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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.314 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 24 juli 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 4 juli 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 31
oktober 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. GORIS loco
advocaat P. LEFERE 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:

1.1. X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 17 december 2006 en heeft zich vluchteling verklaard op 19
december 2006.

2. Op 4 januari 2007 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 5 januari 2007. Hij werd gehoord op 4
januari 2008.

3. Op 4 juli 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 15 juli 2008 aangetekend verzonden.
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2. Ten gronde.

1. Blijkens verzoekers verklaringen, zoals samengevat weergegeven in de bestreden
beslissing, vreest hij vervolging door de Iraanse autoriteiten omdat hij informatie over
de voormalige president Abdolhassan Banisadr zou verspreid hebben vanuit de
boekenwinkel die hij samen met zijn oom runde. Op 20 november 2006, terwijl
verzoeker met zijn moeder op bedevaart was naar Mashad, zou hij telefonisch van
zijn vriend R. hebben vernomen dat de Ettela’at de winkel was binnengevallen en dat
men informatie, waaronder radiotoespraken en internetartikels, van en over Banisadr
had aangetroffen. De winkel werd gesloten en verzoekers oom, die op dat ogenblik de
winkel openhield, zou zijn opgepakt voor ondervraging. Toen verzoeker vervolgens
naar zijn vader belde zou hij vernomen hebben dat de Ettela’at ook zijn ouderlijke
woning was binnengevallen en zijn vader eveneens was meegenomen om enkele
vragen te beantwoorden ontrent verzoeker en zijn actuele verblijfplaats. Verzoeker zou
hierop in Mashad zijn gebleven tot zijn vlucht uit Iran op 30 november 2006. Twee à
drie maanden na zijn aankomst in België zou verzoeker van zijn vader vernomen
hebben dat Ettela’at nog twee keer thuis was langsgekomen op zoek naar verzoeker.

2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i)
een aantal tekortkomingen met betrekking tot de door hem uiteengezette reisweg de
algemene geloofwaardigheid van zijn asielrelaas ondermijnen, (ii) zijn opeenvolgende
verklaringen met betrekking tot de duur van de arrestatie van zijn oom niet coherent
zijn, (iii) hij de vasthouding en ondervraging van zijn vader door Ettela’at onmiddellijk
na de huiszoeking in zijn ouderlijk huis, niet ter sprake bracht tijdens zijn gehoor op de
Dienst Vreemdelingenzaken, (iv) uit informatie waarover het Commissariaat-generaal
beschikt blijkt dat het risicoprofiel van personen die met de ex-president
sympathiseren en op eigen houtje artikels van Banisadrs website verspreiden in
zijn/haar privé-omgeving moet gelijkgesteld worden met het risicoprofiel van elke
persoon die in Iran in zijn/haar privésfeer omgaat met voor het regime kritische
informatie en uit de beschikbare informatie bovendien niet blijkt dat dergelijke
low-profile activisten ernstige problemen met de autoriteiten dienen te vrezen, (v) zijn
politieke activiteiten beperkt van aard waren zodat hij duidelijk niet als een belangrijke,
leidinggevende politieke opposant kan worden beschouwd, (vi) hij geen enkel
gerechtelijk document neerlegt dat op een vervolging wijst en ook geen weet heeft van
enige oproeping, inbeschuldigingstelling of veroordeling aan hem gericht voor of na
zijn vertrek uit Iran, (vii) hij evenmin weet heeft van een eventuele vervolging van de
andere sympathisanten van Banisadr uit zijn directe omgeving en hij bovendien geen
enkele ernstige inspanning leverde om zich te informeren over hun lot, (viii) ook het feit
dat de autoriteiten zijn winkel reeds na twee dagen opnieuw lieten opengaan,
ofschoon er verboden politieke informatie was aangetroffen dewelke toebehoorde aan
één van de vennoten van deze onderneming, erop kan wijzen dat de autoriteiten aan
deze zaak niet al te veel belang hechten en (ix) de door verzoeker neergelegde
documenten geen afbreuk doen aan deze vaststellingen.

3. In het verzoekschrift betwist verzoeker dat zijn uiteenzetting een aantal
ongerijmdheden zou bevatten die de algemene geloofwaardigheid van zijn asielrelaas
ondermijnen en hij voert aan dat zijn relaas consistent is en ondersteund wordt door
diverse documenten die in het administratief dossier werden neergelegd, meer
bepaald een partnerschapsakkoord voor de uitbating van de boekenwinkel, een
handelslicentie voor de boekenwinkel op naam van zijn oom, een attest opgesteld
door Abdolhassan Banisadr en zijn identiteitskaart.

4. De Raad stelt vast dat verzoeker de door hem aangehaalde feiten niet bewijst en zijn
beweerde vrees voor vervolging op geen enkele wijze aannemelijk maakt. Verzoeker
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legt immers geen enkel document voor waaruit kan blijken dat de Iraanse autoriteiten
concrete stappen tegen hem hebben ondernomen met het oog op vervolging omwille
van zijn beweerde activiteiten. Zoals terecht wordt gesteld in de bestreden beslissing,
bevestigen de door verzoeker neergelegde documenten enkel zijn identiteit en het feit
dat hij samen met zijn oom een boekenwinkel openhield in Iran. Deze elementen
worden evenwel noch door de Commissaris-generaal noch door de Raad in twijfel
getrokken. De steunbrief van Banisadr volstaat evenmin ter staving van verzoekers
relaas. De brief vertoont immers een duidelijk gedongen karakter zodat deze
bezwaarlijk als objectieve bron van informatie kan worden beschouwd.

5. De Raad stelt verder vast dat verzoeker geen ernstige poging onderneemt om de
motieven van de bestreden beslissing, dewelke steun vinden in het administratief
dossier, te verklaren of te weerleggen. Met betrekking tot zijn reisweg, beperkt hij zich
tot het herhalen van zijn eerder afgelegde verklaringen, namelijk dat hij het grootste
deel van zijn reis geslapen heeft door de inname van slaappillen, en stelt hij dat het
niet ernstig is dat zijn uiteenzetting in twijfel wordt getrokken op basis van pure details
zoals de landen waardoor hij reisde op weg van Turkije naar België, voor welke
vervoersmaatschappij de vrachtwagen reed waarmee hij naar België kwam, welke
goederen deze vrachtwagen vervoerde,…. Aangaande zijn incoherente verklaringen
betreffende de duur van de arrestatie van zijn oom, stelt verzoeker dat dergelijke
informatie dermate irrelevant en detaillistisch is dat van hem niet redelijkerwijze kan
worden verwacht dat hij zich dergelijke zaken in de ruime tijdspanne tussen twee
interviews dient te herinneren en het dus evenmin ernstig is dat zijn relaas in twijfel
wordt getrokken op basis van ongerijmdheden hieromtrent.

De Raad wijst erop dat van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij
voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen
aflegt, en dat hij de feiten die de aanleiding vormden voor zijn vlucht uit zijn land van
herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op een
zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase
van het onderzoek, zodat op grond ervan kan worden nagegaan of er met betrekking
tot de asielzoeker aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een gegronde
vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. In tegenstelling tot wat
verzoeker voorhoudt in het verzoekschrift, hebben de incoherenties betreffende de
duur van de arrestatie van verzoekers oom geen betrekking hebben op details maar
raken deze wel degelijk aan de kern van zijn relaas aangezien de aanhouding van zijn
oom rechtstreeks verband houdt met zijn beweerde vrees voor vervolging en bijgevolg
ook aanleiding heeft gegeven tot zijn vlucht uit Iran. Het louter minimaliseren van de in
de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden is dan ook niet afdoende om
deze te ontkrachten. Wat betreft verzoekers reisweg is de Raad van oordeel dat van
verzoeker, die beweert gedurende dertien dagen met een vrachtwagen te hebben
gereisd en deze onderweg verschillende keren heeft verlaten, redelijkerwijs kan
worden verwacht dat hij hieromtrent toch enige details kan verschaffen. Naast de
identiteit vormt de reisweg immers een cruciaal aspect van het asielrelaas. In dit
verband wijst de Raad er volledigheidshalve nog op dat bij het onderzoek naar de
eerbiediging van de motiveringsplicht rekening dient te worden gehouden met het
geheel van de motivering en niet met de diverse onderdelen van de motivering op zich
aangezien één onderdeel misschien niet voldoende draagkrachtig is om de beslissing
te dragen maar dit wel is in samenhang met de andere motieven.

6. Verzoeker voert tot slot aan dat het feit dat hij aanhanger is van Abdolhassan Banisadr
levensbedreigend is bij een eventuele terugkeer vermits aanhangers van Banisadr in
Iran als staatsgevaarlijk worden beschouwd. Hij betoogt dat het algemeen bekend is
dat het regime van de Ayatollahs zeer onverdraagzaam is ten aanzien van politieke
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opposanten, geen enkele tegenspraak duldt en korte metten maakt met al wie zich
engageert voor een oppositiepartij.

Zoals reeds wordt gesteld in de bestreden beslissing, blijkt uit de informatie waarover
het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan kopie aan het administratief dossier
werd gevoegd (Cedoca-antwoorddocument IR 2008-011w) dat geen informatie kan
worden teruggevonden over eventuele (al dan niet) gestructureerde activiteiten of
eventuele aanhangers van Banisadr in Iran. Dit wordt bevestigd door verzoekers
verklaringen dat hij geen weet heeft van mensen die omwille van hun sympathie voor
Banisadr vervolgd werden in Iran en dat aanhangers van Banisadr in Iran op geen
enkele manier georganiseerd zijn in een partij of organisatie (administratief dossier,
stuk 3, p. 9-10). Uit voornoemde informatie blijkt verder dat het risicoprofiel van
personen die met de ex-president sympathiseren en op eigen houtje artikels van
Banisadrs website verspreiden in zijn/haar privé omgeving dan ook moet gelijkgesteld
worden met het risicoprofiel van elke persoon die in Iran in zijn/haar privésfeer met
voor het regime kritische informatie omgaat. Uit de bronnen die CEDOCA heeft
geconsulteerd kan niet blijken dat dergelijke low-profile activisten die ongebonden zijn
en die eerder in de privé sfeer informatie verspreiden in de negatieve belangstelling
van de autoriteiten komen. Het blijkt dat de aandacht van het regime eerder uitgaat
naar sterk georganiseerde activisten (personen die verbonden zijn met
vrouwenrechtenorganisaties, studentenorganisaties, arbeidersorganisaties, civil
society-organisaties, …). Wanneer in de geconsulteerde bronnen toch melding
gemaakt wordt van onafhankelijke activisten die problemen hebben gekregen, gaat het
steevast over critici die zich sterk profileren in het openbaar en/of een hogere
maatschappelijke positie bekleden zoals journalisten, uitgevers, academici, hoge
geestelijken, belangrijke bloggers, gastsprekers op internationale conferenties enz.

Met het uiten van een aantal blote beweringen slaagt verzoeker er niet in deze
vaststellingen te weerleggen. Verzoeker brengt overigens ook geen concrete
informatie aan waaruit blijkt dat de informatie waarop de Commissaris-generaal zich
steunt niet correct zou zijn. Gelet op het feit dat verzoekers politieke activiteiten zeer
beperkt van aard waren en niet verder gingen dat het raadplegen van informatie over
Banisadr op het internet en het verspreiden van deze informatie onder een beperkte
groep mensen (20 à 30 personen), concludeert de Commissaris-generaal terecht dat
verzoeker duidelijk niet als een belangrijke, leidinggevende politieke opposant kan
worden beschouwd. 

7. De overige vaststellingen van de bestreden beslissing worden door verzoeker niet
betwist. Deze blijven derhalve staande en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

8. Gelet op wat voorafgaat, kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin
van 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). Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor de
toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning
van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers vrees om gemarteld, opgesloten
of zelfs gedood te worden in geval van terugkeer naar Iran omdat hij een aanhanger is
van Abdolhassan Banisadr kan immers niet in overeenstemming worden gebracht
met de informatie gevoegd aan het administratief dossier en de correcte en pertinente
vaststellingen van de Commissaris-generaal.

9. 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 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.


