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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.321 van 23 juli 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: 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, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 10 april 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 21 maart 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 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2007.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. DE KEUKELAERE 
               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, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, is het Rijk binnengekomen op 27 maart
2006 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard op 27 maart 2006. Op 18 mei
2006 nam de Commissaaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een
bevestigende beslissing van weigering van verblijf

2. Verzoekster verklaarde zich een tweede keer vluchteling op 18 september 2007. Op
25 september 2007 werd door verzoekster een verklaring ingevuld en ondertekend.
Verzoekster werd gehoord op 7 november 2007 en 12 december 2007.

3. Op 21 maart 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 26 maart 2008
aangetekend verzonden.
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2.       Ten Gronde 

1. In een eerste middel, voert verzoekster aan dat zij een gegronde vrees voor vervolging
heeft wegens haar behoren tot een bepaalde sociale groep en haar politieke
overtuiging en dat bij de tweede asielaanvraag dient nagegaan te worden of er nieuwe
gegevens zijn die wijzen op een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op
ernstige schade. Zij argumenteert dat zij in casu nieuwe gegevens aanbrengt die zij
niet durfde te vertellen bij haar eerste asielaanvraag en dat zij documenten aanbrengt
uit haar land van herkomst en uit België die haar relaas kunnen staven. Het argument
dat de Commissaris-generaal aanbrengt, met name dat er geen geloof kan worden
gehecht aan de opgegeven redenen van haar vertrek uit Iran omdat zij haar
verklaringen met betrekking tot de kern van haar vluchtrelaas wijzigde, kan volgens
verzoekster bezwaarlijk aanvaard worden als reden voor een weigering van het
statuut als vluchteling. Verzoekster wijst erop dat zij tijdens haar eerste asielaanvraag
verklaarde dat zij werd gediscrimineerd en vernederd door de Iraanse autoriteiten op
basis van haar Turkmeense afkomst, terwijl zij in de tweede aanvraag verwijst naar
haar activisme voor de culturele en politieke vereniging van Iraanse Turkmenen.
Verzoekster stelt dat er geen tegenstrijdige verklaringen werd vastgesteld en dat aan
de authenticiteit van de documenten niet wordt getwijfeld.

2. In een tweede middel, wijst verzoekster erop dat aan haar identiteit en afkomst niet
wordt getwijfeld en de authenticiteit van de documenten niet werd betwist. Zij
argumenteert dat de aanbevelingsbrieven van de culturele en politieke raad voor
Iranese Turkmenen haar asielrelaas staven en haar activiteiten bewijzen en dat de
Commissaris-generaal op zeer arbitraire wijze de bewijskracht van tafel veegt. Verder
legt zij een oproeping van de rechtbank voor gericht aan haar bedrijf en wijst zij erop
dat diegene die zich moest aanbieden de ‘Maatschappij Daman’ is en het feit dat niet
uit te maken valt wie de klacht heeft neergelegd geen afbreuk kan doen aan de
authenticiteit van het document. Tot slot stelt verzoekster in het tweede middel dat
haar niet kan verweten worden dat zij de inhoud van de oproeping niet kende vermits
zij het document nog niet had ontvangen en dus ook niet had gelezen, zoals zij tijdens
het gehoor verklaarde.

3. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekster in haar eerste asielaanvraag beweerde
vervolgd, gediscrimineerd en vernederd te zijn omdat zij soennitisch moslim is en
omwille van haar Turkmeense afkomst. Haar eerste asielaanvraag werd verworpen,
onder andere, omdat discriminatie op zich niet zonder meer kan worden weerhouden
als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, omdat de beschikbare
mensenrechtenrapporten geen melding maken van een specifiek op de Turkmeense
minderheid gerichte vervolging door de Iraanse autoriteiten op etnische gronden, zij
geen concrete feiten of elementen aanhaalde waaruit kan blijken dat de Iraanse
autoriteiten haar op een onrechtvaardige basis zouden vervolgen in verband met haar
contracten met de overheidsdiensten, en omdat haar aangehaalde problemen met
haar vader problemen zijn van inter-persoonlijke en inter-familiale aard.

4. Bij haar tweede asielaanvraag beroept verzoekster zich op haar activiteiten in Iran
voor de “culturele en politieke vereniging voor Iraanse Turkmenen”.  Zij stelt dat zij
reeds in Iran lid was van en activiteiten pleegde voor de “culturele en politieke
vereniging van het Turkmeense volk van Iran”, dat zij ook hier in België actief is voor
deze organisatie en dat deze elementen moeten worden onderzocht omdat zij haar
lidmaatschap van de partij toen niet durfde te vermelden omdat zij van de partij nog
niet de toestemming had om dit lidmaatschap en de activiteiten te vermelden. Ter
ondersteuning van haar tweede asielaanvraag diende verzoekster een convocatie in
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gericht aan haar bedrijf “Daman”, foto’s van haar deelname aan activiteiten in België,
en attesten van de “culturele en politieke vereniging van het Turkmeense volk van Iran”
uit Duitsland en Canada.

5. De Raad wijst er vooreerst op dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen in de beslissing van 18 mei 2006 stelde dat mensenrechtenrapporten
geen melding maken van een specifiek op de Turkmeense minderheid gerichte
vervolging door de Iraanse autoriteiten op etnische gronden en dat dit een vaststelling
is die door verzoekster niet met concrete en objectieve gegevens wordt weerlegt of
ontkracht. Voorts merkt de Raad op dat verzoekster blijkens haar verklaringen bij het
Commissariaat-generaal op 7 november 2007 heel vaag blijft over de werking en het
bestaan van deze partij in Iran (“Ik ben er niet van op de hoogte van wat zij allemaal
deden. Wat wij mochten doen, is enkel verslag uitbrengen aan tussenpersonen (…)”;
“Sinds wanneer bestaat die vereniging in Iran? Het moet heel oud zijn. (…) Wie is de
voorzitter van de vereniging in Iran? Ik weet het niet. In Iran had ik geen informatie,
hier wel. Wij mochten het niet weten in Iran. (…) p. 2 en 3) zodat, en mede gelet op het
feit dat in mensenrechtenrapporten geen melding wordt gemaakt over problemen met
betrekking tot de Iraniërs van Turkmeense origine, de Raad geen geloof hecht aan het
bestaan van een Turkmeense “verboden” politieke partij in Iran.

6. Voorts dient erop gewezen te worden dat verzoekster in haar eerste asielaanvraag
geen enkele allusie heeft gemaakt op eventuele politieke activiteiten in Iran en zelfs
uitdrukkelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat ze niet politiek actief
was en tijdens haar verhoor bij het Commissariaat-generaal enkel aangaf dat ze één
maal werd gearresteerd tijdens haar studententijd gedurende anderhalve dag (CGVS
9 mei 2006 p.6). De Raad besluit dat van een kandidaat-vluchteling mag verwacht
worden dat hij zijn vluchtmotieven zo nauwkeurig mogelijk en zo volledig mogelijk
weergeeft aan de bevoegde instanties, zodat zij over voldoende relevante elementen
beschikken om te oordelen over de gegrondheid van diens vrees voor vervolging. Uit
het administratief dossier blijkt dat verzoekster tijdens haar eerste asielaanvraag
uitgebreid de kans heeft gekregen om haar asielrelaas uiteen te zetten en dat daaruit
ontegensprekelijk blijkt dat zij geen enkele toespeling heeft gemaakt op een politieke
betrokkenheid in Iran. Gelet op het belang van deze beweerde activiteiten wordt door
de Raad aangenomen dat verzoekster dit wel zou hebben vermeld indien de
activiteiten werkelijk zouden zijn gepleegd gedurende een zestal jaar. Overigens kan
van iemand die internationale bescherming zoekt verwacht worden dat hij of zij
vertrouwen heeft in de bevoegde instanties van het land waar asiel wordt
aangevraagd. Verzoeksters argument dat zij van haar partij nog niet de toestemming
had om te praten over de partij en de activiteiten is niet ernstig en wordt door de Raad
niet aangenomen. De Raad besluit dan ook dat, voor zover al enig geloof kan worden
gehecht aan het bestaan van deze partij in Iran en de politieke activiteiten van deze
partij in Iran, verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij in Iran politieke activiteiten had.
De documenten die verzoekster indient ter ondersteuning van haar lidmaatschap en
activiteiten voor de “culturele en politieke vereniging van het Turkmeense volk van Iran”
zijn geen officiële documenten, zijn op haar verzoek opgesteld en bewijzen in ieder
geval geen politieke activiteiten in hoofde van verzoekster in Iran.

7. Met betrekking tot de convocatie gericht aan verzoeksters bedrijf “Daman” wijst de
Raad er vooreerst op dat deze convocatie niet gericht is aan verzoekster zelf, zij zelf
verklaarde een volmacht aan haar moeder te hebben gegeven, deze convocatie erop
wijst dat er een klacht is gericht tegen het bedrijf doch daaruit niet kan afgeleid worden
dat verzoekster persoonlijk wordt vervolgd/geviseerd omwille van haar etnie of haar
politieke overtuiging of haar religie (gehoor CGVS 9 mei 2006 p. 4). Overigens is het
merkwaardig dat de convocatie dateert van 23 september 2006 (betekening) en dat
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verzoekster met geen woord rept over de gevolgen van deze convocatie ten aanzien
van haar of haar bedrijf.

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond.

8. In een derde middel, voert verzoekster aan dat zij een terechte vrees voor vervolging
heeft, de diverse documenten duidelijk aantonen dat zij publiekelijk opkomt voor de
rechten van de Iranese Turkmenen, zij reeds politiek actief was in haar land van
herkomst voor haar vlucht en de activiteiten in België gewoon heeft verder gezet, de
Commissaris-generaal zelf aangeeft dat een activiteit op het internet gevaarlijk kan
zijn doch ten onrechte concludeert dat verzoekster geen gevaar loopt wat een
redenering is die niet opgaat, geen rekening wordt gehouden met het feit dat haar foto
ook in Engeland werd vertoond zoals zij tijdens het gehoor verklaarde, het schrijven
van de ‘Cultureel-politieke raad van het Turkmeense volk van Iran’ zelf vermeldt dat zij
één van de belangrijkste nieuwsbronnen was voor het centrum in Iran en dat haar
verslagen in de tijdschriften en op de site van het centrum in het buitenland onder de
titel ‘sympathisanten van het centrum in het land’ werden gepubliceerd en zij nog
steeds onder dezelfde alias schrijft, uit het antwoorddocument blijkt dat de Iraanse
overheden met een zekere willekeur mensen arresteren, aanklagen en veroordelen en
Iraniërs zoals verzoekster blootgesteld kunnen worden aan ondervragingen over hun
oppositieactiviteiten, haar tussenpersoon gearresteerd werd en de politie binnenviel bij
haar ouders, en dat aan de acties in België ook ruchtbaarheid werd gegeven in de
internationale media zodat dit ook de overheden in Iran bereikt heeft. Verzoekster
besluit dat er geen betwisting bestaat over haar politieke activiteiten in België maar dat
de Commissaris-generaal wel het risico zou durven nemen dat verzoekster wordt
blootgesteld aan ondervragingen, opsluiting, veroordeling wegens haar politieke
overtuiging en haar sociale afkomst.

9. Uit de bespreking van de voorgaande middelen blijkt dat verzoekster niet aannemelijk
heeft  gemaakt dat zij in Iran wordt vervolgd of geviseerd door de Iraanse autoriteiten
en dat zij derhalve evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat zij haar land verliet omwille
van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève en
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). Met betrekking tot haar activiteiten in België merkt de Raad op
dat indien de kandidaat-vluchteling niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, zoals
in casu het geval is, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van
een gegronde vrees voor vervolging ofwel omdat de overheden in het land van
herkomst er niet van op de hoogte zijn ofwel omdat het opportunistische karakter van
deze activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden
van de betrokkene. De beslissende instantie zal met een grotere dan normale
strengheid de geloofwaardigheid van de aanvraag moeten beoordelen. De betrokkene
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. Bij de beoordeling van de elementen die ontstaan zijn na
aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die
vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van
cruciaal belang. Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de
handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van herkomst, meer
bepaald in geval er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot
de toeschrijving van een politieke overtuiging door bovenvermelde overheden
(UNHCR, Note on refugié sur place claims, februari 2004).

10. Zo de Raad niet twijfelt aan verzoeksters activiteiten in België en aanneemt dat zij
betrokken is bij een website www.turkmemlim.org  blijkt daaruit nog niet dat, zelfs

http://www.turkmemlim.org/
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indien de Iraanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van verzoeksters activiteiten in
België, zij een reëel risico op vervolging riskeert bij terugkeer omdat de Iraanse
autoriteiten er vanuit gaan dat vele Iraanse asielzoekers oppositieactiviteiten
ontwikkelen om een motief na de vlucht te kunnen staven, een reëel risico alleen
bestaat voor personen die met name in de openbaarheid treden en een werkelijke
aanhang hebben en aldus een bedreiging kunnen vormen voor het regime.  De Raad
wijst er enerzijds op dat verzoekster zelf verklaarde dat zij op deze website schrijft
onder een alias (CGVS p. 10) en anderzijds dat haar activiteiten eerder gering zijn en
haar belangstelling zich eerder toespitst op culturele aangelegenheden en niet zozeer
politieke. Immers uit het gehoorverslag blijkt dat zij hieromtrent het volgende
verklaarde: “mijn activiteiten zijn beperkt omdat ik het land niet mag verlaten; ik zou
naar Duitsland en zo moeten kunnen gaan. Zij sturen mij emails vanuit het centrale
bureau, over culturele activiteiten, bv over Turkmeense handambacht; maar ik kan bv
geen geweven tapijten gaan halen voor een tentoonstelling. (…) Hoeveel leden telt de
organisatie in België? Alleen ik. (…) En in Europa, hoeveel leden zijn er daar? Er zijn
er veel. Ik denk dat er een 20tal afdelingen zijn in Duitsland.  (…) Welke activiteiten
hebt u dan in België? In het begin was het een verslag doorsturen. Over wat ik van
Iran wist, over de overstroming die in Iran geweest was, over de grond die in beslag
genomen werden en de moorden die de overheid daartoe pleegde. (…) Wat werd
ermee gedaan? Op de site (…) Wat hebt u nog gedaan van activiteiten in België?
Sinds de zomer ben ik actief op het gebied van vrouwenrechten en ook ivm
ambachten in Turkmenistan.  (…) Ik kan het land niet verlaten en kan dan ook niet
zoveel uitrichten. Er zijn congressen en dichtavonden in Duitsland waaraan ik niet kan
deelnemen. Zo sta ik achter; Wat hebt u gedaan op het gebied van vrouwenrechten
en ivm Turkmeense ambachten? Een paar verslagen geschreven over de rechten
van Turkmeense vrouwen die ik doorgestuurd heb. (…) De ambachten tentoonstellen
(…) Wij willen onze rechten en onze toekomst vrijwaren maar in Iran kan je dat niet
doen. (…) Welke activiteiten in België hebt u verder nog gedaan? Die actie die ik zelf
georganiseerd heb, die demonstratie;  wat en wanneer was dit juist? 10 september
2007, opkomen voor de moedertaal. Ik heb alles voorbereid, georganiseerd, vlaggen,
plakkaten. Het heeft een grote weerslag gehad; iedereen heeft het gezien, er werden
mij emails gestuurd, dankbetuigingen. Het was belangrijk (…) Alle etnieën waren
aanwezig (…) aan het EP (Europees parlement); er was ook een conferentie die dag
van 10 tot 12u. Ik heb daar een verslag voorgelezen in het Engels. Dan was er de
manifestatie van 13u tot 16u. Alle leiders waren aanwezig. Het was een manifestatie
waaraan alle minderheden uit Iran deelnamen? Ja, zes minderheden (…)Is die actie in
de media gekomen? Ja, ik heb een cd-rom waar alles op staat. (…)”

11. Gelet op de aard en de omvang van verzoeksters activiteiten in België, zoals blijkt uit
haar verklaringen bij het Comissariaat-generaal, en het feit dat zij in het gehoorverslag
verklaarde dat de cultureel-literaire groep van Turkmenen in Iran is toegestaan (p. 3 en
4) kan bezwaarlijk gesteld worden dat de Iraanse autoriteiten ervan uit zouden gaan
dat verzoeksters activiteiten een bedreiging kunnen vormen voor het regime.
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat verzoekster ook niet met concrete
gegevens aantoont dat de vereniging waarvan zij hier lid is, een vereniging is die door
de Iraanse autoriteiten beschouwd wordt als een politieke oppositiepartij en nergens
uit de informatie, beschikbaar in het administratief dossier, blijkt dat dit het geval zou
zijn. De Raad besluit dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij bij een
eventuele terugkeer naar Iran een reëel risico op vervolging riskeert in de zin van het
Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en dat zij evenmin
heeft aangetoond dat er in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te
nemen dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2
van de Vreemdelingenwet.
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12. Zo wordt aangenomen dat Iraniërs, die terugkeren uit het buitenland soms het
voorwerp kunnen zijn van fouillering en uitvoerige ondervraging door de Iraanse
overheden met het oog op het vinden van regeringsvijandige activiteiten in het
buitenland en dat cassettes, drukwerk, persoonlijke brieven en foto’s in beslag
genomen werden, wijst de Raad er op dat vervolging in de zin van het Verdrag van
Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet een voortdurende of
systematische schending van de mensenrechten veronderstelt die een ernstige
aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt en tegen dewelke een staat niet wil
of niet kan beschermen en dat fouillering en een uitvoerige ondervraging geen
vervolging is in de zin van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 (J.C. Hathaway, The
Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 101 e.v.) .

13. De bewijslast rust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling en dit geldt ook voor de ernst
van de gevreesde vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van
vluchteling. De Raad moet oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve
vrees van de kandidaat-vluchteling en of deze een objectieve grondoorzaak heeft.
Daartoe moet de kandidaat-vluchteling aantonen dat er omstandigheden bestaan
waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging in vluchtelingrechtelijke
zin of dat hij valt onder de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met
betrekking tot het subsidiaire beschermingsstatuut. Zulks houdt noodgedwongen in
dat zijn vrees actueel is en dat de Raad bij de beoordeling van deze vrees moet
steunen op de feitelijke situatie zoals deze zich voordoet in het land van herkomst op
het ogenblik van zijn beslissing. Deze stelling vloeit immers voort uit de definitie van
vluchteling zoals geformuleerd in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951, waarin het criterium “gegronde vrees voor vervolging” het wezenlijke is. Dit
impliceert dat de verklaringen coherent, consistent en geloofwaardig moeten zijn en
kaderen in de objectieve gegevens van een concrete situatie. (Guide des procédures
et critères à appli quer pour déterminer le statut de réfugié, UNHCR, Genève, 1979,
nrs. 40,41,195,196 en The law of refugee status, J. Hatha way, Butterworths, Toronto,
1991 blz. 72).

14. Gelet op het voorgaande komt verzoekster niet in aanmerking voor de toekenning van
de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
Verzoekster heeft geen concrete elementen aangebracht die erop wijzen dat zij in
aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van
artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

 Het derde middel is ongegrond.
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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 23 juli 2008 door:

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

dhr. J. MAESSCHALCK, toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 J. MAESSCHALCK.    M.-C. GOETHALS.


