beslissing dat, daar waar verzoekende partij tijdens haar tweede onderhoud aanhaalde omwille 

van haar medicatie bepaalde zaken niet meer goed te herinneren en ook haar advocaat hierop alludeert 

in haar opmerkingen op het einde van het persoonlijk onderhoud, nergens in de door haar bijgebrachte 

medische attesten gespecificeerd wordt welke medicatie zij diende te nemen en evenmin aanbevelingen 

worden gedaan naar het persoonlijk onderhoud toe, waardoor uit niets blijkt dat eventuele gebrekkige of 

tegenstrijdige verklaringen te wijten zouden zijn aan geheugenproblemen. Tevens wordt er in dit verband 

door verwerende partij op gewezen dat zulks evenmin uit het verloop van het persoonlijk onderhouden 

kan worden afgeleid, nu verzoekende partij immers op het einde van ieder persoonlijk onderhoud aangaf 

alle vragen goed begrepen te hebben en uit niets in de weergave van de persoonlijke onderhouden blijkt 

dat zij niet in staat was om op adequate wijze haar asielmotieven uiteen te zetten. 

 

Door verzoekende partij worden geen concrete elementen bijgebracht die hierop een ander licht werpen. 

Immers beperkt zij zich tot een loutere verwijzing naar algemene informatie inzake de klachten die de door 

haar ondergane behandeling “kan” veroorzaken, doch wordt door haar geen enkel medisch attest 

bijgebracht ter staving van de door haar beweerde “ernstige geheugenproblemen”. Het in origineel 
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ondertekend medisch attest van huisarts Galouchka Michaël dat verzoekende partij ter terechtzitting 

neerlegt kan bezwaarlijk als bewijs van haar geheugenproblemen worden aangenomen. Daargelaten de 

vaststelling dat dit attest uitgaat van een huisarts en derhalve niet van een ter zake gespecialiseerd 

psychiater bevat dit attest louter navolgende tekst: 

“Hierbij bevestig ik, dr. Michaël Galouchka, dat mijn patiënte, Neja Mot 

wordt in de huisartsenpraktijk Groenenborg omwille van klachten van 

carpal tunnelsyndroom. 

Verder krijgt zij ook psychologische ondersteuning door een erkende p” 

Deze onsamenhangende en vermoedelijk onvolledige tekst laat niet toe te besluiten dat verzoekende 

partij niet in staat mag worden geacht haar asielprocedure op een correcte manier te doorlopen en 

plausibele en coherente verklaringen af te leggen.  

 

Verzoekende partij toont dan ook niet aan dat zij niet in staat was om op adequate wijze haar 

asielmotieven uiteen te zetten.  

 

2.2.5. De Raad stelt vast dat uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij bij terugkeer naar Iran 

vervolging vreest omwille van de politieke activiteiten van haar vader en broer in België en in het bijzonder 

omdat zij de Ettelaat geen medewerking heeft geboden om meer informatie te bekomen inzake hun 

activiteiten (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 15, 19-20, 22-24). Tevens duidt zij op haar eigen activiteiten 

bij de CPI in België (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 26-28). 

 

2.2.6. De Raad wijst er evenwel vooreerst op dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze wordt 

vastgesteld dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde politieke 

problemen in Iran omwille van de banden van haar vader en broer bij de CPI en in het bijzonder haar 

bewering dat de Ettelaat haar verzocht met hen samen te werken en hen informatie te verschaffen over 

de activiteiten van haar vader en broer bij de CPI in België. Meer bepaald wordt dienaangaande door 

verwerende partij gemotiveerd dat (i) haar houding niet in overeenstemming kan worden gebracht of 

getuigt van het hebben van een nood aan internationale bescherming, nu zij Iran meermaals verlaten 

heeft sinds de start van haar problemen en telkens vrijwillig terugkeerde, (ii) geen geloof kan worden 

gehecht aan haar bewering dat de Ettelaat opdroeg dat haar echtgenoot in Iran diende te blijven om een 

stok achter de deur te hebben en hij aldus geen visum kon verkrijgen, gelet op de drie keren dat hij er 

alsnog in sloeg om Iran te verlaten na haar vermeende arrestatie eind september 2018, (iii) er een 

incoherentie is tussen haar verklaring dat haar zoon A. sinds 2010 niet meer teruggekeerd naar Iran en 

de informatie op zijn Facebookpagina waaruit blijkt dat hij in juni 2014 is afgereisd naar Iran, en het feit 

dat haar zoon A. na 2010 nog in Iran is geweest, ondanks de schrik van haar vader dat haar zoon 

problemen zou krijgen in de toekomst, bovendien niet overeenstemt met haar voorgehouden vrees, (iv) 

het niet plausibel is dat de Iraanse autoriteiten haar na verschillende mislukte pogingen om meer 

informatie van haar broer of vader te bekomen of hen te overhalen om met hen samen te werken, bleven 

uitsturen naar België en nooit op enige andere manier proberen meer informatie te bekomen, noch haar 

ooit telefonisch in hun bijzijn haar broer of vader hebben laten opbellen, (v) zij incoherent is wat betreft de 

start van haar problemen, waardoor zij niet aannemelijk gemaakt heeft meermaals door de Iraanse 

autoriteiten benaderd te zijn geweest, (vi) zij incoherent is wat betreft de door haar geschetste tijdslijn van 

haar arrestatie en de gebeurtenissen in de nasleep van haar arrestatie, (vii) ook haar verklaringen over 

haar arrestatie een tegenstrijdigheid bevatten, (viii) zij niet aannemelijk gemaakt heeft daadwerkelijk 200 

miljoen Toman aan Z. te hebben betaald om haar dossier ‘on hold’ te zetten, (ix) het niet aannemelijk is 

dat zij nauwelijks geïnformeerd heeft of men al dan niet een dossier tegen haar had geopend, noch, nadat 

zij Z. betaald had om haar dossier te seponeren, noch geprobeerd heeft om uit te zoeken of er effectief 

nog een dossier tegen haar lopende was, en (x) zij incoherent is wat betreft de problemen na haar vertrek 

en hier slechts weinig duiding bij kan geven.  

 

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen concrete argumenten bijbrengt die voormelde 

vaststellingen, die steun vinden in de gegevens van het administratief dossier en op omstandige wijze 

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing, in een ander daglicht plaatsen.  

 

2.2.7. Vooreerst herhaalt de Raad dat verzoekende partij niet kan volstaan met een verwijzing naar haar 

ziekte en behandeling om de tegenstrijdigheden en incoherenties in haar verklaringen te vergoelijken, 

aangezien zij nalaat de door haar beweerde geheugenproblemen te staven aan de hand van een medisch 

attest.  

 

2.2.8. Verder wijst de Raad erop dat ook het louter verwijzen naar één versie van haar verklaringen als 

zijnde de correcte verklaring niet van aard is om de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties in 



  

 

 

RvV X - Pagina 12 

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. 

 

2.2.9.1. Waar geen geloof wordt gehecht aan haar bewering dat de Ettelaat opdroeg dat haar echtgenoot 

in Iran diende te blijven om een stok achter te deur te hebben en hij aldus geen visum kon verkrijgen, stelt 

verzoekende partij dat uit het “Algemeen Ambtsbericht Iran” van de Nederlandse overheid blijkt dat het 

geven van uitreisverboden een beproefde methode is van het Iraanse regime om mensen in het gareel te 

houden. Wat betreft de reizen van haar echtgenoot na haar arrestatie, stelt verzoekende partij dat zij 

“hierop alleen maar (kan) zeggen dat zij geen visum voor haar man vroeg, omdat zij vreesde om niet te 

kunnen reizen”.  

 

2.2.9.2. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekende partij tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud 

duidelijk verklaarde dat haar man geen visum kon verkrijgen en dat de Ettelaat hem expliciet had gezegd 

dat hij Iran niet mocht verlaten, volgens haar zodat ze een stok achter de deur zouden hebben (notities 

CGVS d.d. 23/02/2021, p. 4-5). Het feit dat haar echtgenoot klaarblijkelijk er alsnog in sloeg om Iran drie 

keer te verlaten na haar vermeende arrestatie eind september 2018, valt dan ook geenszins te rijmen met 

haar verklaring dat haar echtgenoot werd opgedragen om in Iran te blijven en ondergraaft de 

geloofwaardigheid van de door haar beweerde problemen met de Iraanse autoriteiten. Met een loutere 

verwijzing naar algemene informatie over het opleggen van reisverboden door de Iraanse autoriteiten – 

nog daargelaten de vaststelling dat verzoekende partij het rapport waaruit zij desbetreffend citeert niet 

bijbrengt en de hyperlink in het verzoekschrift verwijst naar een locatie op de harde schijf van 

(vermoedelijk) de computer van de advocaat van verzoekende partij en derhalve niet voor de Raad 

toegankelijk is – werpt verzoekende partij geen ander licht op deze vaststelling.  

 

2.2.10.1. In verband met het feit dat haar zoon in 2014 naar Iran reisde, bemerkt verzoekende partij dat 

de situatie in 2014 heel kalm was en dat zelfs haar vader dacht dat de problemen voorbij waren, hetgeen 

achteraf echter niet het geval bleek te zijn. De reis van haar zoon is dan ook niet tegenstrijdig met de 

eerdere overtuiging van haar vader dat haar zoon in de problemen zou komen indien hij zou terugkeren 

naar Iran. 

 

2.2.10.2. De Raad is evenwel van oordeel dat dit een allesbehalve overtuigende post-factumverklaring 

betreft die duidelijk na reflectie tot stand gekomen is teneinde haar tegenstrijdige verklaringen alsnog 

verenigbaar te laten schijnen. Immers dient er vooreerst op te worden gewezen dat verzoekende partij op 

het Commissariaat-generaal voorhield dat haar zoon sinds 2010 niet meer is teruggekeerd naar Iran 

(notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 7). Bovendien stelde zij er dat haar vader niet wilde dat haar zoon 

terugkeerde naar Iran en dat hij vooral vreesde dat haar zoon er problemen zou kennen wanneer hij ouder 

werd (notities CGVS d.d. 23/02/2021, p. 20-21), waardoor het niet ernstig is dat zij thans beweert dat haar 

vader in 2014, wanneer haar zoon aldus ouder was, plots zou menen dat haar zoon geen risico meer liep 

in Iran. De vaststelling dat uit het Facebookprofiel van haar zoon A. blijkt dat hij in juni 2014 is afgereisd 

naar Iran, doet dan ook verder afbreuk aan de door verzoekende partij voorgehouden problemen met de 

Iraanse autoriteiten. 

 

2.2.11.1. Waar verwerende partij zich vragen stelt bij de werkwijze van de Iraanse autoriteiten, nu zij haar 

bleven uitsturen naar België en nooit op enige andere manier probeerden meer informatie te bekomen, 

meent verzoekende partij dat de starre houding van de Iraanse autoriteiten haar niet verweten kan 

worden, nu deze dienst immers niet gekend is als zeer flexibel en vooruitstrevend en zij bovendien niet 

verantwoordelijk is voor de methoden die de Iraanse autoriteiten al dan niet hanteren.  

 

2.2.11.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij niet verder komt dan losse beweringen, 

waarmee zij echter geenszins de terechte motivering in de bestreden beslissing in een ander daglicht stelt 

dat het niet plausibel is dat de Iraanse autoriteiten haar na verschillende mislukte pogingen om meer 

informatie van haar broer of vader te bekomen of hen te overhalen om met hen samen te werken bleven 

uitsturen naar België en nooit op enige andere manier geprobeerd hebben meer informatie te bekomen. 

Dergelijke onaannemelijke gang van zaken ondermijnt wel degelijk verder de geloofwaardigheid van haar 

relaas. 

 

2.2.12.1. Vervolgens meent verzoekende partij dat haar verklaringen over haar arrestatie geenszins 

tegenstrijdig zijn. Immers verklaarde zij enerzijds dat zij werd vastgehouden in een kantoor van de Ettelaat 

in Ahvaz, en verklaarde zij anderzijds dat zij niet wist waar zij juist werd vastgehouden. Verzoekende partij 
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verduidelijkt wel te weten dat zij werd vastgehouden in een gebouw van de Ettelaat maar niet waar het 

gebouw zich precies bevond. 

 

2.2.12.2. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekende partij tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud 

verklaarde dat toen zij werd gearresteerd, zij meegevoerd werd met de wagen, zij niet kon zien waar ze 

heen gingen, zij geen enkel idee had waar zij werd vastgehouden en zij daar tot op de dag van vandaag 

geen notie van had (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 16). Dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

aangaf dat zij werd vastgehouden in het kantoor van de Ettelaat in Ahvaz (vragenlijst CGVS, vraag 3.1) 

is dan ook wel degelijk inconsistent met deze latere verklaring waar zij duidelijk aangeeft dat zij geen enkel 

idee had van waar zij werd vastgehouden.  

 

2.2.13.1. Omtrent de motivering dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk 200 miljoen Toman 

aan Z. te hebben betaald om haar dossier ‘on hold’ te zetten, werpt verzoekende partij op dat zij niet veel 

keuze had en in paniek was. Het is voorts niet mogelijk om hiervan nog bewijzen te krijgen. Zij stelt dat 

het mogelijk is dat de familieleden die het geld hadden afgehaald de bewijzen bijhielden, doch is het 

begrijpelijk dat, eens zij het land uit was, deze niet bewaard werden omdat deze bewijzen gevaar zouden 

kunnen opleveren.  

 

2.2.13.2. De Raad is evenwel van oordeel dat de door verzoekende partij opgeworpen vergoelijkingen 

allerminst volstaan om de in de bestreden beslissing vastgestelde onaannemelijkheden in haar 

verklaringen dienaangaande in een ander daglicht te stellen. De Raad acht het samen met verwerende 

partij allerminst aannemelijk dat (i) zij nooit enig tastbaar bewijs heeft gekregen van Z. dat haar dossier 

daadwerkelijk werd geseponeerd en zonder meer Z., die zij voor haar arrestatie nog nooit gezien of 

gehoord had, zou vertrouwen, temeer nu zij uit een familie komt die het huidige regime wantrouwt en 

reeds meer dan een decennium problemen had met deze overheid, (ii) Z. het risico zou nemen om de 

Ettelaat te omzeilen om haar veilig te stellen, nu dit voor haar heel wat gevolgen met zich mee kan 

brengen, gelet op de Iraanse context en het feit dat de Ettelaat verzoekende partij reeds meer dan vijftien 

jaar in de gaten hielden er derhalve zeker meerdere personen in die vijftien jaar op haar dossier hebben 

gewerkt waardoor het allerminst eenvoudig geseponeerd zou kunnen worden, en (iii) het Ettelaat, die haar 

eerder vijf tot zes keer per jaar opbelden en gedurende vijftien jaar erg volhardend waren, haar na haar 

arrestatie plots niet meer opbelden of benaderden, en (iv) zij nauwelijks informatie heeft over de transactie 

van die 200 miljoen Toman die door haar familie werd betaald en zij hiervan evenmin enig bewijs van 

heeft, terwijl nochtans zou mogen worden verwacht dat zij voor zichzelf een bewijs zou hebben 

bijgehouden van de som die zij van haar rekening heeft gehaald, zodat zij nog iets achter de hand zou 

hebben indien de deal met Z. verkeerd zou aflopen. Verzoekende partij werpt hierop geenszins een ander 

licht met haar verweer. 

 

2.2.14.1. Verder betoogt verzoekende partij nog dat haar niet verweten kan worden dat zij zich niet verder 

heeft geïnformeerd over haar dossier. Immers is het dossier stopgezet door het betalen van smeergeld 

waardoor het risico bestond dat dit zou uitkomen indien iemand het dossier zou inkijken.  

 

2.2.14.2. De Raad benadrukt evenwel vooreerst de vaststelling in de bestreden beslissing dat 

verzoekende partij ook voordat zij Z. betaald had om haar dossier te seponeren nooit geïnformeerd heeft 

of men na haar arrestatie al dan niet een dossier tegen haar had opgemaakt, noch geprobeerd heeft dit 

uit te zoeken en evenmin hiervoor een advocaat heeft geconsulteerd (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 

16).  

Voorts mag het gelet op haar verklaring dat zij geen enkel tastbaar bewijs ontvangen had van Z. 

aangaande haar dossier nadat zij haar betaald had (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 20) wel degelijk 

verbazen dat zij evenmin heeft proberen uitzoeken of er effectief nog een dossier tegen haar lopende was 

nadat zij Z. betaald had om haar dossier te seponeren (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 20). Dat dit alles 

zou uitkomen indien zij, eventueel via een advocaat, zich zou informeren over het al dan niet bestaan van 

een dossier tegen haar, en dat zij dit daarom heeft nagelaten, zoals verzoekende partij voorhoudt in haar 

verzoekschrift, betreft een allerminst overtuigende post-factumbewering, nu zij tijdens haar tweede 

persoonlijk onderhoud op de vraag waarom zij zich hierover niet informeerde louter stelde dat zij vrijwel 

meteen naar België kwam en daardoor geen verder onderzoek deed (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 

20). In de bestreden beslissing wordt dienaangaande evenwel de pertinente bemerking gemaakt dat 

verzoekende partij de betaling aan Z. ongeveer een week na haar arrestatie, hetgeen eind september 

2018 plaatsvond, situeert, en zij pas in mei 2019 het land verliet, waardoor zij nog ruim zes maanden de 

tijd had.  
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Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing er tevens op gewezen wordt dat 

verzoekende partij ook tijdens het laatste telefoongesprek met Z., ongeveer drie weken tot een maand 

voor haar vertrek, niet meer geïnformeerd heeft naar haar dossier (notities CGVS d.d. 08/09/2021, p. 21).  

Indien verzoekende partij werkelijk een vrees zou koesteren wegens het bestaan van een dossier tegen 

haar, kan worden verwacht dat zij ernstige pogingen zou ondernemen om zich over haar dossier te 

informeren. Dat zij dit echter heeft nagelaten, zonder dat zij hiervoor een afdoende verklaring heeft, 

ondergraaft dan ook verder de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.  

 

2.2.15. Gelet op bovenstaande vaststellingen, treedt de Raad verwerende partij bij in haar conclusie dat 

geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij beweerde politieke problemen in 

Iran omwille van de banden van haar vader en broer bij de CPI en in het bijzonder haar bewering dat de 

Ettelaat haar verzocht met hen samen te werken en hen informatie te verschaffen over de activiteiten van 

haar vader en broer bij de CPI in België. 

 

2.2.16.1. Daarnaast duidt verzoekende partij nog op haar oppositieactiviteiten sinds haar aankomst in 

België en haar Facebookprofiel waaruit haar politieke activiteiten blijken. Verzoekende partij onderstreept 

dat uit de COI Focus “Iran: internetmonitoring en sociale media” blijkt dat de Iraanse autoriteiten de 

activiteiten van Iraniërs op sociale media monitoren. Ter terechtzitting brengt verzoekende partij nieuwe 

foto’s bij van twee demonstraties – naar blijkt uit de aanvullende nota van 1 april en 9 juni 2022 – waaraan 

zij heeft deelgenomen en waarbij op enkele foto’s te zien is dat zij iets zegt in de microfoon – bij de ene 

demonstatie zijn een vijftiental personen op te merken, bij de andere zes. 

 

2.2.16.2 De Raad onderstreept in dit verband echter dat in de bestreden beslissing omstandig wordt 

vastgesteld dat de door haar aangehaalde politieke activiteiten in België een duidelijk opportunistisch 

karakter vertonen, en dit gezien haar beperkte kennis en beweegredenen om zich aan te sluiten bij de 

CPI en haar beperkte betrokkenheid bij de CPI in België. Tevens dient te worden gewezen op de 

pertinente vaststelling van verwerende partij dat uit niets blijkt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte 

zijn van haar politieke activiteiten in België en/of haar activisme op sociale media. Inzake de politieke 

boodschappen die zij plaatste op haar sociale media, wordt er door verwerende partij nog op gewezen 

dat gezien het opportunistische en aldus onoprechte karakter van haar politiek activisme verwacht kan 

worden dat zij deze boodschappen wist alvorens terug te keren naar Iran. Ten slotte merkt verwerende 

partij in dit verband nog dienstig op dat uit de beschikbare informatie toegevoegd aan het administratief 

dossier (zie administratief dossier, stuk 6, map landeninformatie, delen 2-3) blijkt dat de Iraanse 

autoriteiten weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers en evenmin veel aandacht hebben 

voor wat de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet, en dat het 

personen zijn die al eerder een verhoogd risicoprofiel hadden – hetgeen verzoekende partij echter niet 

aannemelijk heeft gemaakt – die bij een terugkeer een groter risico lopen om in de aandacht van de 

Iraanse autoriteiten te komen. Verzoekende partij brengt geen informatie bij waaruit het tegendeel blijkt. 

Immers, waar zij in haar verzoekschrift verwijst naar en citeert uit een COI Focus aangaande “Iran: 

internetmonitoring en sociale media”, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij nalaat 

desbetreffende COI Focus bij te brengen. Bovendien wordt ook in de passage die verzoekende partij 

citeert in haar verzoekschrift gesteld dat het activisten met een hoger profiel – het louter afgebeeld staan 

met een microfoon in de hand in een zeer beperkte groep, waarbij niet eens bekend is wat door haar werd 

gezegd, kan bezwaarlijk als bewijs van een dergelijk profiel worden aangenomen – of deze die connecties 

hebben met politieke oppositie in Iran zelf zijn – het zij herhaald dat verzoekende partij niet aantoont 

dergelijk profiel te hebben – waarvan de online-activiteiten worden gemonitord door de Iraanse autoriteiten 

en dat voorts het risico recht evenredig is met de aard van de kritiek en het aantal volgers dat men heeft. 

Ten slotte merkt de Raad nog op, in navolging van de commissaris-generaal, dat aangezien er in hoofde 

van verzoekende partij geen sprake is van een oprecht politiek engagement niet aangenomen kan worden 

dat zij, die ook in het verleden nooit politieke activiteiten heeft uitgevoerd in Iran, zich bij terugkeer naar 

Iran als dusdanig zal manifesteren. Zij maakt dan ook niet in concreto aannemelijk dat er sprake is van 

een gegronde vrees om bij terugkeer naar Iran in het vizier te komen van de Iraanse autoriteiten.  

 

2.2.17.1. Ten slotte benadrukt verzoekende partij nog het politiek profiel van haar familie. Zij onderstreept 

dat haar hele familie zich in het buitenland bevindt omwille van vervolging wegens hun oppositieactiviteiten 

en dat haar vader en broer in België erkend werden als vluchteling. Verzoekende partij stelt dat hun 

politieke activiteiten gemonitord worden door de Iraanse autoriteiten en dat de Iraanse autoriteiten hiervan 

dan ook op de hoogte zijn. Zij verwijst naar een jaarrapport van Amnesty International waaruit blijkt dat de 

Iraanse autoriteiten oppositieactiviteiten niet dulden. De vluchtelingenstatus dient haar dan ook toegekend 

te worden, “daar zij behoort tot een sociale groep, namelijk die van haar familie, die als geheel wordt 

vervolgd omwille van de politieke activiteiten die zij hebben”.  
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2.2.17.2. De Raad onderstreept evenwel dat in de bestreden beslissing uitgebreid wordt gemotiveerd 

waarom verzoekende partij niet kan volstaan met een loutere verwijzing naar het vluchtelingenstatuut van 

haar vader, haar moeder en haar broer en de politieke activiteiten van haar broer en vader in België 

teneinde aannemelijk te maken dat er in haar hoofde bij terugkeer naar Iran sprake is van een gegronde 

vrees voor vervolging of een actueel risico op ernstige schade. Verwerende partij motiveert desbetreffend 

als volgt: “Wat betreft het vluchtelingenstatuut dat toegekend werd aan uw vader N. M., F. (…) (OV (…)), 

uw moeder T., S. (…) (OV (…)) en uw broer N. M., K. (…) (OV (…)) moet in eerste instantie opgemerkt 

worden dat uw ouders op 28 december 2000 en uw broer op 8 juni 2004 een verzoek om internationale 

bescherming indienden. U kwam 19 jaar later aan in België waar u op 19 mei 2019 een verzoek om 

internationale bescherming indiende. Het CGVS moet elk verzoek om internationale bescherming op 

individuele basis onderzoeken, en dient hierbij rekening te houden met de persoon van de verzoeker, de 

specifieke gegevens van het dossier en de feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van 

het nemen van de beslissing aangaande het verzoek. 

Daar waar u verwijst naar de politieke activiteiten van uw broer en uw vader in België dient te worden 

opgemerkt dat op basis van de beschikbare informatie blijkt dat er in de meer recente jaren geen gewag 

wordt gemaakt van problemen met monarchistische groeperingen. Hoewel er een aantal arrestaties terug 

te vinden zijn van sympathisanten van het monarchisme tijdens de protesten in 2019, wordt er nergens 

gewag gemaakt van eventuele problemen van familieleden van personen die opkomen voor het 

monarchisme in het buitenland. Het loutere feit dat uw ouders en uw broer als vluchteling erkend werden 

in België, betekent dan ook niet dat er ook in uw geval beslist moet worden tot toekenning van een 

beschermingsstatuut. Zoals reeds aangehaald bent u er niet in geslaagd in Iran vervolgingsproblemen te 

hebben gekend omwille van het door u beweerde lidmaatschap van uw broer en vader bij de CPI. 

Bovendien wordt hun zichtbaar activisme in België sterk gerelativeerd doordat uw verklaringen erover 

weinig coherent zijn met de objectieve informatie. Op basis van de beschikbare informatie blijkt namelijk 

dat de leden van het bestuur van de CPI verantwoordelijk zijn voor de website van CPI. De naam van uw 

broer is hier echter niet in terug te vinden, in tegenstelling tot wat u beweerde (CGVS 1, p. 25). Verder 

blijkt nog dat noch uw vader, noch uw broer worden vermeld als sprekers op het congres. Dit stemt 

eveneens niet overeen met uw verklaringen dat beiden een toespraak hebben gehouden (CGVS 2, p. 15). 

Om aan te tonen dat uw vader en uw broer betrokken waren bij de organisatie van het CPI-congres legt 

u twee documenten neer. Het document om aan te tonen dat uw broer een waarborg betaalde in functie 

van dit congres, stelt weliswaar dat dit de periode van 14 tot 17 september 2018 betreft, doch er wordt 

echter niet verder gespecificeerd aan wie er onderdak wordt geboden. De e-mails tussen uw broer en een 

politiechef bevestigen dat uw broer met deze politieagent contacten heeft gehad in functie van het 

congres, doch tonen niet aan welke concrete, prominente, rol uw broer heeft gespeeld in de organisatie 

van het congres. U legt nog een link neer naar een video om aan te tonen dat uw broer en vader gespeecht 

hebben op het congres (CGVS 2, p. 15). De link is echter niet meer beschikbaar, waardoor onmogelijk 

kan worden nagegaan of dit daadwerkelijk het geval was. Wat betreft de link waarmee u verwijst naar de 

website van de CPI of hun Facebookpagina, dient te worden opgemerkt dat nergens gewag wordt 

gemaakt van de betrokkenheid van uw broer (CGVS 2, p. 22). Wat er ook van zij, u heeft uw problemen 

in Iran omwille van de vermeende politieke activiteiten van uw broer en vader in België niet aannemelijk 

gemaakt, waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat de Iraanse autoriteiten op 

de hoogte zijn van die activiteiten, waardoor u niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde 

bezwaarlijk bij terugkeer naar Iran een gegronde vrees voor vervolging of een actueel reëel risico op 

ernstige schade kan worden geput.” 

 

Verzoekende partij brengt geen concrete elementen aan die hierop een ander licht werpen. Immers komt 

zij niet verder dan de blote bewering dat de politieke activiteiten van haar vader en broer in België door 

de Iraanse autoriteiten gemonitord worden. Er dient echter te worden onderstreept dat er hiervoor geen 

concrete aanwijzingen zijn, nu geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door verzoekende partij 

voorgehouden problemen in Iran omwille van de vermeende politieke activiteiten van haar broer en vader 

in België en derhalve evenmin aan haar bewering dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn 

van die activiteiten. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog citeert uit een niet nader bepaald 

jaarrapport van Amnesty International, stelt de Raad vast dat verzoekende partij ook hier nalaat het 

rapport in kwestie bij te brengen. Bovendien moet worden opgemerkt dat verzoekende partij hoe dan ook 

niet kan volstaan met een loutere verwijzing naar informatie van algemene aard waaruit moet blijken dat 

de Iraanse autoriteiten oppositieactiviteiten niet dulden ten einde een nood aan internationale 

bescherming in haar hoofde aannemelijk te maken. Immers volstaat zulks niet om aan te tonen dat 

verzoekende partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar 

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 
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bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te 

worden aangetoond en verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke.  

 

2.2.18. 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. 

 

2.2.19. 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.  

 

2.2.20. 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 de persoonlijke onderhouden op het Commissariaat-generaal d.d. 23 

februari 2021 en 8 september 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. 

X; RvS 28 november 2006, nr. X). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  

 

2.2.21. 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. 

 

2.2.22. Het middel kan 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. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

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 


