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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.811 van 19 november 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 13 juni 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 26 mei 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 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. BOLLEN loco
advocaat P. VAN ROMPAEY en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Verzoekster stelt dat haar dossier wordt ondersteund door het Belgisch Comité voor Hulp aan
Vluchtelingen en verzoekt derhalve dat haar beroep wordt behandeld door een drieledige
kamer.

Artikel 39/10, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de
behandeling van het beroep gebeurt door een alleenzetelend lid. Ingevolge het derde lid van
voormeld artikel kan de kamervoorzitter, als verzoeker daarom op gemotiveerde wijze vraagt
in zijn verzoekschrift of ambtshalve, bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer
met drie leden wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak dan wel
bijzondere omstandigheden daartoe grond opleveren. De tussenkomst van het Belgisch
Comité voor Hulp aan Vluchtelingen van 19 juni 2006 bevat enkel een herhaling van het
feitenrelaas zoals voorgehouden door verzoekster en haar echtgenoot en een beschrijving
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van de algemene situatie van de christenen in Iran. Verzoekster brengt geen elementen in
haar verzoekschrift aan waarom ingevolge de loutere tussenkomst van het Belgisch Comité
voor Hulp aan Vluchtelingen de zaak zou behandeld moeten worden door drie rechters. Tot
slot is er geen grond om de zaak ambtshalve te verwijzen naar een kamer met drie leden. Het
verzoek wordt verworpen.

2. Over de gegrondheid van het beroep

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als
vluchteling of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van
haar echtgenoot, M.S., wiens zaak bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is gekend
onder het nr. 27.587. Verzoekster bevestigt ter terechtzitting geen eigen bijkomende motieven
in te roepen en haar asielaanvraag te baseren op deze van haar echtgenoot.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 18.809 van 19 november 2008
de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd aan M.S.. Derhalve
kan ten aanzien van verzoekster geen vrees voor vervolging 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, noch een reëel risico op ernstige schade
zoals bepaald in artikel 48/4 van de dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

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 19 november 2008 door:

dhr. J. BIEBAUT,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN. J. BIEBAUT.


