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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.066 van 14 juli 2008
in de zaak RvV X /  IV

In zake: X (alias X)
 Gekozen woonplaats: X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X (alias X), die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 21
april 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 3 april 2008.

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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 mei 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VANSTEENBEECK
en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1. X (alias X), die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, is het rijk binnengekomen op
29 juni 2000 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard op 29 juni 2000. Op 14
juni 2002 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat verzoeker geen gevolg had
gegeven binnen de maand aan de oproeping noch aan de vraag om inlichtingen vervat
in de brief die hem werd verstuurd op 11 april 2002. Het beroep van verzoeker bij de
Raad van State tegen deze beslissing werd verworpen bij arrest nr. 145.908 van 14
juni 2005.

2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en verklaarde zich een
tweede keer vluchteling op 11 december 2006.
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3. Op 19 december 2006 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken
de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 22 december 2006. Hij werd verhoord op
26 september 2007 en op 22 oktober 2007.

4. Op 3 april 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 7 april 2008 aangetekend verzonden.

2. Ten Gronde 

1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) in samenhang met artikel 1
van de Conventie van Genève, van het zorgvuldigheidsbeginsel en de
motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, voert verzoeker aan
dat zijn vluchtrelaas wel degelijk geloofwaardig is.

2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat
zijn verklaringen in verband met S. R., die samen met verzoeker zou zijn
aangehouden na de studentenrellen in 1999, niet stroken met de informatie
toegevoegd aan het administratief dossier, zijn huidige verklaringen in vergelijking met
zijn gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2000 op een aantal
plaatsen met elkaar in tegenspraak zijn, er bezwaarlijk kan gesteld worden dat zijn
activiteiten voor Hambastegi in België als een gevaar voor de Iraanse samenleving of
voor het islamitisch regime in zijn geboorteland zouden aanzien worden en dat hij dus
evenmin bij een eventuele terugkeer het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door
de Iraanse autoriteiten omwille van zijn deelname aan de organisatie van dergelijke
acties in het buitenland, wat de internetactiviteiten betreft een gelijkaardig besluit kan
worden getrokken, en de overige documenten en diverse internetpublicaties de
vaststellingen niet wijzigen.

3. Verzoeker stelt de heer Rafizadeh “wel degelijk te kennen en samen met hem te zijn
gearresteerd na de manifestatie in Park-e-Laleh, enkele dagen na de studentenrellen
van 18/41378”.

4. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert wordt in het CEDOCA–document
IR2008-012w vermeld dat de heer Rafizadeh “verklaarde betrokkene niet te kennen,
onder geen van beide namen en evenmin te zijn gearresteerd in die periode” (eigen
onderlijning). Verzoekers bewering dat niet valt uit te sluiten dat de heer Rafizadeh niet
vrijuit kan spreken uit vrees voor mogelijke represailles omdat verzoeker en de heer
Rafizadeh bij hun vrijlating een belofteverklaring dienden te ondertekenen is een blote
bewering. Overigens wijst de Raad erop dat de heer Rafizadeh inmiddels Iran heeft
verlaten en ziet hij niet in waarom hij op een onschuldige vraag namelijk of hij in die
periode werd gearresteerd niet zou durven of kunnen antwoorden.

5. Met betrekking tot de tegenstrijdige verklaringen stelt verzoeker dat hij vooreerst wenst
te wijzen op het feit dat het verhoor door de Dienst Vreemdelingenzaken op 30 oktober
2000 niet naar behoren is verlopen vermits het verhoor verliep van het Perzisch naar
het Frans en dan naar het Nederlands, hij nooit de mogelijkheid heeft gekregen om de
fouten te corrigeren omdat het verslag hem nooit werd voorgelezen, hij het verslag wel
ondertekende doch van mening was dat dit de gewone gang van zaken was en niet
wist dat het gehoor moest worden voorgelezen en hij bovendien het Nederlands niet
machtig was. Verzoeker sluit ook niet uit dat hij zich op bepaalde punten heeft vergist
tijdens het gehoor van 30 oktober 2000 wegens het verschil in gesprekstechnieken,
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waardoor bepaalde, zij het niet essentiële, onnauwkeurigheden in het gehoorverslag
van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beland.

6. Zo verzoeker zich beklaagt over de behandeling van zijn eerste asielaanvraag, en
meer specifiek het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2000,
stelt de Raad vooreerst vast dat het gehoor, in tegenstelling tot wat verzoeker
beweert, verliep van het Perzisch naar het Nederlands zodat zijn bewering feitelijke
grondslag mist. Voorts blijkt in verband met dit gehoor dat verzoeker de verschillende
bladzijden van zijn verklaringen ondertekende en tevens de laatste bladzijde en heeft
verklaard dat het verslag hem werd voorgelezen in het Perzisch, de inhoud van het
verslag overeenstemt met de inlichtingen die hij heeft gegeven en dat uit dit
gehoorverslag blijkt dat het interview op een normale wijze plaatsvond. De kritiek op
het gehoor van de Dienst Vreemdelingenzaken en de bewering dat zijn verklaringen
daar op incorrecte wijze zijn weergegeven worden niet in aanmerking genomen
vermits de beweringen geen steun vinden in het administratief dossier. 

7. Voorts onderneemt verzoeker een poging om de diverse, door de
Commissaris-generaal,  vastgestelde tegenstrijdigheden tussen de gehoren van 30
oktober 2000 en 26 september 2007 en 22 oktober 2007 te weerleggen. Zo stelt
verzoeker dat de tegenstrijdigheid met betrekking tot het feit of hij al dan niet voorzitter
was van “DAFTAR TAKHIM VAHDAT” (verder: DTV) moet worden toegeschreven aan
een incorrecte weergave van zijn relaas op de Dienst Vreemdelingenzaken.

8. De Raad wijst er vooreerst op dat verzoekers verwijten ten aanzien van het gehoor op
de Dienst Vreemdelingenzaken op 30 oktober 2000 om hoger vermelde redenen niet
in overweging worden genomen. Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker op de Dienst
Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij sinds 1994 lid was van DTV en “dat (hij) op dat
moment (dierengeneeskunde) studeerde (…) aan de universiteit van Chalous”, dat hij
vanaf 1997 werkte als betaald assistent aan de universiteit van Teheran en “daar (…)
de lokale voorzitter (werd) van onze partij”. Op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (gehoor 26/09/2007) stelt verzoeker dan weer dat hij
kennis maakte met DTV na zijn studies (p. 12), en dat hij nadat hij 5 maanden werkte
in Teheran, lid werd van DTV (p. 15) en dat hij als tussenpersoon/verbindingspersoon
fungeerde.

9. De Raad besluit dat na vergelijking van de gehoorverslagen van de Dienst
Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal, en daar gelaten de terechte
vaststelling dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk verklaarde dat hij lokale
voorzitter werd van zijn partij in Teheran, verzoekers verklaringen met betrekking tot
wanneer hij kennismaakte met DVT en vooral wanneer hij lid werd van DVT pertinent
tegenstrijdig zijn. Deze tegenstrijdigheid is essentieel vermits het rechtstreeks
verband houdt met verzoekers lidmaatschap van en activiteiten voor DVT.

10. Ook de tegenstrijdigheid in verband met de gebeurtenissen in het Park-e-Laleh waar
verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij en de andere leden
van DTV een wraakpamflet zouden hebben uitgedeeld dat opriep om te betogen terwijl
volgens zijn verklaringen bij het Commissariaat-generaal  de Unie van de Islamitische
Verenigingen van de Vrije Universiteiten (hierna: UTV) de bijeenkomst organiseerden
en DTV afraadde om deel te nemen, poogt hij te weerleggen door te wijzen op een
onnauwkeurige vertaling van zijn relaas tijdens zijn gehoor bij de Dienst
Vreemdelingenzaken. Verzoeker wijst erop dat er een essentieel verschil bestaat
tussen enerzijds de UTV en anderzijds de DTV. en dat de oproepingen om te betogen
waarvan sprake in zijn verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken betrekking
hebben op de nachtpublicaties die verzoeker nadien heeft uitgegeven.
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11. Zo verzoeker stelt dat er een “essentieel verschil” bestaat tussen de UTV en de DTV
merkt de Raad op dat het dan wel heel vreemd is dat de UTV in verzoekers
verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet eens wordt genoemd. Overigens
is verzoekers verklaring in zijn verzoekschrift manifest onjuist vermits hij op de Dienst
Vreemdelingenzaken verklaarde: “Op 14/07/1999 werd een 2de wraakpamflet van
onze partij verspreid, waarin werd opgeroepen tot een protestbetoging tegen de
overheid in het “Lateh”-park in Teheran”.  De Raad kan aanvaarden dat in sommige
gevallen vertalingen nuances kunnen hebben doch in dit geval gaat het geenszins
meer over een nuance vermits duidelijk de datum van de oproep wordt vermeld en de
naam van het park en de stad, en er sprake is van “onze partij”, en in het hele relaas
van verzoeker bij de Dienst Vreemdelingen de naam UTV niet voorkomt.

12. De tegenstrijdigheid met betrekking tot het feit of al dan niet doden vielen bij de
bijeenkomst is ook hier weer, volgens verzoeker, te wijten aan een onnauwkeurige
vertaling bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker stelt dat de doden vielen naar
aanleiding van de studentenrellen van 04/03/1378 in de slaapzalen van de universiteit
en dat tijdens de bijeenkomst in Park-e-Laleh, die enkele dagen nadien plaatsvond wel
manifestanten werden verwond, maar er geen doden vielen. Volgens verzoeker is hier
dan ook geen sprake van enige tegenstrijdigheid.

13. De Raad stelt ook hier weer vast dat een onnauwkeurige vertaling geen reden kan zijn
van de tegenstrijdigheid vermits verzoeker verklaarde dat in Park-e-Laleh “uit een
confrontatie  met de “Feshar” en de “Nirouhaye Entezami” (…) echter een gevecht
(ontstond), waarbij vele doden en gewonden vielen” en dat “de agenten (…) de
betogers met houten stokken, metalen kettingen, messen e.d. (sloegen)” (p. 3 van het
gehoor). Op p. 2 deed verzoeker het relaas over de betoging op 09/07/1999 waarbij de
agenten van beide troepen studenten sloegen en doodden en hiervoor zelfs
doordrongen op de slaapkamers. Verzoeker heeft tijdens dit verhoor de twee
gebeurtenissen apart besproken waardoor de tegenstrijdigheid niet te wijten kan zijn
aan een onnauwkeurigheid.

14. Met betrekking tot de verklaring of er al dan niet een huiszoeking werd uitgevoerd
tijdens verzoekers aanhouding stelt verzoeker naast de gebruikelijke
onnauwkeurigheid dat dit eveneens te wijten is aan het verschil in gesprekstechnieken
en dat hij zich op dit punt van tijdstip heeft vergist, vermits er wel een huiszoeking is
geweest na de arrestatie van zijn neef Omid.

15. Zo de Raad enig begrip kan opbrengen voor vergissingen tijdens de verhoren moet
hier toch wel vastgesteld worden dat tijdens het gehoor bij de Dienst
Vreemdelingenzaken duidelijk sprake is van twee invallen door de veiligheid namelijk
een huiszoeking tijdens verzoekers aanhouding (zie p. 4) en het binnenvallen bij hem
thuis, na de aanhouding van zijn neef, waarbij verzoekers vader werd meegenomen
(p. 9). Verzoekers verklaring kan ook hier niet overtuigen.

16. Verder stelt verzoeker dat de naam “Ershad Islami” de naam is van het ministerie
waarvan men toestemming moet vragen voor de uitgave van een publicatie, zodat het
geen steek houdt om een hervormingsgezinde geheime nachtpublicatie te vernoemen
naar een ministerie. Verzoeker stelt teven dat naar de naam van de publicatie niet
werd gevraagd op de Dienst vreemdelingenzaken en hij deze ook niet heeft vermeld.

17. De Raad merkt op dat verzoeker niet met concrete elementen aantoont dat het
ministerie waarbij een aanvraag moet ingediend worden voor een publicatie inderdaad
“Ershad Islami” wordt genoemd. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker tijdens het
gehoor van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn asielrelaas heeft kunnen vertellen
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zonder dat hem specifieke vragen werden gesteld en dat hij tijdens zijn relaas heeft
verwezen naar de krant van de partij DTV en vermeldde dat de naam van de krant
“Ershad Islami” is. De Raad wijst er nogmaals op dat het relaas hem achteraf werd
voorgelezen en dat verzoeker dergelijke flagrante vergissing zou hebben vastgesteld
temeer hij daarvoor reeds het ministerie van cultuur en censuur in zijn relaas had
betrokken (p. 5). Verzoekers verklaring kan de Raad niet overtuigen.

18. Door wie verzoeker ontslagen werd en wie hem verwittigde dat zijn neef werd
aangehouden is voor zijn vluchtmotief niet van belang zodat de Raad op verzoekers
argument dienaangaande niet nader ingaat.

19. De Raad stelt dat van een kandidaat-vluchteling mag verwacht worden dat deze, gelet
op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielaanvraag, de feiten die de
oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van herkomst nauwkeurig, zorgvuldig en op
een coherente en geloofwaardige manier weergeeft aan de overheden, bevoegd om
kennis te nemen van de asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan worden
nagegaan of er in hoofde van de kandidaat-vluchteling aanwijzingen bestaan om te
besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de Conventie
van Genève (R.v.St., nr. 114.816 van 22 januari 2003; R.v.St., nr. 139.148 van 12
januari 2005). Gelet op wat voorafgaat, concludeert de Raad dat omwille van de
vastgestelde incoherenties in verzoekers asielrelaas, in zijn geheel genomen aan
geloofwaardigheid en aannemelijkheid ontbeert en verzoeker derhalve niet
aannemelijk heeft gemaakt dat hij omwille van zijn politieke activiteiten in Iran zijn land
van herkomst heeft verlaten.

20. Indien de betrokkene niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, wat verzoeker in
casu niet aannemelijk heeft gemaakt, is het aangehaalde zelf geschapen risico op
zich geen bewijs van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie
zal met een grotere dan normale strengheid de geloofwaardigheid van de aanvraag
moeten beoordelen. De appellant moet een uitvoerig en coherent relaas brengen van
de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot zijn
achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, Note on
refugié sur place claims, februari 2004).

21. De Raad stelt vast dat verzoeker zelf aangeeft dat zijn activiteiten na zijn aankomst in
België beperkt waren en dat hij zijn weblog diende te stoppen bij gebrek aan middelen.
Derhalve is de Raad van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij
omwille van zijn beperkte activiteiten en zijn stopgezette internetactiviteiten als een
gevaar voor de Iraanse samenleving of door het islamitisch regime zouden aanzien
worden en dus evenmin bij een eventuele terugkeer het risico loopt geviseerd/vervolgd
te worden door de Iraanse autoriteiten omwille van zijn deelname aan activiteiten in
het buitenland. Immers een reëel risico bij een terugkeer naar Iran bestaat er volgens
de informatie alleen voor leidende figuren van oppositiegroepen die nadrukkelijk in de
openbaarheid treden en is het reële gevaar voor bloggers afhankelijk van de inhoud en
de populariteit van de blog.

22. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, en de motiveringsplicht, voert
verzoeker aan dat de feiten aantonen dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te
nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst zou terugkeren een reëel risico
zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van zijn land van
herkomst kan of, wegens dat risico, wil stellen. Verzoeker argumenteert dat hij door
zijn ontwikkelde politieke activiteiten in Iran en nadien ook in België een reëel risico
loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn



      RvV X / Pagina 6 van 6

land van herkomst, in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

23. De Raad onderzoekt enkel het reële risico op foltering of onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van herkomst in
het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2, b) van de
Vreemdelingenwet. Om voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te
komen moet verzoeker het bestaan van zwaarwegende gronden of een reëel risico op
ernstige schade aantonen bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker voert
geen gegronde elementen aan ter ondersteuning van een vraag voor de toekenning op
grond van artikel 48/4, § 2, b), zoals blijkt uit de bespreking van het vorige middel. In
zoverre de schending van artikel 3 van het E.V.R.M. wordt aangevoerd is dit onderdeel
onontvankelijk. Verzoeker voert geen andere elementen aan dan deze die hij heeft
ingeroepen voor zijn vraag om erkenning als vluchteling zodat hij evenmin in
aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de
Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 14 juli 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 P. BREYNE. M.-C. GOETHALS.


