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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.691 van 24 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X
 2. X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van hun advocaat X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beide verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 6
mei 2008 hebben ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 17 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 18 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
oktober 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en van verzoekers hun advocaat M. KALIN loco
advocaat S. LECLERE en van attaché P. VAN COSTENOBLE, 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 en X, die beide verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun
verklaringen het rijk binnengekomen op 14 december 2006 en hebben zich een eerste
keer vluchteling verklaard op 15 december 2006. Op 26 juli 2007 nam de
Commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 3116 van 25 oktober
2007 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd aan verzoekers zowel de
vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd.

2. Verzoekers keerden niet terug naar hun land van herkomst en hebben zich op 12
december 2007 een tweede keer vluchteling verklaard. Nadat een vragenlijst werd
ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 7 februari 2008 door de



      RvV X / Pagina 2 van 7

Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 4 maart 2008.

3. Op 17 april 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 21 april 2008
aangetekend verzonden.

2. Ten gronde.

1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van
Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen en van de artikelen
48/3 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet), voeren verzoekers aan dat verzoeker bij zijn tweede
asielaanvraag een aantal documenten heeft neergelegd die het bewijs vormen van zijn
politieke activiteiten in Iran en in België. Verzoekers merken op dat er geen
tegenstrijdigheden tussen de twee asielaanvragen naar voren werden gebracht en zij
herhalen dat verzoeker reeds politieke activiteiten had in Iran en dat de activiteiten die
hij nu in België heeft hiervan gewoon de voortzetting zijn. Zij stellen dat de Iraanse
autoriteiten toen wel op de hoogte waren van verzoeker zijn activiteiten en er dan ook
een reële kans bestaat dat ze op de hoogte zijn dat verzoeker deze activiteiten in het
buitenland heeft verder gezet. Verzoekers stellen dat de politieke activiteiten van
verzoeker zeker niet opportunistisch zijn en dat de Commissaris-generaal zijn
appreciatie baseert op veronderstellingen, misverstanden en stereotype argumenten
zonder dat er rekening wordt gehouden met de neergelegde documenten. Verzoekers
menen dat er in hun hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin
van de Conventie van Genève bestaat en verwijzen hierbij naar Rechtspraak van de
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. Verder verwijzen ze naar diverse rapporten aangaande
de massale mensenrechtenschendingen in Iran, met name een rapport van de US
State Department over de mensenrechtensituatie in Iran 2002, verschillende
resoluties van het Europese Parlement, een onderzoek van de Canadese Immigration
and Refugee Board van april 2004, een open brief van 25 maart 2004 van de
Networking Human Rights Defenders en het verslag van Amnesty International 2007.

2. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het
mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het
ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te
geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijsele-
menten en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De
verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk
zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths,
1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen
bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden
afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle
elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de
afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze
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gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet)
beantwoordt aan de erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Hij dient daarbij
niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

3. Blijkens verzoekers verklaringen, zoals samengevat weergegeven in de bestreden
beslissing, vreest hij vervolging in zijn land van herkomst omwille van de problemen
aangehaald in het kader van zijn eerste asielaanvraag, met name zijn politieke
activiteiten in Iran - meer bepaald het verspreiden van propaganda en het deelnemen
aan betogingen - waarvoor hij gedurende zes maanden in de gevangenis werd
vastgehouden en gemarteld, en omwille van de verderzetting van deze politieke
activiteiten in België. Verzoeker verklaart dat hij voor de sjahgezinde partij Azadegan-e
Iran, die opereert vanuit Nederland, als contactpersoon fungeert tussen de partijtop en
het groepje mensen met wie hij in Iran reeds samenwerkte. De partij zou hem via
e-mail bepaalde artikels en hoofdstukken uit boeken sturen die verzoeker op zijn beurt
doormailt naar zijn contacten in Iran. Daarnaast komt hij maandelijks samen met een
aantal geïnteresseerden om over de politieke situatie in Iran te spreken. Verzoeker
verklaart dat A.R., iemand uit het groepje waarmee hij samenwerkte in Iran,
gearresteerd werd terwijl hij artikels aan het verspreiden was en verzoeker vreest dat
A.R. zijn naam zou genoemd hebben tegen de Iraanse autoriteiten. Verzoekster roept
zelf geen eigen asielmotieven in en baseert haar asielaanvraag volledig op het
asielrelaas van haar echtgenoot.

4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i)
hij geen nieuwe elementen of gegevens heeft aangebracht die de eerdere negatieve
appreciatie van het Commissariaat-generaal inzake zijn eerste asielaanvraag alsnog
zou kunnen doen wijzigen, (ii) de elementen die wijzen op een tekort aan
geloofwaardigheid van die aard zijn dat zij het onmogelijk maken om een zicht te
krijgen op zijn werkelijke achtergrond of reële situatie (betreffende de redenen waarom
hij zijn land verlaten heeft, zijn eventuele relaties met de autoriteiten van zijn land van
herkomst, het eventueel risico van vervolging, …) en zij tevens van die aard zijn dat zij
een beoordeling van het risico van vervolging ten gevolge van eventuele in België
gevoerde acties onmogelijk maken, (iii) er elementen zijn die ernstige twijfels doen
rijzen aangaande de authenticiteit van zijn politiek engagement en die wijzen op het
opportunistisch karakter van zijn activiteiten in België en er onvoldoende concrete en
objectieve indicaties zijn dat hij tegenwoordig door de Iraanse autoriteiten omwille van
zijn activiteiten geviseerd wordt, (iv) een reëel risico bij een terugkeer naar Iran alleen
bestaat voor leidende figuren van oppositiegroepen die nadrukkelijk in de
openbaarheid treden zodat verzoeker door zijn laag politiek profiel bij terugkeer naar
Iran geen verhoogd risico op vervolging op ernstige schade loopt en (v) de door hem
neergelegde documenten niet van die aard zijn dat ze bovenstaande vaststellingen
kunnen wijzigen.

Aangezien verzoekster haar tweede asielaanvraag volledig baseert op de
asielmotieven van haar echtgenoot werd ten aanzien van haar een volgbeslissing
genomen.

5. Wat betreft het eerste asielmotief, te weten de politieke activiteiten van verzoeker in
Iran, gaan verzoekers eraan voorbij dat deze elementen reeds werden beoordeeld in
het kader van de eerste asielaanvraag. Deze eerste asielaanvraag werd afgesloten bij
arrest nr. 3.116 van 25 oktober 2007 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
waaruit blijkt dat de verschillende antwoorddocumenten van Cedoca toegevoegd aan
het administratief dossier erop wijzen dat verzoekers verklaringen niet geobjectiveerd
kunnen worden daar het onderzoek van Cedoca stelt dat het Iraanse regime zich
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momenteel niet bedreigd voelt door studentenorganisaties en dat het “weinig
waarschijnlijk [is] dat de Iraanse autoriteiten hard zullen optreden tegen kleinschalige
oppositieactiviteiten”, dat verzoekers verklaring dat hij spandoeken ophing,
gearresteerd werd en gedurende zes maanden opgesloten en mishandeld werd dan
ook niet geloofwaardig voorkomt, dat ook zijn bewering nadien herkend te zijn geweest
op een actie ter ondersteuning van Borujendri en sindsdien opnieuw gezocht te
worden door de Iraanse autoriteiten evenmin kan overtuigen, dat uit het administratief
dossier blijkt dat verzoekers activiteiten dienen gezien te worden als een beperkt
politiek engagement, dat er geen elementen voorhanden zijn die erop wijzen dat
verzoeker vervolging te vrezen heeft voor het verspreiden van monarchistische
propaganda, dat de door verzoeker neergelegde attesten van dokters en tandartsen
niet vermogen aan te tonen dat zijn voorgehouden detentie en mishandeling effectief
hebben plaatsgevonden en dat verzoeker niet aantoont politiek actief te zijn geweest in
Iran of enige leidende functie bij het verzet te hebben bekleed. Op grond van deze
overwegingen werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas.

Verzoekers hebben alle beroepsmogelijkheden met betrekking tot de eerste
asielaanvraag uitgeput en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd
om naar aanleiding van de beoordeling van een tweede asielaanvraag, de beslissing
met betrekking tot de eerste asielaanvraag nogmaals te beoordelen. De bevoegdheid
van de Raad is bijgevolg in dit geval beperkt tot de beoordeling van de in de tweede
asielaanvraag nieuw aangehaalde feiten en documenten.

6. In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden in het verzoekschrift, heeft de
Commissaris-generaal bij het nemen van de bestreden beslissing wel degelijk alle
documenten die naar aanleiding van de tweede asielaanvraag werden neergelegd
geapprecieerd en in de bestreden beslissing wordt ook duidelijk en omstandig
uiteengezet waarom de nieuwe documenten niet afdoende zijn om de
ongeloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen.

Zoals terecht in de bestreden beslissing wordt gesteld, tonen verzoekers rijbewijs en
legerkaart enkel zijn identiteit aan maar deze wordt noch door het
Commissariaat-generaal noch door de Raad in twijfel getrokken.

Verzoekers partijlidkaart bevestigt louter zijn lidmaatschap van Azadegan-e Iran doch
doet geen afbreuk aan de vaststellingen inzake zijn laag politiek profiel.

Wat betreft de brieven van de voorzitter van Azadegan-e Iran, waarin wordt gesteld dat
verzoekers leven in gevaar is in geval van terugkeer naar Iran, wijst de Raad erop dat
een getuigschrift van een politieke beweging weliswaar een bijkomend bewijs kan zijn
van de door verzoeker aangehaalde feiten maar op zich niet volstaat om het gebrek
aan geloofwaardigheid van zijn relaas te herstellen, temeer daar het op zijn
uitdrukkelijke vraag werd opgesteld en derhalve een duidelijk gedongen karakter
vertoont zodat het bezwaarlijk als objectief bewijs van de beweerde vervolgingsfeiten
kan worden beschouwd. De brief van verzoekers oom kan evenmin als een objectieve
bron van informatie worden beschouwd, zodat de Raad ook aan dit document geen
bewijswaarde toekent.

Het document waarin de politieke activiteiten van Azadegan-e Iran worden opgesomd
is van algemene aard en heeft geen betrekking op verzoeker, zijn activiteiten of de
beweerde daden van vervolging.

7. Inzake verzoekers politieke activiteiten in België, merkt de Raad op dat bij de
beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland de reële
kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag
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van Genève vermelde redenen van cruciaal belang zijn. 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 het geval er aanwijzingen zijn dat de
aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een politieke
overtuiging door bovenvermelde overheden. (UNHCR, “Note on réfugié sur place
claims”, februari 2004).

Zo de Raad niet twijfelt aan verzoekers lidmaatschap van de partij Azadegan-e Iran,
blijkt uit de informatie waarover het Commissaraat-generaal beschikt en waarvan
kopie aan het administratief dossier werd gevoegd (Cedoca-antwoorddocument
IR2007-011w) dat de Iraanse instanties ervan uitgaan dat vele Iraanse asielzoekers
oppositieactiviteiten ontwikkelen om een motief na de vlucht te kunnen staven. Meestal
gaat het bij deze activiteiten om steunactiviteiten aan kleine groeperingen en het
deelnemen aan betogingen. De meeste groepen in ballingschap hebben hun basis in
West-Europa en de USA en onderhouden geen organisatie in Iran zelf. Er moet wel
van worden uitgegaan dat Iraanse instanties de oppositiegroepen die in het buitenland
actief zijn nauwlettend in de gaten houden. Een reëel risico bij een terugkeer naar Iran
bestaat er volgens de geconsulteerde bronnen alleen voor leidende figuren van
oppositiegroepen die ook met name in de openbaarheid treden. Actievoerders en
gewone deelnemers aan oppositionele activiteiten en protestacties tegen het Iraanse
regime in België worden bij een eventuele terugkeer hoogstwaarschijnlijk enkel
ondervraagd op de luchthaven en naderhand vrijgelaten. Gewone deelnemers die
voorheen geen strafdossier tegen hen hadden lopen, krijgen normaal gezien geen
problemen bij terugkeer.

Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn activiteiten in België
beperkt blijven tot het maandelijks bespreken van de politieke situatie in Iran met een
aantal gelijkgezinden en tot het doorsturen van informatie die hij van de partijtop
ontvangt aan hetzelfde groepje mensen met wie hij in Iran actief zou zijn geweest. In
dit verband dient nogmaals opgemerkt te worden dat uit het arrest 3.116 van 25
oktober 2007 blijkt dat verzoeker niet aantoont politiek actief te zijn geweest in Iran of
dat hij enige leidende functie bij het verzet zou hebben bekleed. Verzoeker neemt niet
deel aan bijeenkomsten of betogingen en toont niet aan dat hij een bepaalde functie
zou hebben in de partij (administratief dossier, stuk 3, p. 4, p. 6, p. 9-11), zodat de
Commissaris-generaal terecht kon besluiten dat verzoeker geen voorname rol binnen
de organisatie speelt. Gelet op zijn laag politiek profiel kan verzoeker dan ook
bezwaarlijk tot hoger genoemde risicogroep worden gerekend, zodat niet kan worden
aangenomen dat hij en zijn echtgenote bij een eventuele terugkeer naar Iran het risico
lopen geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten omdat verzoeker
omwille van zijn activiteiten in België als een gevaar voor de Iraanse samenleving of
voor het islamitische regime in zijn geboorteland zou aanzien worden. Verzoeker
verklaarde overigens niet met zekerheid te weten of de Iraanse autoriteiten op de
hoogte zijn van zijn activiteiten in België. Verzoeker verklaart geen weet te hebben van
een arrestatiebevel of een vonnis tegen hem in Iran en zijn actuele vrees voor
vervolging door de Iraanse autoriteiten is louter gebaseerd op veronderstellingen en
speculaties van zijnentwege (administratief dossier, stuk 3, p. 10-11).

8. In wezen weerleggen verzoekers geen enkel motief van de bestreden beslissing. Zij
beperken zich tot het herhalen van hun asielmotieven, het uiten van blote beweringen,
het bekritiseren van de bevindingen van de Commissaris-generaal en het verwijzen
naar rechtspraak en de algemene mensenrechtensituatie in Iran doch dit volstaat niet
om de vaststellingen van de bestreden beslissing, dewelke steun vinden in het
administratief dossier, te ontkrachten.
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De Raad merkt dienaangaande nog op dat de verwijzing in het verzoekschrift naar
rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen niet dienend is. Rechterlijke beslissingen hebben immers
geen precedentwaarde en elke asielaanvraag dient op individuele basis en aan de
hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden.

Ook de loutere verwijzing naar de bestaande toestand in Iran en een aantal
vaststellingen van internationale mensenrechtenorganisaties, zonder deze op hun
persoonlijke en individuele situatie te betrekken, volstaat niet om aan te tonen dat
verzoekers in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Ook hier
dient de vrees voor vervolging in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven
hier in gebreke, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

9. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekers niet als vluchteling worden
erkend in de zin van artikel 48/3 van Vreemdelingenwet.  Zij slagen er immers niet in
een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Het middel wordt verworpen.

10. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/4 en 48/5 van de
Vreemdelingenwet, vragen verzoekers in ondergeschikte orde om de toekenning van
het subsidiaire beschermingsstatuut. Zij voeren aan dat zij in geval van terugkeer naar
hun land van herkomst een ernstig risico lopen op reële schade, met name de
doodstraf of de uitvoering ervan, ofwel mensonterende en vernederende
behandelingen of straffen. Verzoekers argumenteren dat de algemene situatie in Iran
van die aard is dat er sprake is van vervolgingen van personen die ervan worden
verdacht aan activiteiten van de oppositie deel te hebben genomen en dat publiek
toegankelijke bronnen spreken van systematische mensenrechtenschendingen in Iran
en van een systematische beperking van de vrijheid van meningsuiting.

11. De aanvrager van de subsidiaire bescherming, met name wat betreft de vraag of hij bij
terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin
van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet zou lopen, kan niet volstaan met een
verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst  maar moet enig
verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van een
individuele bedreiging vereist. Een loutere verwijzing naar de bestaande situatie op het
vlak van mensenrechten in het land van herkomst volstaat niet bij de beoordeling van
de subsidiaire bescherming. Het reëel risico dient immers steeds in concreto te
worden aangetoond en verzoekers brengen geen concrete elementen aan waaruit
blijkt dat zij een reëel risico op het lijden van ernstige schade zouden lopen in geval
van terugkeer naar hun land van herkomst. Zij tonen bijgevolg niet aan dat de
bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake de subsidiaire
beschermingsstatus op hen van toepassing zijn.

Het middel wordt verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 oktober 2008 door:

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

mevr. A. SMETS,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 A. SMETS.     M.-C. GOETHALS.


