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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.297 van 3 november 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 15 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 29 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 14 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31
oktober 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco
advocaat H. CAMERLYNCK en van attaché K. GOOSSENS, 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 9 augustus 2006 en heeft zich dezelfde dag een eerste keer
vluchteling verklaard. Op 5 september 2006 nam de gemachtigde van de Minister van
Binnenlandse Zaken de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten. Op 15 mei 2007 nam de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus
en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 1.291 van 20
augustus 2007 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verzoeker zowel
de vluchtelingenstatus als de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
geweigerd.

2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en heeft zich op 30 januari
2008 een tweede keer vluchteling verklaard. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en
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ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 18 februari 2008 door de Dienst
Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 17 maart 2008.

3. Op 29 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 30 april 2008 aangetekend
verzonden.

2. Ten gronde.

1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, voert
verzoeker aan dat de motivatie van de bestreden beslissing de beslissing niet kan
dragen en de beslissing kennelijk onredelijk is. Verder onderneemt verzoeker een
poging om de 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 redenen
aangehaald in het kader van zijn eerste asielaanvraag, met name de problemen die hij
kende in Iran omdat hij sympathisant was van de KDPI en zijn politieke activiteiten in
België. Verzoeker verklaart naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag dat hij nog
steeds lid is van een jeugdbeweging van de KDPI en dat er ondertussen foto’s van
hem verschenen zijn op hun website. Hij zou als lid van de jeugdbeweging deelnemen
aan conferenties in het Koerdisch instituut te Brussel en hij zou er hulp bieden bij het
kopiëren van pamfletten, het ophangen van slogans en het klaarzetten van de stoelen.
Verder zou hij maandelijks samenkomen te Antwerpen met de andere leden van de
jeugdbeweging en zou hij aan ledenwerving doen. Verzoeker verklaart tevens dat er in
Iran convocaties op zijn naam worden afgeleverd en de autoriteiten hem nog steeds
komen zoeken in zijn ouderlijke woning. Zijn broer Y. zou gedurende 15 dagen zijn
opgesloten en ondervraagd over verzoekers verblijfplaats.

Ter staving van zijn tweede asielaanvraag legt verzoeker volgende documenten neer:
een attest van de jeugdvereniging verbonden aan de KDPI, een print van hun website
waarop verzoeker te zien is en een convocatie dd. 23 december 2007 waarin
gevraagd wordt om zich twee dagen later te melden bij de Algemene Rechtbank.

3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i)
hij in het kader van zijn tweede asielaanvraag geen elementen of documenten
aanbracht die de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen afgelegd bij zijn eerste
asielaanvraag kunnen herstellen, (ii) uit onderzoek naar de authenticiteit van de
neergelegde convocatie blijkt dat niet voldaan is aan een aantal formele en
inhoudelijke vormvereisten zodat aan dit document geen enkele bewijskracht kan
worden verleend, (iii) geen geloof kan worden gehecht aan de opsluiting van zijn broer
en verzoekers bewering dat hij nog gezocht zou worden door de Iraanse autoriteiten
aangezien reeds in het kader van zijn eerste asielaanvraag werd geoordeeld dat er
geen enkel geloof kon worden gehecht aan zijn beweerde problemen in Iran, (iv) een
reëel risico bij terugkeer alleen bestaat voor leidende figuren van oppositiegroepen die
ook met name in de openbaarheid treden en verzoeker niet tot deze risicogroep kan
worden gerekend en (v) de door hem neergelegde documenten de vaststellingen met
betrekking tot zijn laag profiel niet kunnen ombuigen.

4. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekers nieuwe elementen in wezen een loutere
ondersteuning zijn van zijn eerste asielaanvraag. Zonder verzoekers eerste
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asielaanvraag opnieuw te beoordelen, hetgeen overigens niet de bevoegdheid is van
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, stelt de Raad vast dat deze asielaanvraag
werd afgewezen omdat de geloofwaardigheid van verzoekers relaas op fundamentele
wijze werd ondermijnd door een aantal tegenstrijdigheden en inconsistenties in zijn
verklaringen en omdat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij na een eventuele
terugkeer het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten
omwille van zijn activiteiten in België. Verzoekers eerste asielaanvraag werd definitief
afgesloten nadat zijn cassatieberoep tegen het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen bij beschikking bij nr. 1.372 van 10 oktober 2007 niet
toelaatbaar werd verklaard. Verzoeker heeft alle beroepsmogelijkheden met betrekking
tot zijn eerste asielaanvraag uitgeput. De bevoegdheid van de Raad is bijgevolg in dit
geval beperkt tot de beoordeling van de in de tweede asielaanvraag nieuw
aangehaalde stukken en documenten.

5. De Raad stelt vast dat uit het Cedoca-antwoorddocument IR2008-028w van 3 april
2008 blijkt dat de door verzoeker neergelegde convocatie niet authentiek is aangezien
er niet voldaan is aan een aantal formele en inhoudelijke vormvereisten. Uit het
genoemde Cedoca-document blijkt immers het volgende:
“(…)
Het volgende dient opgemerkt te worden betreffende het voorgelegde document:

Het betreft het origineel van de oproepingsbrief. Hiervan kan betrokkene in
principe niet in zijn bezit zijn aangezien de opgeroepene enkel een doorslagkopie
krijgt en het origineel terug in het gerechtelijk dossier wordt gestoken.
De nummering op dit document beantwoordt niet aan de gebruikelijke vorm. In
deze nummering moet worden verwezen naar het dossiernummer /het jaartal/ en
de kamer van de rechtbank waarvoor men dient te verschijnen. In dit geval is het
dossiernummer niet correct. Zo ontbreekt de verwijzing naar het jaartal waarin de
zaak aanhangig werd gemaakt, evenals een verwijzing naar het nummer van de
kamer van de rechtbank die de zaak behandelt.
Betrokkene dient te verschijnen voor kamer 102. Zeer merkwaardig is dat 102 in
Latijns schrift is geschreven.

Bovengenoemde opmerkingen maken dat er geen geloof kan gehecht worden aan de
authenticiteit van de voorgelegde oproepingsbrief.” 

Verzoeker brengt in het verzoekschrift geen concrete elementen aan die kunnen
aantonen dat de informatie waarop de Commissaris-generaal zich baseert niet
correct zou zijn. Gelet op wat voorafgaat, hecht de Raad aan de neergelegde
convocatie dan ook geen enkele bewijswaarde. Verzoeker maakt derhalve op geen
enkele wijze aannemelijk dat hij door de Iraanse autoriteiten wordt geviseerd of
vervolgd omwille van zijn beweerde activiteiten voor de KDPI in Iran.

In zoverre verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing geenszins verduidelijkt
waaruit zou blijken dat de neergelegde convocatie geen enkele bewijswaarde zou
hebben en/of niet authentiek zou zijn, dat louter wordt verwezen naar een bepaald
onderzoek dat geen deel uitmaakt van de bestreden beslissing, dat dit onderzoek een
geïntegreerd deel dient uit te maken van de beslissing zodat de verzoekende partij in
de mogelijkheid wordt gesteld om na te gaan of er op basis van dit onderzoek al dan
niet kan besloten worden dat er aan het neergelegde stuk geen bewijswaarde kan
verleend worden, wijst de Raad erop dat de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt en waarop werd gesteund bij het nemen van de
bestreden beslissing aan het administratief dossier werd gevoegd. Het inzagerecht
laat verzoeker toe om zijn dossier in te kijken zodat hij wel degelijk kennis kon nemen
van de resultaten van het onderzoek naar de authenticiteit van de convocatie en na
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kon gaan of er op basis van dit onderzoek al dan niet kan besloten worden dat er aan
de voorgelegde oproepingsbrief geen bewijswaarde kan verleend worden. 

6. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt in het verzoekschrift, wordt zijn tweede
asielaanvraag niet zonder meer ongegrond verklaard met een simpele verwijzing naar
de eerste asielaanvraag. Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat de
Commissaris-generaal, naast een verwijzing naar de reden van de
weigeringsbeslissing in de eerste asielaanvraag, uitvoerig ingaat op de nieuwe
elementen die verzoeker aanbrengt naar aanleiding van zijn huidige asielaanvraag en
op omstandige wijze motiveert waarom verzoeker er op grond van deze nieuwe
elementen niet in slaagt 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. Verder
wijst de Raad erop dat de Commissaris-generaal, om zich een juist beeld te vormen
van de situatie waarin de asielzoeker zich bevindt op het tijdstip van zijn beslissing,
alle objectieve gegevens mag nagaan die hij nodig acht om zijn beslissing te kunnen
nemen. Hij mag rekening houden met alle feitelijke elementen, ook met deze welke
resulteren uit verklaringen afgelegd bij een vroegere asielaanvraag. Geen enkele
wetsbepaling verbiedt immers dat in het kader van een tweede asielaanvraag
uitspraak wordt gedaan mede op basis van gegevens die in het kader van de eerste
asielaanvraag bekend waren. Aldus mag de Commissaris-generaal zijn oordeel
baseren op de daarin vervatte informatie, temeer daar verzoeker zelf opnieuw verwijst
naar de elementen aangehaald bij zijn eerste asielaanvraag. Aangezien in het kader
van de eerste asielaanvraag reeds werd vastgesteld dat geen geloof kan worden
gehecht aan de aangehaalde problemen in Iran en verzoeker naar aanleiding van
huidige asielaanvraag geen nieuwe elementen of documenten bijbrengt die deze
negatieve appreciatie kunnen ombuigen, kon de Commissaris-generaal dan ook
terecht besluiten dat evenmin enig geloof kan worden gehecht aan verzoekers
bewering dat hij thans nog wordt gezocht door de Iraanse autoriteiten en dat zijn broer
gedurende een vijftiental dagen werd opgesloten. 

7. Wat betreft zijn deelname aan de activiteiten van de Koerdische Jongerenbeweging
die verbonden is aan de KDPI in België, betwist verzoeker de stelling van het
Commissariaat-generaal dat enkel de leidende figuren of de personen die voortdurend
op de voorgrond treden bij terugkeer naar Iran een reëel risico lopen. Verzoeker
argumenteert dat Iraniërs die in het buitenland deelnemen aan protestactiviteiten
worden opgemerkt door de Iraanse autoriteiten en deze personen bij een terugkeer
naar Iran wel degelijk een ernstig risico op vervolging lopen. Hij voert aan dat niet
redelijkerwijze kan worden beweerd dat zijn deelname aan de verschillende
oppositieactiviteiten zo minimaal zou geweest zijn dat de Iraanse autoriteiten hiervan
geen weet zouden hebben. Verzoeker verwijst dienaangaande naar de foto’s die op
het internet verschenen zijn en stelt dat het niet noodzakelijk is dat men rechtstreeks
met de media contacten heeft gehad opdat de Iraanse instanties weet zouden hebben
van de oppositieactiviteiten van een Iraniër in het buitenland.

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. 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
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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).

Zo de Raad niet twijfelt aan verzoekers politieke activiteiten in België als gewone
deelnemer aan bijeenkomsten en manifestaties, 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. De Raad
stelt vast dat verzoeker zich in het verzoekschrift beperkt tot het ontkennen en
tegenspreken van deze overwegingen doch geen concrete elementen aanbrengt
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de informatie waarop de
Commissaris-generaal zich baseert niet correct zou zijn.

Uit wat voorafgaat blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker
beweerde vervolgingsfeiten in zijn land van herkomst. 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. Zoals terecht wordt aangehaald in
de bestreden beslissing zijn verzoekers activiteiten voor de Koerdische
jongerenbeweging uiterst beperkt. Hij zou aan ledenwerving doen, doch zoals terecht
in de bestreden beslissing wordt aangehaald heeft hij hiermee slechts een klein aantal
geïnteresseerden weten te bereiken aangezien de jeugdbeweging in België amper 22
leden telt. Verder verklaart verzoeker te hebben deelgenomen aan demonstraties,
doch hij heeft deze nooit mee georganiseerd noch heeft hij een welbepaalde functie
binnen de jeugdvereniging. Voor het overige zijn verzoekers activiteiten beperkt tot het
deelnemen aan vergaderingen en conferenties. Op deze conferenties zou verzoeker
helpen met het ophangen van slogans, het klaarzetten van stoelen en het kopiëren van
pamfletten. De Commissaris-generaal oordeelt terecht dat dit bezwaarlijk kan worden
gelijkgesteld met een belangrijke openbare en/of gevaarlijke oppositieactiviteit.
Verzoeker heeft in het kader van zijn activisme overigens nooit contacten gehad met
de media (administratief dossier, stuk 4, p. 10-13 en p. 17-18). 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. Met het uiten
van blote beweringen en de verwijzing naar een aantal in de loop van de procedure
voorgelegde foto’s, maakt verzoeker overigens geenszins aannemelijk dat de Iraanse
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autoriteiten op de hoogte zouden zijn van zijn activiteiten in België of dat zij in staat
zouden zijn om hem te identificeren als opponent van het regime.

8. In ondergeschikte orde meent verzoeker recht te hebben op de subsidiaire
bescherming die voorzien wordt door artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij voert
aan dat niet kan betwist worden dat de Iraanse autoriteiten niet het minste respect
betonen voor de mensenrechten en dat deze mensenrechten er op uiterst ernstige
wijze geschonden worden. Verzoeker stelt dat hij onderworpen zou worden aan een
onmenselijke behandeling indien hij naar Iran zou dienen terug te keren, zodat een
eventuele repatriëring dan ook een duidelijke schending zou zijn van artikel 3 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM).

Artikel 3 van het EVRM wordt niet dienstig aangevoerd tot staving van een verzoek tot
hervorming/nietigverklaring van een beslissing waarbij enkel over de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling en de toekenning van het subsidiaire
beschermingsstatuut uitspraak wordt gedaan, en niet over de verwijdering van de
vreemdeling. 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 op een reëel risico
op ernstige schade aantonen bij terugkeer naar zijn land van herkomst, wat hij in casu
niet aantoont. Een loutere verwijzing naar de bestaande situatie op het vlak van
mensenrechten in het land van herkomst volstaat immers niet bij de beoordeling van
de subsidiaire bescherming. Het reëel risico dient steeds in concreto te worden
aangetoond en verzoeker brengt, mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid
van zijn asielrelaas, geen concrete elementen aan waaruit blijkt dat hij een reëel risico
op het lijden van ernstige schade zou lopen in geval van terugkeer naar Iran. Hij toont
bijgevolg niet aan dat de bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake
de subsidiaire beschermingsstatus op hem van toepassing zijn.

2.9. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die
steun vinden in het administratief dossier. De bestreden beslissing is noch onredelijk,
noch onzorgvuldig wanneer, in acht genomen wat voorafgaat, de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besluit dat verzoeker
niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden
erkend en niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Het middel wordt verworpen.
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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 3 november 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.


