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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.693 van 24 oktober 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 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
april 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. PEETERS 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 12 december 2007 en heeft zich vluchteling verklaard op 13
december 2007.

2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend,  werd het dossier van verzoeker
op 4 februari 2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd
gehoord op 10 maart 2008.

3. 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. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas
U heeft de Iraanse nationaliteit en u bent afkomstig van Rasht. Volgens uw
verklaringen had u sinds 1379 een relatie met (S. S.).. U vroeg haar ten huwelijk maar
dit werd door haar familie niet aanvaard. In 1384 trouwde zij met (M. J.) onder druk
van de vaders van het echtpaar die allebei een functie bekleedden bij de Herasat
(veiligheidsdienst voor publieke gebouwen). (M. J.) was zelf ook
opleidingsverantwoordelijke bij de Herasat. Enkele maanden na hun huwelijk namen u
en (S.) opnieuw contact op en jullie zetten jullie relatie verder. Uw moeder was hiervan
op de hoogte en zij stond toe dat (S.) bij u thuis op bezoek kwam. Zelf heeft u haar een
drietal keer opgezocht in haar eigen huis. De laatste keer echter, in de achtste maand
van 1386, werden jullie 's avonds verrast door de aankomst van (J.'s) auto voor het
appartement. U spoedde zich uit de slaapkamer naar de hall waar u zich probeerde
aan te kleden. Op dat moment stapte (J.) de voordeur binnen waarop u hem
wegduwde en naar buiten vluchtte. U haastte zich tot bij uw vriend (M. N.) in Rasht die
u 's nachts naar Teheran bracht. Jullie kwamen er de volgende morgen aan en u dook
onder bij nog een andere vriend (H. P.). Zo bleef u meer dan één maand in Teheran.
Via (H.) en (M.) vernam u in Teheran dat er een huiszoeking door de Ettela'at
(Hefasat-e Ettela'at/Ministerie van Informatie) had plaatsgevonden bij uw moeder. Ze
werd gearresteerd onder het voorwendsel dat u politieke documenten in uw bezit zou
hebben gehad. Gezien uw moeder een hartpatiënte is werd ze na zekere tijd
vrijgelaten, maar ze werd opgedragen dat ze u bij de Ettela'at moest aangeven. In
Teheran vernam u dat ook uw schoonbroer in Rasht gedurende acht dagen was
opgesloten omwille van u. Bovendien werd uw zaak in Rasht gesloten door de
overheid. Uw neef heeft intussen deze zaak leeggehaald. U vreest dat u bij een
eventuele terugkeer naar Iran een valse beschuldiging te wachten staat waarbij u met
uw leven zal moeten boeten. Ter staving van uw asielrelaas legde u een uittreksel
neer van de Iraanse wetgeving mbt illegale betrekkingen.

B. Motivering
Na onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het
administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling noch het
subsidiair beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd
een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een
reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u geen enkel stuk, document of concreet
element aanbracht dat een begin van bewijs zou kunnen vormen van de door u
aangehaalde feiten. Zo legde u geen enkel begin van bewijs neer waarmee u uw eigen
identiteit zou kunnen aantonen (shenaznameh, rijbewijs, carte melli, diploma,..).
Verder legde u ook helemaal niets neer dat zou kunnen bewijzen dat uw winkel door de
overheid gesloten zou zijn nadat u naar Teheran was uitgeweken of dat u überhaupt
ooit de eigenaar van een winkel in Rasht zou geweest zijn (eigendomsakte,
beroepsgerelateerde stukken). Nochtans verklaarde u dat een kind van uw eigen zus
werd ingeschakeld bij het leegmaken van uw winkel (zie CGVS, p.11).

Daarnaast legde u ook niets neer dat zou kunnen staven dat u intussen in staat van
beschuldiging zou zijn gesteld door de Ettela'at (convocatie, verwittiging, vraag om
inlichtingen, administratieve verwijzing naar openstaand dossier, ...) of dat uw moeder
en schoonbroer korte tijd in hechtenis zouden zijn genomen (arrestatiebevel, bevel tot
vrijlating, proces-verbaal, stukken mbt een borg, ...). U legde tenslotte evenmin een
begin van bewijs neer waarmee u de identiteit van (S.) of het bestaan van jullie
jarenlange band zou kunnen aantonen (foto's) noch het feit dat zij gehuwd zou zijn met
een invloedrijke ambtenaar van de Herasat (foto's, werkdocumenten).
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Bovenstaande vaststellingen doen ernstig afbreuk aan uw geloofwaardigheid vermits u
zelf verklaarde contacten te (kunnen) onderhouden met uw zus en moeder (zie
CGVS, p. 8, 10). Bovendien kan men redelijkerwijze van iemand die zijn/haar land
heeft moeten ontvluchten uit schrik voor zijn/haar leven verwachten dat hij/zij zou
trachten zo veel mogelijk van de hierboven aangehaalde stukken te verkrijgen om ter
staving van zijn/haar asielrelaas voor te leggen aan de bevoegde instanties van het
onthaalland. In dit verband moet trouwens ook nog gewezen worden op de rol van uw
twee vrienden ((M. N.) en (H. P.)) die volgens uw verklaringen rechtstreeks contact
met uw eigen familieleden onderhielden. Met één van hen nam u trouwens nog contact
vanuit België (zie CGVS, p. 8-11). Hoewel tijdens het gehoor op het
Commissariaat-generaal uitdrukkelijk werd gewezen op het belang van deze
documenten, liet u tot nu toe na iets over te maken om uw relaas te ondersteunen of
uw identiteit te staven.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat uw verklaringen bovendien uiterst vaag zijn.
Zo blijkt u (ook nadat u met uw zus contact heeft gehad) zelfs niet te weten hoelang uw
moeder was meegenomen (zie CGVS, p. 8). U weet ook helemaal niet wat uw moeder
over uw situatie gehoord heeft toen ze gearresteerd was (zie CGVS, p. 9). Verder blijkt
u ook niet te weten waarom en waar uw schoonbroer werd gearresteerd (zie CGVS, p.
10). Ook via hem bent u niet op de hoogte van de juiste inhoud van de beschuldiging
die tegen u zou gebruikt worden (zie CGVS, p. 10). Wat betreft de inval die bij u thuis
zou hebben plaats gevonden, verklaarde u in eerste instantie dat de Ettela'at een
document voor u zou hebben achtergelaten (zie CGVS, p. 8). Toen u vragen gesteld
werden over dit document verklaarde u echter plots dat de Ettela'at helemaal geen
document had achtergelaten (zie CGVS, p. 9). Tenslotte moet nog worden
vastgesteld dat u ook totaal niet op de hoohte bent van wat er gebeurde met uw
geliefde, (S.) (zie CGVS, p. 11).

Gelet op het voorgaande kan dan ook geen enkel geloof meer worden gehecht aan de
door u aangehaalde feiten. Het door u neergelegde document betreft het algemene
wettelijke kader voor gevallen van zogenoemde illegale relaties in de Islamitische
Repuliek Iran. Hieruit kan geen persoonlijke vervolging in uw hoofde worden afgeleid.

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. Ten gronde.

1. In een enig middel voert verzoeker aan dat hij wel degelijk zijn afkomst en de dreiging
ten aanzien van zijn persoon heeft kunnen aantonen. Hij stelt dat hij geheel buiten zijn
wil niet in staat is geweest om alle bewijsstukken over te leggen aan het
Commissariaat-generaal doch zeer spoedig over de identiteitsdocumenten van zijn
geboorteland zal kunnen beschikken en tevens in staat is om momenteel aanvullende
bewijzen over te leggen die de concrete vrees voor vervolging in zijn hoofde aantonen.
Verzoeker herhaalt tot slot dat de vervolging voor zijn verboden liefdesrelatie zich uit in
een vervolging door het Ministerie van Informatie (Hefasat-e Ettela’at), gebaseerd op
politieke gronden.
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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, Butterworths, Toronto-Vancouver,
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.

3. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in het verzoekschrift beperkt tot het herhalen
van zijn asielmotieven en het uiten van blote beweringen, doch geen aannemelijke
verklaring geeft voor het gebrek aan stavingstukken en niet de minste poging
onderneemt om de motieven van de bestreden beslissing, dewelke steun vinden in
het administratief dossier, ook maar enigszins te verklaren of te weerleggen. Zo
verzoeker aanvoert dat hij momenteel in staat is om aanvullende bewijzen neer te
leggen die zijn vrees voor vervolging aantonen, kan de Raad enkel vaststellen dat hij
nalaat om deze bewijzen bij het verzoekschrift te voegen en ook ter zitting geen enkel
stuk voorlegt.

4. De Commissaris-generaal heeft zijn beslissing aangaande het niet toekennen van de
vluchtelingenstatus omstandig en afdoende gemotiveerd en besloot terecht verzoeker
het vluchtelingenstatuut niet toe te kennen. Verzoeker slaagde er immers niet in een
persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie aan te tonen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden
beslissing is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is
om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen
worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

5. De Raad stelt vast dat verzoeker om de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus verzoekt, maar niet concreet uitwerkt waarom hij hiervoor in
aanmerking zou komen en er evenmin elementen in het dossier aanwezig zijn die
zouden kunnen leiden tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt
beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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.


