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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.824 van 19 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 VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 16 augustus
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 1 augustus 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 15 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27
oktober 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VERHEYEN en van
attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de procedure.

Verzoeker diende op 18 december 2000 een eerste asielaanvraag in. Op 7 juli 2003 nam het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) een bevestigende
beslissing tot weigering van verblijf. Op 6 mei 2004 werd het beroep tot nietigverklaring door
de Raad van State verworpen.
Op 9 november 2005 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. Het CGVS nam
verzoekers beroep tegen de beslissing van weigering van verblijf van 21 juni 2006 van de
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet in aanmerking wegens het laattijdig indienen ervan.
Op 22 september 2006 diende verzoeker een derde asielaanvraag in. Op 12 januari 2007
nam de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van een
vluchtelingenverklaring.
Op 5 maart 2007 diende verzoeker een vierde asielaanvraag in. Deze leidde tot een
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus van 1 augustus 2008. Dit is de thans bestreden beslissing.
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2. Over de gegrondheid. 

2.1. Verzoeker voert de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 62 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), doordat de bestreden beslissing
niet, minstens zeer gebrekkig, gemotiveerd is. Hij voert aan dat:
- het totaal onaanvaardbaar is dat in het kader van zijn vierde asielaanvraag gerefereerd wordt
naar zijn eerste aanvraag, gezien een kandidaat-vluchteling ook niet tweemaal asiel kan
aanvragen op dezelfde gronden;
- het voor hem onmogelijk is om lid te zijn van de partij omdat hij daarvoor dient te beschikken
over een verblijfsvergunning om zich te bewegen in Europa om alzo doeltreffend oppositie te
voeren;
- de wetenschap leert dat alle opposanten problemen hebben in hun eigen land bij terugkeer
en de activiteiten van opposanten worden goed gevolgd.
Op basis van de gangbare doctrine moet zijn relaas aanvaard worden tot er
tegenstrijdigheden worden vastgesteld.

2.2.1. De motiveringsplicht, zoals vervat in voormelde wet van 29 juli 1991, moet verzoeker
toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het
verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het
doel van de motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde
schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.
Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het
middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht (RvS 15 februari 2007, nr. 167.852).

2.2.2. De Commissaris-generaal gaat, om zich een juist beeld te vormen van de situatie
waarin de vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn vluchtelingenverklaring, alle
objectieve gegevens na die hij nodig heeft om zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de
beoordeling van de zaak houdt hij rekening met alle feitelijke elementen, ook met deze welke
resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere asielaanvragen. Geen enkele wetsbepaling
verbiedt immers dat, in het kader van een meervoudige asielaanvraag, uitspraak wordt
gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere asielaanvragen bekend waren.
In casu is het pertinent dat verzoekers eerste asielaanvraag bedrieglijk was doordat hij
tegenstrijdige verklaringen aflegde en dit gegeven het onmogelijk maakt een correct beeld te
vormen van verzoekers werkelijke achtergrond of reële situatie in zijn land van herkomst.
De bestreden beslissing is gesteund op informatie, toegevoegd bij het administratief dossier,
waaruit blijkt dat het ontwikkelen van oppositieactiviteiten in het buitenland enkel leidt tot een
reëel risico op vervolging in geval van terugkeer naar Iran voor leidende figuren. Daargelaten
de vraag of verzoeker al dan niet lid kan worden van de kwestieuze oppositiepartij, blijkt hij
niet te beantwoorden aan het profiel van leidinggevend figuur zodat zijn voorgehouden vrees
in vluchtelingenrechtelijke zin ongegrond is. Blijkens de bestreden beslissing is verzoeker niet
te zien op de door hem neergelegde video’s van betogingen, noch werd hij geïnterviewd zoals
hij beweerde. In zijn verzoekschrift weerlegt verzoeker deze motieven niet, zodat deze
onverminderd gehandhaafd blijven. Hij beperkt zich tot het poneren van de loutere bewering
dat de wetenschap leert dat alle opposanten problemen hebben in hun eigen land bij
terugkeer en de activiteiten van opposanten goed gevolgd worden. Deze argumentatie
volstaat niet een ander licht te werpen op de bestreden beslissing. Het middel is ongegrond.

2.3.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus. Hij voert aan dat de problemen in Iran voor iedereen bekend zijn.

2.3.2. In zoverre verzoeker zich beroept op de algemene toestand in Iran, dient vastgesteld te
worden dat zelfs zonder noodzaak van het bewijs van een “individuele” dreiging het niet
volstaat louter naar een algemene toestand in het land van herkomst te verwijzen, maar dat
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verzoeker zijn concrete problemen aannemelijk dient te maken (RvS 24 november 2006, nr.
165.109). Hij slaagt hier niet in. Verder maakt hij niet aannemelijk dat er in zijn land van
herkomst een situatie heerst van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of
binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

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. F.HOFFER,  kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


