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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.692 van 24 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van zijn advocaat 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 9 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 22 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 advocaat V. GUL, die verschijnt voor de verzoekende partij 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, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 24 april 2003 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard
op 25 april 2003. Op 15 mei 2003 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing
tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. De
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 14 juli 2007
een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Verzoekers vordering tot
schorsing en beroep tot nietigverklaring werden door de Raad van State verworpen bij
arrest nr. 146.954 van 29 juni 2005.

2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en heeft zich op 5 mei 2006,
na een verblijf in Groot-Brittannië, een tweede keer vluchteling verklaard. Op 11 mei
2006 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing houdende weigering tot in
overwegingname van een vluchtelingenverklaring.
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3. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en heeft zich op 23 november
2007 een derde keer vluchteling verklaard. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en
ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 10 januari 2008 door de Dienst
Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 25 februari 2008. Op
22 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 24 april 2008 aangetekend verzonden.

2. Ten gronde.

1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A, (2) van het
Vluchtelingenverdrag, voert verzoeker aan dat de Commissaris-generaal ten onrechte
heeft besloten dat hij niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld om als
vluchteling te worden erkend. Verzoeker stelt dat de Commissaris-generaal zijn
weigeringsbeslissing op weinig overtuigende argumenten steunt en onderneemt een
poging om een aantal motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te
weerleggen.

2. Blijkens verzoekers verklaringen, zoals samengevat weergegeven in de bestreden
beslissing, vreest hij vervolging in zijn land van herkomst omwille van de elementen
aangehaald in het kader van zijn eerste en tweede asielaanvraag en omwille van zijn
politieke activiteiten in België. Verzoeker verklaart dat hij na zijn aankomst in België in
2003 actief is geworden voor de partij Kommunist Kargari. Sinds 2006 is hij lid van
Kommunist Kargari – Hekmatist (Worker-Communist Party of Iran – Hekmatist). Hij
heeft deelgenomen aan een aantal van hun activiteiten zoals betogingen en
bijeenkomsten en zou ook de taak op zich hebben genomen om leden voor deze partij
te ronselen.

3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i)
hij naar aanleiding van huidige asielaanvraag niet heeft aangetoond dat hij als gevolg
van de (strafrechtelijke en dus gemeenrechtelijke) feiten aangehaald in het kader van
zijn eerste asielaanvraag, die vreemd zijn aan de Conventie van Genève en waarvan
hij bovendien geen enkel begin van bewijs kan neerleggen ondanks het feit dat hij bij
zijn tweede asielaanvraag reeds verklaarde dat hij bij verstek werd veroordeeld in Iran
en dat hij de uitspraak zou bezorgen, onrechtvaardig zou worden behandeld door de
Iraanse justitie of een straf riskeert die zou gelijkgesteld kunnen worden aan de
omschrijving van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de
Vreemdelingenwet, (ii) een reëel risico bij een terugkeer naar Iran alleen bestaat voor
leidende figuren van oppositiegroepen die nadrukkelijk in de openbaarheid treden en
verzoeker duidelijk niet tot deze groep behoort en (iii) de door hem neergelegde
documenten geen afbreuk doen aan deze vaststellingen.

4. De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing met
betrekking tot de elementen die de aanleiding zijn geweest tot vertrek uit zijn land van
herkomst en dewelke reeds werden aangehaald in het kader van zijn eerste en
tweede asielaanvraag, niet betwist. Verzoeker heeft overigens alle
beroepsmogelijkheden met betrekking tot zijn eerste asielaanvraag uitgeput en de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om naar aanleiding van de
beoordeling van een derde asielaanvraag, de beslissing met betrekking tot de eerste
asielaanvraag nogmaals te beoordelen.
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5. 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. Indien de vreemdeling niet vervolgd werd in zijn land van
herkomst is het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs van een
gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie moet met een grotere dan
normale strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en de
vreemdeling 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 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 vermelden 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 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).

6. Met betrekking tot zijn activiteiten in België, voert verzoeker aan dat hij van in het begin
duidelijk heeft gesteld dat zijn vader en broer actief lid waren bij de Communistische
partij in Iran en hij stelt dat hij zich pas in België lid heeft gemaakt van de
Worker-Communist Party of Iran – Hekmatist omdat hij in Iran vreesde vervolgd te
worden omwille van zijn politieke kleur. Verzoeker stelt dat hij hierdoor heeft gevreesd
voor zijn veiligheid en asiel heeft aangevraagd. Hij is van oordeel dat zijn vrees redelijk
is en gegrond is op objectieve gegevens vermits de Iraanse autoriteiten zich met de
vinger aangewezen voelen bij dergelijke incidenten en er zonder enige twijfel
vergeldingen zullen volgen. Volgens verzoeker neemt de Commissaris-generaal op dit
vlak een eenzijdig en geenszins objectief standpunt in. Verder stelt verzoeker dat hij
wel degelijk een belangrijke functie had binnen de partij en dat het begrijpelijk is dat hij
geen oppositie voerde in zijn eigen land, waar hij getuige is geweest van een
koelbloedige moord op zijn vrienden door de Iraanse politie. Hij stelt dat ook dit verwijt
van het Commissariaat-generaal niet gegrond is. Tot slot betwist verzoeker dat de
partij Kommunist Kargari - Hekmatist niet veel aanhang zou hebben en hij verwijst in
dit verband naar een internetartikel dat als bijlage bij het verzoekschrift wordt gevoegd
en waaruit zou moeten blijken dat deze stelling van het Commissariaat-generaal niet
klopt.

7. Er dient vooreerst op gewezen te worden dat verzoeker eraan voorbij gaat dat hij niet
aannemelijk heeft gemaakt Iran te zijn ontvlucht omwille van een gegronde vrees voor
vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals blijkt uit de beslissing
genomen in het kader van zijn eerste asielaanvraag. Zelfs indien zou worden
aangenomen dat de Iraanse autoriteiten door de media-aandacht rond de actie in de
Miniemenkerk en de kraanbezetting op de hoogte zouden zijn van zijn activiteiten in
België kan hieruit niet zonder meer een gegronde vrees voor vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de
definitie van subsidiaire bescherming worden afgeleid. Uit de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt en waarvan kopie aan het administratief dossier
werd gevoegd (Cedoca-antwoorddocument IR2007-011w) blijkt immers 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
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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 het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met
deze overwegingen doch hij brengt geen concrete informatie aan waaruit kan worden
afgeleid dat de informatie waarop de Commissaris-generaal steunt niet correct zou
zijn.

De Raad oordeelt tevens dat verzoeker evenmin aannemelijk maakt dat hij omwille
van zijn activiteiten in België een gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren.
Uit de lezing van het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker geen blijk geeft
van een doorgedreven politieke overtuiging. Vooreerst stelt de Raad vast dat
verzoeker pas op 5 juni 2006, dus nadat zijn eerste asielaanvraag was geweigerd en
zijn tweede asielaanvraag niet in overweging werd genomen, lid is geworden van de
Worker-Communist Party of Iran – Hekmatist. Bovendien blijkt uit zijn verklaringen dat
zijn activiteiten voornamelijk beperkt bleven tot het rekruteren van leden voor de partij.
Hiertoe begeeft hij zich naar vluchtelingencentra, waar hij met de mensen gesprekken
voert en boeken en artikels uitdeelt. Op deze manier zou verzoeker 5-6 mensen
hebben kunnen overtuigen om sympathisant te worden voor de partij. Voor het overige
neemt verzoeker deel aan manifestaties, waar zijn rol beperkt is tot het roepen van
slogans tegen het regime en de vlag dragen. Verzoeker verklaart dat hij een interview
heeft gegeven aan de RTBf doch hij brengt hier niet het minste begin van bewijs van
bij, hoewel hij tijdens zijn gehoor voor het Commissariaat-generaal tot drie maal toe
werd gevraagd om de video-opname van dit interview binnen de vijf dagen te
bezorgen. Verzoeker heeft tevens een kraan beklommen in het centrum van Brussel
maar dit had volgens hem niets te maken met zijn asieldossier. Voor het overige heeft
verzoeker nooit de pers opgezocht of interviews gegeven (administratief dossier, stuk
3, p. 4, p. 6-7 en p. 11). Gelet op zijn profiel kan verzoeker dan ook bezwaarlijk tot
hoger genoemde risicogroep worden gerekend, zodat niet kan worden aangenomen
dat hij bij een eventuele terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te
worden door de Iraanse autoriteiten omdat hij omwille van zijn activiteiten in België als
een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het islamitische regime in zijn
geboorteland zou aanzien worden.

Bovendien blijkt uit het Cedoca-antwoorddocument IR2007-082w van 24 oktober 2007,
waarvan eveneens kopie aan het administratief dossier werd gevoegd, dat de
Worker-Communist Party of Iran (WPI) bijna geen aanhang heeft in Iran en door het
regime niet als een bedreiging wordt aanzien. Het door verzoeker als bijlage bij het
verzoekschrift gevoegde internetartikel is niet van die aard dat het deze informatie kan
tegenspreken. Vooreerst wijst de Raad erop dat het gaat om een uittreksel uit een
televisie-interview met een vertegenwoordiger van de partij, wat geenszins als
objectieve bron over de omvang en het belang van de partij kan worden beschouwd.
Bovendien doet verzoekers stelling dat “er genoeg aanhang is om het een en ander te
ondernemen”  geen afbreuk aan de vaststelling van de Commissaris-generaal dat de
WPI door het Iraanse regime niet als een bedreiging wordt aanzien. De Raad leest
tevens in de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat “de bron (…)
persoonlijk verscheidene linkse activisten (kende) (waaronder aanhangers van Hezbe
Kommuniste Kargari) in Frankrijk die daar deelnemen aan acties tegen en openlijk
kritiek uiten op het Iraanse regime” en dat “deze personen (…) echter geregeld terug
(keren) naar Iran en (…) daar nooit problemen (hebben) gehad omwille van hun
activisme in Frankrijk.”
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8. Ter ondersteuning van zijn derde asielaanvraag legt verzoeker volgende stukken neer:
een attest dd. 5 juni 2006 en een verklaring dd. 10 december 2007 van de
Worker-Communist Party of Iran – Hekmadist, een dvd met foto’s van een actie in de
Miniemenkerk in Brussel, een dvd met beelden van de RTBf, waarop verzoeker echter
niet te zien is,  een fax van zijn diploma middelbaar onderwijs en een fax van zijn
legerkaart. De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering in de bestreden beslissing
met betrekking tot deze stukken niet betwist. De Raad neemt dan ook om dezelfde
redenen als de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
ingediende stukken niet in aanmerking.

9. De Commissaris-generaal heeft zijn beslissing omstandig en afdoende gemotiveerd
en besloot terecht verzoeker het vluchtelingenstatuut niet toe te kennen. Verzoeker
slaagt er immers niet in een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging in de zin
van de Vluchtelingenconventie aan te tonen. In het verzoekschrift beperkt verzoeker
zich tot het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het uiten van blote
beweringen en het bekritiseren van de bevindingen van de Commissaris-generaal
doch dit volstaat niet om de motieven van de bestreden beslissing, dewelke steun
vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te ontkrachten.

10. De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor zijn verzoek tot toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus vooreerst beroept op dezelfde elementen als voor
zijn asielaanvraag. Verder voert verzoeker aan dat alle internationale
mensenrechtenrapporten spreken van “verbod van meningsvrijheid”, dat Iran wettelijk
en onwettelijk talrijke politieke opposanten heeft opgesloten en mishandeld en de
doodstraf nog steeds wordt uitgevoerd.

Zoals terecht wordt gesteld in de bestreden beslissing, toont verzoeker niet aan dat hij
als gevolg van de feiten aangehaald in het kader van zijn eerste asielaanvraag,
waarvan hij overigens geen enkel begin van bewijs kan voorleggen, onrechtvaardig
zou worden behandeld door de Iraanse justitie of een straf riskeert die zou
gelijkgesteld kunnen worden aan de omschrijving van ernstige schade in de zin van
artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.  Verder maakt verzoeker niet aannemelijk
dat hij in geval van terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden
omwille van zijn politieke activiteiten in België. Tot slot volstaat een algemene
verwijzing naar de bestaande toestand in zijn land van herkomst niet om aan te tonen
dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
Het reëel risico op het lijden van ernstige schade dient immers steeds in concreto te
worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

Er worden geen geronde middelen aangevoerd.
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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 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.


