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nr. 274 739 van 29 juni 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WALDMANN

Rue Jondry 2A

4020 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 1 april 2022 heeft

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

28 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 17 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN loco advocaat J. WALDMANN, die verschijnt voor

verzoekende partij en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 27 november 2021 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op

22 februari 2021 en op 1 juli 2021.

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

neemt op 28 februari 2022 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is de thans bestreden beslissing die luidt als volgt:



RvV X - Pagina 2 van 12

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger afkomstig uit Shiraz/Iran. Van origine bent u Fars.

U huwde op 26/11/1349 (Perzische kalender, omgezet naar westerse kalender 15 februari 1971) met F.

M.. Uw echtgenote verblijft reeds 10 jaar in België omdat zij voor het kind van uw zoon P. (OV (…)) moet

zorgen. In 1365 (21 maart 1986 – 20 maart 1987) ging u voor een onderhoud bij uw garagist, mijnheer H..

Deze zag dat u het moeilijk had en nam u hierop mee naar een bijeenkomst van dervish in Shiraz. Die

bijeenkomst was voor u zo energievol en zo spannend dat u dit niet meer kon vergeten. Sindsdien begon

u naar de bijeenkomsten te gaan en werd u lid van de Safishahi-dervish orde in Shiraz. U ging vanaf dan

wekelijks naar bijeenkomsten van dervish in het huis van de meester van uw orde, Shah Safi. Rond 2012

of 2013 overleed Shah Safi. Vanaf dan vormde u samen met een 30-tal anderen een groep en werden de

bijeenkomsten van dervish afwisselend bij verschillende leden thuis gehouden. Rond 1389 (2010-2011)

was u op een dervish-bijeenkomst aanwezig toen de politie ter plaatse kwam. Zij gaven jullie een

mondelinge waarschuwing dergelijke bijeenkomsten niet meer te houden. Rond 1390 (2011-2012) kwam

de politie opnieuw ter plaatse tijdens een dervish-bijeenkomst die dit keer in het huis van mijnheer H.

doorging. U diende samen met de andere aanwezigen een gezamenlijke verklaring af te leggen waarbij

jullie beloofden in de toekomst geen bijeenkomsten meer te zullen houden. Gezien de problemen die jullie

hadden met de politie, besloot u om vanaf 1391 of 1392 (2012/2013 of 2013/2014) de dervish-

bijeenkomsten elke donderdag te laten doorgaan in een villa in een boomgaard van uw broer Ali. De villa

was op 20 kilometer van Shiraz gelegen. Op 7 aban 1395 (28 oktober 2016) ging u samen met uw broer

K. en diens echtgenote naar Pasargad (plaats waar er ruïnes zijn van de hoofdstad van het Perzische ijk

onder Cyrus II) om er Kourosh te vieren. U liep er samen met anderen aanwezigen hand in hand en riep

er slogans. Toen u rond 12 uur ’s middags met uw broer en schoonzus iets wou gaan eten, werd u door

een persoon aangesproken die u vroeg om in een bus te stappen. U stapte in en werd naar een afgelegen

schoolgebouw gebracht. In het schoolgebouw werden er steeds meer mensen die te Pasargad waren

opgepakt, binnen gebracht. Er werd u ter plaatse door het ettelaat (ministerie van informatie) gevraagd

wat u gedaan had en waarom u naar Pasargad was gekomen. Rond 11uur ‘s avonds mocht u beschikken

nadat u een verklaring had ondertekend dat u in de toekomst niet meer op 7 aban naar Pasargad zou

komen. Op 17 aban 1397 (8 november 2018) was een dervish-bijeenkomst in de boomgaard van uw

broer. Een persoon die als gast van R. S., één van de dervish-leden van uw groep, was meegekomen

beledigde jullie waardoor er een discussie ontstond. De gemoederen bedaarden en iedereen vertrok terug

naar huis behalve twee van uw vrienden, D. I. en N. D., die de gewoonte hadden om na bijeenkomsten

samen met u iets te eten in de boomgaard. U had echter afgesproken om bij uw zoon P. te gaan en vroeg

aan de tuinman van een nabijgelegen villa om water te voorzien voor D. I. en N. D.. Wanneer u hierop

naar uw voertuig stapte, zag u een voertuig de boomgaard binnen rijden. Er stapten een zeven- of achttal

mannen uit die de villa binnengingen. U hoorde nog lawaai maar besloot de plaats te verlaten omwille van

hetgeen er eerder die avond gebeurd was en omdat u vermoedde dat de mannen agenten waren. Toen

u rond middernacht bij uw zoon aankwam werd deze door de tuinman opgebeld. De tuinman vertelde dat

hijzelf, D. I. en N. D. zwaar waren aangepakt door de agenten die naar de villa waren gekomen. Hij

vertelde ook dat D. I. en N. D. geblinddoekt werden meegenomen en dat zijn vrouw de agenten overtuigde

dat hij slechts de tuinman was waardoor hij mocht beschikken. Op 18 aban 1397 (9 november 2018)

vertrok u van bij uw zoon naar een kennis van u, R. Z. te Shiraz. Toen u bij R. was aangekomen belde uw

schoondochter u op met de melding dat uw zoon P., in uw woning gearresteerd was door agenten. Hierop

reisde u samen met R.in een personenwagen via Teheran naar Tabriz. Dankzij een kennis van R. reisde

u nadien via Urumiye verder naar Turkije van waaruit u verder naar België trok waar u op 27 november

2018 een verzoek om internationale bescherming indiende. Sinds uw zoon P. na zijn arrestatie werd

vrijgelaten, werd deze diverse malen opgeroepen en gebeld. Er werd hem gevraagd waar u was. In 1399

(maart 2020/maart 2021) werd de vergunning voor het culturele centrum van uw dochter, dat gelegen is

in Birjad, niet verlengd. Er werd haar meegedeeld dat de vergunning niet verlengd werd omdat zij op één

van de privé-feesten die er gegeven werd zonder hoofddoek had rondgelopen en omdat haar vader

Dervish was. Rond november/december 2020 overleed I. D. aan corona nadat hij vanuit een cel naar een

ziekenhuis werd gebracht.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw melikaart (nationale kaart), uw

shenasnameh (boekje burgerlijke stand), foto’s en een vertaling van uw Iraans rijbewijs , een foto van

shah safi, drie foto’s van een dervish bijeenkomst van ongeveer 25 jaar geleden, nieuwsartikels in het

Farsi van verschillende gebeurtenissen die de dervish in Iran meemaken en een usb-stick met daarop

artikels omtrent vervolging van soefi-leden door de Iraanse autoriteten.
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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.

U vreest bij een terugkeer naar Iran gedood te worden door het ettelaat omwille van uw activiteiten als

Dervish (CGVS 1, p15 + CGVS 2, p13). Aan uw vluchtrelaas uit Iran, en uw daaruit voortkomende vrees

voor de Iraanse autoriteiten, kan er echter geen enkel geloof worden gehecht.

Zo verklaarde u tijdens uw eerste persoonlijke onderhoud dat u omwille van uw deelname aan een dervish

bijeenkomst een eerste keer een waarschuwing kreeg van de Iraanse autoriteiten en een belofte diende

te ondertekenen dat u niet meer zou deelnemen aan dergelijke activiteiten en u een tweede keer – omdat

er een discussie ontstond tussen de deelnemers en de agenten - jullie allen werden meegenomen, van

11u tot 23u werden vastgehouden en tevens een belofte dienden te ondertekenen (CGVS 1, p11). Tijdens

uw tweede persoonlijke onderhoud verklaarde u echter uitdrukkelijk nooit te zijn meegenomen door de

autoriteiten. U zou één keer tijdens een bijeenkomst mondeling gewaarschuwd zijn en een tweede keer

een beloftebrief ondertekend hebben (CGVS 2, p4-5).Geconfronteerd met deze tegenstrijdige

verklaringen herhaalde u louter uw laatste verklaring, namelijk dat u voor 1395 (maart 2016 - maart 2017)

nooit meegenomen werd door de Iraanse autoriteiten (CGVS 2, p15). Een louter herhalen van een

verklaring is echter geen uitleg voor dergelijke tegenstrijdigheid. Deze tegenstrijdigheid ondermijnt op

fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw confrontaties met de Iraanse autoriteiten. Aangezien

deze laatste confrontatie met de autoriteiten voor u de aanleiding was om dervish activiteiten in de villa

van uw broer te organiseren maar er geen geloof meer gehecht kan worden aan deze confrontaties, kan

er evenmin nog geloof gehecht worden aan de bijeenkomsten van de dervisch in de villa van uw broer en

de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan (CGVS 1, p10-11). Dat hieraan geen geloof kan

gehecht worden blijkt eveneens uit volgende merkwaardigheden en tegenstrijdigheden. Vooreerst

verklaarde u bij de DVZ dat u in 1397 (maart 2018 - maart 2019) een viering had in Shiraz waarbij agenten

van de sepah binnenvielen (CGVS –vragenlijst; vraag 3.3) terwijl u tijdens uw eerste persoonlijke

onderhoud, gevraagd waar deze bijeenkomst doorging, u deze situeerde op de steenweg naar Isfahan.

Gevraagd of dit in Shiraz of in de buurt van Shiraz was ontkende u en zei dat het op 20 km van Shiraz

was (CGVS 1, p3 + p10-11). Voorts is het erg merkwaardig dat u geen enkel (begin van) bewijs, zoals

bijvoorbeeld een foto, kon neerleggen van uw eigen aanwezigheid op dervish vieringen of van de vieringen

die u sinds 1391 of 1392 (2012-2013 of 2013-2014) in de boomgaard van uw broer liet doorgaan. Uw

verklaring hiervoor, namelijk dat er geen foto’s werden genomen omwille van veiligheidsredenen omdat

er sinds 1388 (maart 2009 - maart 2010) vele problemen ontstonden voor dervish in Iran (CGVS 2, p15)

kan niet overtuigen. Immers, het feit dat jullie geen veiligheidsmaatregelen namen tijdens jullie

bijeenkomsten in de boomgaard en zelfs de deur lieten openstaan tijdens de vieringen en bovendien het

feit dat u niet op voorhand werd ingelicht omtrent de nieuwkomer op de laatste viering–waarvan u vermoed

dat hij u uiteindelijk verraden heeft - en u zelfs zijn naam niet kende, toont allerminst aan dat jullie

daadwerkelijk begaan waren met jullie veiligheid (CGVS 2, p9-10).

Daarenboven verklaarde u tijdens uw eerste onderhoud uitdrukkelijk dat, toen de agenten de boomgaard

binnen vielen, u buiten de boomgaard stond en u hen niet heeft gezien. U voegde hier nog aan toe dat u,

toen u vertrok naar uw zoon P., niets wist van de agenten (CGVS 1 p12-13). Tijdens uw tweede onderhoud

echter verklaarde u plotseling dat toen u op 17 aban 1397 (8 november 2018) met uw voertuig wou

vertrekken, u zag hoe een auto aankwam, er 7 of 8 mannen uitstapten en deze de villa van de boomgaard

binnengingen (CGVS 2, p10). Geconfronteerd met uw verklaring tijdens uw eerste onderhoud, namelijk

dat u de agenten nooit gezien had (CGVS 1, p12), verklaarde u dat u toen bedoelde dat u doordat het

donker was niet kon zien hoe de mannen gekleed waren. Deze verklaring is geen uitleg voor

bovenstaande tegenstrijdigheid. Immers, u verklaarde uitdrukkelijk dat u, toen u die mannen zag

aankomen met de auto, u bewust niet terug gekeerd bent omdat u wist dat u anders gearresteerd zou

worden (CGVS 2, p11). Verder verklaarde u tijdens uw tweede persoonlijke onderhoud initieel tot

tweemaal toe dat u gezien had dat uw twee vrienden N. en I. en zelfs de tuinman, die aanwezig waren in

de villa, door mannen die in de villa aangekomen waren, geslagen werden. U verklaarde hierbij nog

uitdrukkelijk dat dit typisch gedrag van agenten is. Nadien verklaarde u dan weer dat u niet gezien had

dat N. en I. geslagen werden maar dat u enkel lawaai hoorde (CGVS 2, p10-11).

Dat u bovendien de familie van N. D. nooit bevroeg of zij nog nieuws over hem hadden nadat hij op 17

aban 1397 (8 november 2018) gearresteerd werd (CGVS 2, p12), hoewel de arrestaties van N. D. en I.

D. op 17 aban 1397 (8 november 2018) uw rechtstreekse vluchtaanleiding uit Iran uitmaakten (CGVS 1,

p12-13), is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor
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vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers redelijkerwijze verwacht

worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband

houden met de kern van zijn vluchtrelaas. Dat u de familie van N. D. nooit bevroeg, terwijl N. D. een vriend

van u was die u vanuit uw kindertijd reeds kende, omdat u geen telefoonnummer van hen had en u met

diens familie nooit nauw contact had onderhouden (CGVS 2, p12-13), kan bovenstaande zienswijze niet

ombuigen. Immers, u vroeg toen u in België was wel aan uw zoon P. om het telefoonnummer van R. H.

te bemachtigen om op die manier aan foto’s over dervish vieringen te geraken (CGVS 2, p3) waardoor

mag verondersteld worden dat u eveneens via uw zoon aan telefoonnummers van de familie van N. D.

zou kunnen geraken. Bovendien vroeg u evenmin aan iemand in Iran om persoonlijk bij de familie van N.

D. te gaan luisteren naar diens wedervaren (CGVS 2, p12-13).

Aangezien er geen geloof meer kan gehecht worden aan uw verklaringen omtrent uw problemen met de

Iraanse autoriteiten omdat u dervish zou zijn, heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat de Iraanse

autoriteiten op de hoogte zouden zijn van het feit dat u dervish bent.

Bijgevolg kan evenmin nog enig geloof worden gehecht aan uw verklaringen dat in 1399 (maart 2020 -

maart 2021) de vergunning voor het culturele centrum van uw dochter initieel niet werd verlengd omwille

van het feit dat u dervish zou zijn (CGVS 1, p7).

Betreffende uw relaas dat u op 7 aban 1395 te Pasargad werd meegenomen door het Ettelaat en waarbij

u na een aantal uren mocht beschikken nadat u een verklaring had ondertekend dat u in de toekomst niet

meer aan kourosh zou deelnemen (CGVS 2, p6-7), dient er vooreerst gesteld te worden dat u geen enkel

begin van bewijs neerlegde van uw aanwezigheid te Pasargad. Dit komt des te bevreemdend over gezien

u verklaarde dat u samen met uw broer en diens echtgenote als toerist naar daar ging (CGVS 2, p8). Wat

hier ook van zij, nadat u op 7 aban 1395 (28 oktober 2016) werd vrijgelaten hoorde u niets meer omtrent

deze arrestatie en zette u uw leven gewoon verder, wat er op wijst dat u alleszins niet (meer) door de

Iraanse autoriteiten geviseerd werd. Bovendien gaf u zelf ook aan dat deze feiten voor u geen reden

waren om Iran te verlaten (CGVS 2, p8-9).

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande zienswijze niet ombuigen.

Aan uw identiteit en nationaliteit worden in deze beslissing niet getwijfeld. De foto van shah safi en de drie

foto’s van een dervish bijeenkomst tonen louter een (aantal) dervish (op een bijeenkomst), niets meer,

niets minder. Wat tot slot de door u neergelede artikels betreft dient er op gewezen te worden dat u

hieromtrent verklaarde dat geen van deze artikelen over u persoonlijk gaan (CGVS 1, p15) waardoor zij

geenszins een bewijs leveren dat u zelf aan dervish vieringen zou hebben deelgenomen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 A van het Verdrag van Genève van 28

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (hierna: het

Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet en

van artikel 27 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 (hierna: het koninklijk besluit

van 11 juli 2003), van het algemeen beginsel van voorzichtigheid, van het algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur, van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de

samenwerkingsplicht. Hij meent tevens dat er een manifeste appreciatiefout voorligt en wijst verder op

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

van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van artikel 3 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).

Na een theoretische uiteenzetting geeft verzoeker aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven

van de bestreden beslissing en tracht deze te weerleggen.

Er wordt in het verzoekschrift benadrukt dat verzoeker vreest vervolgd te worden bij terugkeer naar Iran

daar derwisjen een minderheid vormen die ontegenzeggelijk vervolgd worden.
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Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, wordt er betoogd dat derwisjen gediscrimineerd en

mishandeld worden door de Iraanse autoriteiten waarbij wordt gewezen op algemene informatie. Hierbij

wordt aangekaart dat derwisjen niet erkend worden en hun geloof niet kunnen uitoefenen en dat zij worden

blootgesteld aan geweld en mishandeling.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

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

aangevoerd argument in te gaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om internationale

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

Vreemdelingenwet.

2.2.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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

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

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

te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en, waar nodig, in landen van doorreis.
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De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot staving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

omstandigheden van de betrokken verzoekers. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

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

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van

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

met de middelen die het recht hem verschaft.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en is kunnen nagaan of het

zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS

10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149;

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel

van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing kent zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21

maart 2007, nr. 169.217). Dit onderdeel van het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.

Waar verzoeker in wezen de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, wordt erop gewezen dat deze plicht inhoudt dat de bestreden beslissing 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 enig

middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.
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2.2.4. Beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

Verzoeker vreest bij terugkeer vervolging door de Iraanse autoriteiten wegens zijn geloofsactiviteiten als

Dervish.

In casu komt de Raad na grondige analyse van het rechtsplegingsdossier en de opmerkingen van de

partijen ter terechtzitting tot de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn vertrek

uit Iran is ingegeven door een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of

een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. Er kan

geen geloof worden gehecht aan verzoekers vluchtrelaas en zijn vervolgingsproblemen met de Iraanse

autoriteiten.

Zo kan er samen met de commissaris-generaal gewezen worden op meerdere tegenstrijdigheden die op

fundamentele wijze de geloofwaardigheid van verzoekers confrontaties met de Iraanse autoriteiten

ondermijnen.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat verzoeker tijdens zijn eerste persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk

aangaf bij een tweede confrontatie in 1390 te zijn meegenomen naar het politiekantoor om een belofte te

tekenen en dat hij dan twaalf uur lang samen met anderen werd vastgehouden (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 11). Tijdens zijn tweede gehoor verklaarde hij evenwel in 1390 niet te zijn meegenomen

naar een politiekantoor een maakte ook geen melding van een aanhouding gedurende twaalf uur samen

met anderen (tweede persoonlijk onderhoud, p. 4-5). Geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen

herhaalde verzoeker op het CGVS louter de laatste verklaring, namelijk dat hij voor 1395 (maart 2016 -

maart 2017) nooit meegenomen werd door de Iraanse autoriteiten (tweede persoonlijk onderhoud, p. 15).

De commissaris-generaal oordeelt hieromtrent terecht dat een louter herhalen van een verklaring geen

uitleg vormt voor dergelijke tegenstrijdigheid.

In het verzoekschrift wordt betoogd dat het niet noodzakelijk is dat men wordt meegenomen voor de

ondertekening van een belofte en wordt benadrukt dat verzoeker consistent verklaarde twee maal een

belofte te hebben getekend. Hiermee kan echter geen afbreuk gedaan worden aan verzoekers

uitdrukkelijke verklaring tijdens het eerste onderhoud dat hij niet enkel werd meegenomen, doch zelfs met

anderen twaalf uur lang werd vastgehouden. Bovendien gaf verzoeker ook bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ) een andere versie van de feiten weer. Daar verklaarde hij drie keer

gearresteerd te zijn geweest waarvan twee keer vóór 1395 waarbij verklaarde telkens voor een paar uren

gearresteerd te zijn geweest en nadien vrijgekomen (Vragenlijst van 26 juli 2019, vraag 3.1.).

Aangezien deze confrontatie in 1390 met de autoriteiten voor verzoeker de aanleiding was om de dervish-

activiteiten in de villa van zijn broer te organiseren (eerste persoonlijk onderhoud, p. 10-11). maar er geen

geloof meer gehecht kan worden aan deze confrontatie, komt ook de geloofwaardigheid van de dervish-

bijeenkomsten in de villa van de broer en de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan ernstig in

het gedrang.

Dat geen geloof kan gehecht worden aan de dervish-bijeenkomsten in de villa van de broer en de daaraan

gekoppelde problemen blijkt eveneens uit volgende merkwaardigheden en tegenstrijdigheden die worden

aangestipt in de bestreden beslissing en die de Raad kan bijtreden:

“Vooreerst verklaarde u bij de DVZ dat u in 1397 (maart 2018 - maart 2019) een viering had in Shiraz

waarbij agenten van de sepah binnenvielen (CGVS –vragenlijst; vraag 3.3) terwijl u tijdens uw eerste

persoonlijke onderhoud, gevraagd waar deze bijeenkomst doorging, u deze situeerde op de steenweg

naar Isfahan. Gevraagd of dit in Shiraz of in de buurt van Shiraz was ontkende u en zei dat het op 20 km

van Shiraz was (CGVS 1, p3 + p10-11). Voorts is het erg merkwaardig dat u geen enkel (begin van)

bewijs, zoals bijvoorbeeld een foto, kon neerleggen van uw eigen aanwezigheid op dervish vieringen of

van de vieringen die u sinds 1391 of 1392 (2012-2013 of 2013-2014) in de boomgaard van uw broer liet

doorgaan. Uw verklaring hiervoor, namelijk dat er geen foto’s werden genomen omwille van

veiligheidsredenen omdat er sinds 1388 (maart 2009 - maart 2010) vele problemen ontstonden voor

dervish in Iran (CGVS 2, p15) kan niet overtuigen. Immers, het feit dat jullie geen veiligheidsmaatregelen

namen tijdens jullie bijeenkomsten in de boomgaard en zelfs de deur lieten openstaan tijdens de vieringen

en bovendien het feit dat u niet op voorhand werd ingelicht omtrent de nieuwkomer op de laatste viering–

waarvan u vermoed dat hij u uiteindelijk verraden heeft - en u zelfs zijn naam niet kende, toont allerminst

aan dat jullie daadwerkelijk begaan waren met jullie veiligheid (CGVS 2, p9-10).

Daarenboven verklaarde u tijdens uw eerste onderhoud uitdrukkelijk dat, toen de agenten de boomgaard

binnen vielen, u buiten de boomgaard stond en u hen niet heeft gezien. U voegde hier nog aan toe dat u,

toen u vertrok naar uw zoon P., niets wist van de agenten (CGVS 1 p12-13). Tijdens uw tweede onderhoud
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echter verklaarde u plotseling dat toen u op 17 aban 1397 (8 november 2018) met uw voertuig wou

vertrekken, u zag hoe een auto aankwam, er 7 of 8 mannen uitstapten en deze de villa van de boomgaard

binnengingen (CGVS 2, p10). Geconfronteerd met uw verklaring tijdens uw eerste onderhoud, namelijk

dat u de agenten nooit gezien had (CGVS 1, p12), verklaarde u dat u toen bedoelde dat u doordat het

donker was niet kon zien hoe de mannen gekleed waren. Deze verklaring is geen uitleg voor

bovenstaande tegenstrijdigheid. Immers, u verklaarde uitdrukkelijk dat u, toen u die mannen zag

aankomen met de auto, u bewust niet terug gekeerd bent omdat u wist dat u anders gearresteerd zou

worden (CGVS 2, p11). Verder verklaarde u tijdens uw tweede persoonlijke onderhoud initieel tot

tweemaal toe dat u gezien had dat uw twee vrienden N. en I. en zelfs de tuinman, die aanwezig waren in

de villa, door mannen die in de villa aangekomen waren, geslagen werden. U verklaarde hierbij nog

uitdrukkelijk dat dit typisch gedrag van agenten is. Nadien verklaarde u dan weer dat u niet gezien had

dat N. en I. geslagen werden maar dat u enkel lawaai hoorde (CGVS 2, p10-11).”

Verzoeker repliceert aangaande de tegenstrijdigheid inzake de locatie van de laatste viering waar agenten

zouden zijn binnengevallen dat de steenweg naar Isfahan zoals aangehaald tijdens het eerste persoonlijk

onderhoud slechts een kleine afstand van 20km betreft ten opzichte van Shiraz. Hij meent dat de

interpellatie centraal staat zodat de plaats van de viering niet doorslaggevend is.

Verzoeker gaat er hiermee echter aan voorbij dat toen hij gevraagd werd of de genoemde plaats van de

viering, namelijk de steenweg naar Isfahan, - dit terwijl hij bij de DVZ stelde dat voormelde viering van

1397 in Shiraz plaatsvond (Vragenlijst van 26 juli 2019, vraag 3.3.) in de buurt van Shiraz lag, zelf

antwoordde dat dit niet in de buurt van Shiraz ligt en er 20 kilometer van verwijderd is (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 11).

Wat betreft het gebrek aan documentair bewijs beklemtoont verzoeker dat de activiteiten in het geheim

plaatsvonden en omwille van veiligheidsredenen geen bewijzen kunnen voorgelegd worden van zijn

Dervish-activiteiten. De Raad volgt echter het oordeel van de commissaris-generaal dat verzoekers uitleg

niet kan overtuigen daar zij tijdens de bijeenkomsten geen veiligheidsmaatregelen troffen. Ondanks het

gegeven dat verzoeker het geheime karakter van de bijeenkomsten beklemtoont, betwist hij niet dat de

deur werd open gelaten tijdens de vieringen en dat hij niet eens werd ingelicht over de nieuwkomer op de

laatste bijeenkomst, waarvan hij vermoedt dat deze de verrader was (eerste persoonlijk onderhoud, p. 14:

tweede persoonlijk onderhoud, p. 9-10).

Inzake de tegenstrijdigheid betreffende het al dan niet zien van de agenten, voert verzoeker aan dat hij

de agenten niet heeft gezien omdat het donker was maar wel een auto heeft horen aankomen. De Raad

moet evenwel vaststellen dat verzoeker door te volharden in zijn verklaringen afgelegd tijdens het eerste

onderhoud geen afbreuk kan doen aan zijn eigen uitdrukkelijke verklaringen op het CGVS tijdens zijn

tweede onderhoud. Uit de notities van het tweede onderhoud blijkt immers dat verzoeker meermaals

aangaf te hebben gezien dat zeven of acht mannen in de villa gingen en zelfs aangaf te hebben gezien

dat zijn vrienden werden geslagen (tweede persoonlijk onderhoud, p. 10-11) terwijl hij tijdens het eerste

onderhoud stelde dat hij de agenten niet heeft gezien en niets wist van de agenten (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 13) zonder dat hij daarbij, in tegenstelling tot wat hij voorhoudt, toelichtte dat hij niet zag

hoe de agenten gekleed waren omdat het donker was waarbij hij er overigens ook geen melding van

maakte dat hij had gezien of gehoord hoe zijn vrienden werden geslagen. Waar verzoeker in het

verzoekschrift nog beweert dat hij niet heeft verklaard dat hij enkel lawaai hoorde doch uitdrukkelijk stelde

te hebben gezien dat zijn vrienden werden geslagen, moet de Raad erop wijzen dat een eenvoudige

lezing van het tweede persoonlijk onderhoud leert dat verzoeker wel degelijk, nadat hij verklaarde dat hij

heeft gezien dat de agenten de aanwezigen hebben geslagen (tweede persoonlijk onderhoud, p. 10)

expliciet aangaf enkel lawaai te hebben gehoord zonder te zien dat zijn vrienden werden geslagen (tweede

persoonlijk onderhoud, p. 11).

Verzoeker kan zodoende geenszins dienstig voorhouden als zou er geen sprake zijn van tegenspraak en

het slechts een kwestie van spraak betreft.

In het verzoekschrift wordt inzake de vastgestelde tegenstrijdigheden aangevoerd dat verzoeker geen

kopie heeft ontvangen van de notities van zijn eerste persoonlijk onderhoud en dat deze

tegenstrijdigheden dan ook niet ontvankelijk zijn gezien verzoeker zijn eerste onderhoud niet kon lezen

vooraleer het tweede onderhoud plaatsvond zodat er geen correcties konden gemaakt worden.

Er dient evenwel aangestipt te worden dat verzoeker op het CGVS telkens werd geconfronteerd met zijn

tegenstrijdigheden en de kans kreeg om erop te reageren (eerste persoonlijk onderhoud, p. 15-16; tweede

persoonlijk onderhoud, p. 15). Bovendien heeft verzoeker, die thans inzage heeft gehad of kon hebben in

zijn dossier alsook in de notities van het persoonlijk onderhoud, door middel van de bestreden beslissing

kennis genomen van de kritiek van de commissaris-generaal en door het instellen van voorliggend beroep

met volle rechtsmacht voor de Raad de mogelijkheid gehad om op de vastgestelde tegenstrijdigheden te

reageren.
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Verzoeker brengt echter geen dienstige argumenten bij die voormelde tegenstrijdigheden kunnen

weerleggen.

De Raad kan tevens nog een tegenstrijdigheid opmerken met betrekking tot het beweerde incident van 8

november 2018 dat voor verzoeker de concrete vluchtaanleiding uit Iran vormde.

Zo gaf verzoeker tijdens zijn eerste onderhoud aan dat zijn vrienden na de viering nog in de boomgaard

bleven terwijl hijzelf die avond niet bleef daar hij met zijn zoon had afgesproken (eerste persoonlijk

onderhoud, p. 11-12). Hij gaf aan dat het beweerde incident dus donderdag plaatsvond en de tuinman

dezelfde dag nog liet weten dat er agenten waren binnengevallen en twee vrienden hadden meegenomen

(eerste persoonlijk onderhoud, p. 12). Verzoeker verklaarde evenwel tijdens zijn tweede gehoor, in

tegenspraak met het voorgaande, dat hij de dag van de viering wel is blijven slapen en de volgende

ochtend is vertrokken, net wanneer hij een auto zag aankomen en mannen in de villa zag gaan (tweede

persoonlijk onderhoud, p. 10). Deze inconsistente verklaringen doen verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de beweerde inval.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden het volgende opgemerkt:

“Dat u bovendien de familie van N. D. nooit bevroeg of zij nog nieuws over hem hadden nadat hij op 17

aban 1397 (8 november 2018) gearresteerd werd (CGVS 2, p12), hoewel de arrestaties van N. D. en I.

D. op 17 aban 1397 (8 november 2018) uw rechtstreekse vluchtaanleiding uit Iran uitmaakten (CGVS 1,

p12-13), is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers redelijkerwijze verwacht

worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband

houden met de kern van zijn vluchtrelaas. Dat u de familie van N. D. nooit bevroeg, terwijl N. D. een vriend

van u was die u vanuit uw kindertijd reeds kende, omdat u geen telefoonnummer van hen had en u met

diens familie nooit nauw contact had onderhouden (CGVS 2, p12-13), kan bovenstaande zienswijze niet

ombuigen. Immers, u vroeg toen u in België was wel aan uw zoon P. om het telefoonnummer van R. H.

te bemachtigen om op die manier aan foto’s over dervish vieringen te geraken (CGVS 2, p3) waardoor

mag verondersteld worden dat u eveneens via uw zoon aan telefoonnummers van de familie van N. D.

zou kunnen geraken. Bovendien vroeg u evenmin aan iemand in Iran om persoonlijk bij de familie van N.

D. te gaan luisteren naar diens wedervaren (CGVS 2, p12-13).”

Door slechts te betogen dat hij nooit nauw contact heeft gehad met de familie van N. en hun

telefoonnummer niet heeft, kan verzoeker voorgaande concrete motieven niet ombuigen. Hij slaagt er

geenszins in te overtuigen dat hij via zijn zoon niet aan telefoonnummers van de familie van N. D. zou

kunnen geraken nu deze ook het nummer van R. H kon bemachtigen, of verder aan niemand kon vragen

om persoonlijk bij de familie van N. D. te gaan luisteren naar diens wedervaren.

Aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers verklaringen omtrent zijn problemen met

de Iraanse autoriteiten omdat hij dervish zou zijn, kan de commissaris-generaal gevolgd worden in zijn

standpunt dat verzoeker evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte

zouden zijn van het feit dat hij dervish is.

Bijgevolg kan evenmin enig geloof worden gehecht aan de verklaringen dat in 1399 (maart 2020 - maart

2021) de vergunning voor het culturele centrum van zijn dochter initieel niet werd verlengd omwille van

het feit dat verzoeker dervish zou zijn. Hierbij dient de Raad aan te stippen dat het centrum, dat op de

naam van de schoonzoon zou zijn gezet na de initiële weigering, dan toch nog een vergunning kon

verkrijgen zonder dat hierbij bleek dat de schoonzoon deze vergunning werd geweigerd omdat zijn

schoonvader een dervish is.

Betreffende het relaas dat verzoeker op 7 aban 1395 te Pasargad werd meegenomen door het Ettelaat

wordt in navolging van de commissaris-generaal vooreerst opgemerkt dat verzoeker geen enkel begin

van bewijs neerlegde van zijn aanwezigheid te Pasargad, te meer verzoeker verklaarde dat hij samen met

zijn broer en diens echtgenote als toerist naar daar ging (tweede persoonlijk onderhoud, p. 8). Wat hier

ook van zij, wordt in de bestreden beslissing correct aangestipt dat nadat verzoeker op 7 aban 1395 (28

oktober 2016) werd vrijgelaten hij niets meer hoorde omtrent deze arrestatie en zijn leven gewoon

verderzette wat er ook volgens de Raad op wijst dat hij alleszins niet (meer) door de Iraanse autoriteiten

geviseerd wordt. Bovendien gaf verzoeker zelf ook aan dat deze feiten voor hem geen reden waren om

Iran te verlaten (tweede persoonlijk onderhoud, p. 8-9).
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In zoverre verzoeker betoogt dat hij wel degelijk heeft bewezen dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte

zijn van het gegeven dat hij dervish is hetgeen blijkt uit de inval tijdens de laatste viering, dient benadrukt

te worden dat hieraan geen geloof kan gehecht worden.

De Raad wijst er bijkomend op dat het gegeven dat geen gerechtelijke procedure lijkt te zijn opgestart

jegens verzoeker nu hij hiervan geen weet heeft en stelde niet te zijn veroordeeld (tweede persoonlijk

onderhoud, p. 14; Vragenlijst van 26 juli 2019, punt 3.2.) terwijl volgens zijn verklaringen de vieringen

plaatsvonden in de boomgaard/villa van zijn broer, de vaststelling versterkt dat verzoeker niet aannemelijk

maakt als praktiserende dervish in het vizier te zijn gekomen van de Iraanse autoriteiten.

Verzoeker brengt verder geenszins concrete elementen bij waaruit zou kunnen blijken dat hij bij terugkeer

in de aandacht van de Iraanse autoriteiten zal komen, te meer hij in België geen activiteiten als Dervish

heeft ondernomen (eerste persoonlijk onderhoud, p. 14).

De Raad wijst er hierbij op dat niet elke aantasting van het recht op godsdienstvrijheid en openbare

godsdienstbeleving een daad van vervolging uitmaakt, maar dat dit enkel het geval is indien het om een

ernstige aantasting of belemmering gaat. Verzoeker toont geenszins aan dat hij bij terugkeer naar zijn

land van herkomst godsdienstige handelingen zal verrichten die hem blootstellen aan een werkelijk gevaar

voor vervolging.

Hij verklaart immers sinds 1985 dervish te zijn doch maakt geen enkel concreet, actueel, of voldoende

zwaarwegend persoonlijk incident aannemelijk waaruit zou blijken dat hij met redelijke waarschijnlijkheid

dient te vrezen voor een vervolging bij terugkeer naar Iran omwille van zijn geloofsovertuiging. De Raad

merkt bovendien volledigheidshalve op dat verzoeker zelf aangeeft dat de vieringen in het geheim

plaatsvonden en hij maakt geen gewag van proselitisme zodat uit zijn discrete geloofsovertuiging en de

geheime vieringen niet kan blijken dat het risico op problemen met de Iraanse autoriteiten groot is.

De loutere verwijzing naar algemene informatie over de situatie van Dervish in Iran volstaat niet daar

verzoeker niet aannemelijk maakt dat uit de beschikbare informatie kan blijken dat iedere Dervish louter

door zijn aanwezigheid in Iran het risico loopt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker moet zijn vrees

voor vervolging aldus in concreto aannemelijk maken en een loutere verwijzing naar algemene informatie

schiet daarin tekort. Verzoeker toont dan ook niet in concreto aan dat hij bij een terugkeer naar Iran een

vrees voor vervolging heeft omwille van zijn geloofsovertuiging, noch dat de situatie in Iran voor hem als

Dervish ondraaglijk zou zijn daar hij niet heeft aangetoond dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn

van zijn geloofsovertuiging en de beweerde confrontaties ongeloofwaardig zijn bevonden.

Gelet op wat voorafgaat, acht de Raad het vluchtrelaas van verzoeker en zijn vrees voor vervolging niet

geloofwaardig. Daarmee is dan ook komen vast te staan dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6,

§ 4 van de Vreemdelingenwet niet zijn voldaan en dat bijgevolg het voordeel van de twijfel niet kan worden

verleend aan verzoeker.

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het relaas van verzoeker, waarop hij zich eveneens beroept

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

meent bijgevolg dat verzoeker 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 door verzoeker neergelegde documenten kunnen, omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde pertinente en terechte redenen, niet anders doen besluiten. Door zijn kennis van de dervish-

groep te benadrukken alsook zijn eigen profiel te beklemtonen waaruit blijkt dat hij deel uitmaakt van de

groep kan verzoeker de motieven inzake de neergelegde documenten en de voorgaande vaststellingen

omtrent zijn vluchtrelaas niet ontkrachten.

Gelet op wat voorafgaat, acht de Raad het vluchtrelaas van verzoeker en zijn vrees voor vervolging niet

geloofwaardig. Daarmee is dan ook komen vast te staan dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6,

§ 4 van de Vreemdelingenwet niet zijn voldaan en dat bijgevolg het voordeel van de twijfel niet kan worden

verleend aan verzoeker.

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

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

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

zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan zich evenmin dienstig

beroepen op artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.
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2.2.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

De subsidiaire beschermingsstatus kan worden verleend indien het aannemelijk is dat een verzoeker een

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

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

Verzoeker toont evenwel 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 zijn leven of zijn

persoon impliceert. In hoofde van verzoeker kan bijgevolg geen reëel risico op het lijden van ernstige

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

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

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

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

2.2.6. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

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

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

2.2.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

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

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

2.2.8. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing niet in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop deze is gebaseerd.

De motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.2.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

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

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

Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens zijn persoonlijke onderhouden kreeg verzoeker

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

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

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

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

dossier, op algemeen bekende gegevens over het land van herkomst en op alle dienstige stukken. Een

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.

2.2.10. Verzoekers uiteenzetting laat ook niet toe de schending van enig ander, niet nader omschreven,

beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen.

2.2.11. In de mate verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, moet worden

vastgesteld dat in casu het onderzoek wordt beperkt naar de nood aan internationale bescherming in de

zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad doet in het kader van het beroep

tegen een beslissing van de commissaris-generaal geen uitspraak over een verwijderingsmaatregel. Een

bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de

orde.

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

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

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

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

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier,

gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juni tweeduizend

tweeëntwintig door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS H. CALIKOGLU


