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nr. 196 063 van 4 december 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ROGGHE

Rue de la Citadelle 167

7712 HERSEAUX

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 20 juli 2017 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

20 juni 2017.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. ROGGHE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische soennitische Koerd afkomstig uit Gushkuri (Kermanshah,

Iran) en bent u in het bezit van de Iraanse nationaliteit. Samen met uw broer M. (…) had u een bakkerij.

Op 15.12.1393 (Iraanse kalender, komt overeen met 5 maart 2015) ging u ’s nachts jagen in de bergen.

Wanneer u in een grot ging schuilen voor de koude, kwam u daar een groep strijders van PJAK (Partij

voor een vrij leven in Koerdistan / Free Life Party of Kurdistan / Partiya Jiyana Azada Kurdistanê) tegen.

U werd door hen gearresteerd en geblinddoekt. De PJAK-strijders stelden u een paar vragen zoals wie

u was, wat u daar deed en van waar u kwam waarop u hen vertelde dat u aan het jagen was in de buurt.
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Na een tijdje kalmeerden zij en deden zij uw blinddoek uit. De PJAK-strijders vertelden u wie ze waren

en ze vroegen of u hen kon helpen door hen zaken te brengen die zij nodig hadden. U aanvaardde dit

omdat u zag dat zij hun leven in gevaar brachten voor Koerdistan en u zelf sympathie koesterde voor de

Koerdische zaak. Eén à twee keer per week bracht u hen zeventig à tachtig broden, twee sloffen

sigaretten en vier à vijf kilo rijst voor twee à drie dagen. U deed dit te voet en met een rugzak. U sprak

met één van hen af – u kende hen niet want zij waren steeds gemaskerd - in de bergen rond Dalahu.

Deze persoon vertelde u steeds wat zij nodig hadden en wanneer jullie opnieuw zouden afspreken.

Soms kreeg u hiervoor geld, andere keren betaalde u voor de goederen. Er werd u een aantal keer door

familie en dorpelingen gevraagd waar u steeds heen ging met uw rugzak, maar u zei dat u ging

picknicken of dat u naar uw schapen in de bergen ging. Na een maand merkten uw broers en zussen op

dat u vaak naar de bergen ging en dat u heel wat broden meenam. U vertelde hen dat u dit deed voor

PJAK. Na ongeveer anderhalve maand werd u gestopt door een auto van de kalantari (lokale politie) die

u vroeg waar u heen ging en of dat u voor PJAK werkte waarop u nee antwoordde. Zij zeiden tegen u

dat ze dit makkelijk te weten zouden komen, maar u zei dat u naar de bergen ging om te picknicken of

te jagen. Op 15.3.1394 (6 juni 2015) – u was onderweg vanuit de bergen waar u eten had gebracht aan

PJAK – belde uw oudste broer u en vertelde hij dat de politie op zoek was naar u en dat u niet naar huis

kon. Rond twee à drie uur ’s middags die dag waren vier à vijf personen van de kalantari naar uw

woning gekomen – uw hele familie was thuis - en hadden hen gevraagd waar u was en waar u zich mee

bezig hield, waarop een huiszoeking werd uitgevoerd. In de woning vonden de agenten enkele papieren

vlaggen van PJAK die u had meegekregen om, als u de mogelijkheid had, deze te verspreiden. Uw

vader werd meegenomen naar het bureau van de kalantari van Rihjab en verder ondervraagd. Na twee

dagen besefte de kalantari dat u weg was en lieten ze uw vader vrij. U bleef twee à drie dagen bij een

vriend in Kermanshah tot uw familie uw reis had geregeld. Op 20/21.3.1394 (21 of 22 juni 2015) reisde u

met een smokkelaar naar Turkije waar u vier maanden bleef alvorens verder te reizen naar België waar

u rond 15 oktober 2015 aankwam. Op 20 oktober 2015 diende u een asielaanvraag in. In België nam u

deel aan een wake voor Ervand Said Salah, een PJAK-lid dat omkwam tijdens een gevecht met IS, en

een demonstratie aan het Noordstation in Brussel, georganiseerd door PJAK om medeleven te betuigen

voor de slachtoffers van Kobane. Beide activiteiten vonden plaats in november 2015. U kon verder niet

deelnemen aan activiteiten van PJAK omdat deze niet zo vaak georganiseerd werden, u geen geld had

voor de verplaatsingen en u zich niet goed voelde. U bent verder actief op Facebook onder de naam Z.

H. (…) waar u berichten met een pro-Koerdische boodschap herpost.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde volgende documenten neer: een kopie van de

eerste pagina van uw paspoort; een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje); een kopie van uw

cart-e-melli (nationale kaart); foto’s waarop u te zien bent tijdens de wake voor Ervand Said Saleh en

een demonstratie voor het Noordstation in Brussel; Belgische medische documenten dat u een dokter

raadpleegt voor slaap- en angstproblemen, gedateerd op 28 december 2016 en 16 februari 2017.

B. Motivering

Na nader onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient

vastgesteld te worden dat u noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan

toegekend worden.

U verklaarde dat u Iran heeft verlaten omdat u omwille van uw hulp aan de Koerdische groepering PJAK

gezocht wordt door de Iraanse autoriteiten. Daarnaast verklaarde u ook in België actief te zijn voor

PJAK.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er verschillende elementen in uw verklaringen zijn die vragen

doen rijzen over de geloofwaardigheid van uw beweerde hulp aan PJAK-strijders in Iran. Zo verklaarde

u dat u een groep PJAKstrijders ontmoette in een grot wanneer u ’s nachts – u was aan het jagen - ging

schuilen voor de koude. Hier werd u gevangengenomen door hen en ondervraagd. Nadat u op enkele

basisvragen, zoals wie u was en waar u vandaan kwam, vertelden de mannen u PJAK-strijders te zijn

die vechten voor de vrijheid van de Koerden en vroegen zij u om hen bepaalde zaken, zoals brood,

sigaretten en rijst, te bezorgen (CGVS p. 22-23). Het is evenwel weinig geloofwaardig dat PJAK-leden -

die actief vervolgd wordt door de Iraanse autoriteiten - zich aan iemand die hun schuilplaats

binnendringt en waar enkele basisvragen aan worden gesteld, zonder meer zouden kenbaar maken als

PJAK-strijders en meteen zouden vragen om hen te helpen bij het leveren van goederen.

Redelijkerwijze kan er dan ook verwacht worden dat PJAK op zijn minst toch enige

voorzorgsmaatregelen zou nemen voordat zij iemand op die manier om hulp vragen. Geconfronteerd

met deze bedenking, stelde u dat zij dit niet zelf konden doen en dat u ook een Koerd bent (CGVS, p.

23). Aansluitend hierbij dient dan ook opgemerkt worden dat het opmerkelijk is dat u meteen

aanvaardde om één à twee keer per week een tocht te voet te ondernemen die twee à drie uur duurde.

Uw verklaring hiermee in te stemmen omdat de Iraanse regering de Koerden steeds onder druk

zet overtuigt, gelet op uw bewering eerder nooit actief te zijn geweest voor de Koerdische zaak, niet

(CGVS, p. 24).
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De geloofwaardigheid van uw activiteiten voor PJAK in Iran wordt verder ondermijnd door een

aantal merkwaardigheden. Gelet op uw verklaring dat iedere familie minstens één persoon heeft die

voor de Ettelaat (inlichtingendiensten) werkt (CGVS, p. 30), is het vooreerst bijzonder merkwaardig dat u

tot tweemaal per week te voet met een rugzak gevuld met zeventig à tachtig broden, twee sloffen

sigaretten en vier à zes kilo rijst naar de afgesproken plek trok om deze zaken aan PJAK te

overhandigen (CGVS, p. 23-26). U erkende bovendien dat deze zeer zichtbare activiteit verdacht was

(CGVS, p. 26). Dat u niet dacht dat de mensen in het dorp u zouden verraden en dat u dacht dat zij wel

zouden denken dat u schapen in de bergen had of dat u zou gaan picknicken (CGVS, p. 26) overtuigt

gelet op uw bewering dat er ettelati in elke familie zijn, niet (CGVS, p. 30). Er werd u in uw omgeving

ook een paar keer de vraag gesteld waar u steeds heen ging met die rugzak, alsook uw familie stelde u

deze vraag een maand nadat u begonnen was met deze leveringen (CGVS, p. 25-27). Bovendien

werd u anderhalve maand na het begin van uw leveringen aan PJAK door de kalantari gevraagd waar u

steeds heen en weer ging en of u niet voor PJAK werkte, zij zeiden dat zij dit makkelijk te weten zouden

kunnen komen. U antwoordde dat u niet voor PJAK werkte en dat u ging jagen of picknicken (CGVS, p.

30-31). Gevraagd waarom, nu zowel uw familie vragen was beginnen stellen alsook de kalantari, u op

deze manier verder deed, stelde u dat u niet verwacht had dat zij – de kalantari – dit serieus zouden

aanpakken. U had immers een waarschuwing gekregen en u had voldoende uitleg gegeven (CGVS, p.

31). In het licht van het alom gekende hardvochtig optreden van de Iraanse autoriteiten tegen PJAK (en

tegen andere Koerdische oppositiepartijen) is het evenwel geenszins geloofwaardig dat u nadat u door

de kalantari expliciet werd aangesproken of u toch geen activiteiten voor PJAK verrichtte, gewoon op

dezelfde manier bent blijven doorgaan met uw activiteiten.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen doet besluiten dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw beweerde activiteiten voor PJAK in Iran. Bijgevolg kan er evenmin geloof gehecht worden aan de

beweerde problemen in Iran ten gevolge van deze activiteiten.

Voorgaande vaststellingen zijn nefast voor uw algemene geloofwaardigheid waardoor er ook een

voorbehoud dient geplaatst te worden bij de geloofwaardigheid/oprechtheid van uw betrokkenheid bij

PJAK in België. Hierbij aansluitend dient dan ook opgemerkt te worden dat u een bijzonder beperkte

kennis heeft betreffende PJAK. Zo verklaarde u dat Rahman Hecî Ehmedî en Awindar Renas de

oprichters zijn van de partij, alsook de huidige voorzitters (CGVS, p. 13-14). Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd, blijkt

echter dat de huidige voorzitters Siamand Moini en Zilan Vejin zijn. Verder kon u niets vertellen over de

ontstaansgeschiedenis van de partij, buiten dat zij in 2004 werd opgericht (CGVS, p. 14). U kende

evenmin de naam van de gewapende tak van PJAK (p. 19-20). Tot slot had u ook bijzonder weinig

kennis betreffende de afdeling van PJAK in België, u noemde Zaman Said als voorzitter van PJAK

België en een persoon genaamd Wahid die u op de hoogte hield van de activiteiten, maar u kende er

verder niemand (CGVS, p. 18-19). Noch wist u waar zij hun hoofdkantoor hadden (CGVS, p. 19).

De geloofwaardigheid van uw engagement voor PJAK wordt verder ondermijnd door uw verklaringen

aangaande uw deelname aan twee activiteiten van PJAK in België. U woonde in november 2015 een

wake bij in een lokaal aan het Zuidstation in Brussel en u nam in november 2015 deel aan een

demonstratie aan het Noordstation in Brussel om medeleven te betuigen aan de Koerden van Kobane.

In dit verband dient te worden vastgesteld dat u enkel deelnam aan één manifestatie die zelfs niet

gericht was tegen het Iraanse regime. U nam immers deel aan een betoging die de situatie van de

Koerden in Kobane, Syrië aankaartte (CGVS, p. 16). Aangezien deze betoging niet expliciet tegen het

Iraanse regime gericht was, is het totaal onwaarschijnlijk dat uw deelname hieraan door de Iraanse

autoriteiten, indien ze hiervan al op de hoogte zouden zijn, negatief gepercipieerd zou kunnen worden.

U bent ook geen lid van een politieke partij in België, u hebt naar eigen zeggen deelgenomen aan de

demonstratie als gewone deelnemer en u organiseerde zelf nooit iets (CGVS, p. 18-19). Gevraagd of

dat u nog aan andere activiteiten van PJAK had deelgenomen sinds november 2015, antwoordde u dat

er niet zoveel activiteiten georganiseerd werden en dat deze ofwel in het buitenland waren of dat u

financieel de middelen niet had om u te verplaatsen (CGVS, p. 17). U stelde wel via Facebook actief te

zijn door berichten die met de rechten van de Koerden te maken hebben, te herposten op uw

Facebookprofiel (CGVS, p. 17-18). Gevraagd of u aanwijzingen had of de Iraanse autoriteiten op de

hoogte zijn van uw activiteiten, stelde u dat ze u via uw Facebookprofiel konden terugvinden. Er op

gewezen dat uw Facebookprofiel niet op uw eigen naam staat, gaf u aan dat foto’s voldoende zijn

(CGVS, p. 20). In dit kader dient er op gewezen te worden dat u op Facebook actief bent onder een

pseudoniem en dat u deze berichten postte op uw afgesloten Facebookaccount (CGVS, p. 7, 17-18). Uit

de beschikbare informatie blijkt in dit verband dat de Iraanse autoriteiten niet de mogelijkheden hebben

om alle oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren. Bovendien blijkt dat jaarlijks duizenden

Iraniërs naar Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na, personen die geen

of weinig zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij terugkeer geen

problemen ondervinden. Veel hangt bijgevolg af van de zichtbaarheid van de persoon en zijn
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activiteiten. Gegeven het feit dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat de Iraanse autoriteiten u

vervolgen omwille van banden met PJAK in Iran en gezien de minimale omvang van de enkele

activiteiten die u in België uitvoerde, kan bijgevolg bezwaarlijk gesteld worden dat u, omwille van deze

kleinschalige activiteiten, in die mate in de kijker zou hebben gelopen dat u hierom bij terugkeer naar

Iran het risico zou lopen op vervolging of op ernstige schade. De informatie waarop het

Commissariaatgeneraal zich baseert, is toegevoegd aan uw administratief dossier.

Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw identiteit staat hier immers niet

ter discussie. De door u neergelegde foto’s bevestigen uw deelname aan activiteiten van PJAK in België

en dit element werd reeds hierboven besproken. Uw Belgische medische documenten bevestigen dat u

in behandeling bent in België voor slaap- en angstproblemen, maar zijn niet van die aard dat zij

bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigingen.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van “de artikelen 48/2 tot en met 48/5” en 62

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

algemene motiveringsplicht, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van

het redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen 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

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3.1. In haar verzoekschrift betoogt verzoekende partij geenszins akkoord te kunnen gaan met de

motivering van de bestreden beslissing. Waar verwerende partij het niet geloofwaardig acht dat de
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PJAK-leden zich zonder meer zouden kenbaar gemaakt hebben als PJAK-strijders en meteen zouden

gevraagd hebben om hen te helpen bij het leveren van goederen, benadrukt verzoekende partij dat de

leden van PJAK altijd voorzichtig zijn geweest en verwijst zij naar haar verklaringen tijdens haar gehoor

op het Commissariaat-generaal in dit verband. Verzoekende partij stelt dat de PJAK-strijders haar

hadden geïdentificeerd, over haar hadden opgezocht om te weten of ze haar konden vertrouwen en dat

pas later om samenwerking werd gevraagd. Waar verwerende partij het opmerkelijk acht dat

verzoekende partij meteen aanvaardde om één à twee keer per week een tocht te voet te ondernemen

die twee à drie uur duurde, stelt verzoekende partij dat zij PJAK wenste te helpen en dat zij zich niet

meteen bewust was van het gevaar. Nadat zij ondervraagd was door de kalantari, meende zij voldoende

informatie te hebben verstrekt en geen gevaar te lopen, hetgeen evenwel een beoordelingsfout bleek te

zijn. In verband met haar beperkte kennis over PJAK verklaart verzoekende partij “dat hij geen huidige

kennis heeft daar hij in België sinds 2015 is. Hij stelt belang in de actie, namelijk in België maar heeft

over de structuur van PJAK niet opgezocht”. Verzoekende partij onderstreept dat zij bewezen heeft dat

zij een activiteit in België heeft voor PJAK en ook haar Facebook-activiteiten werden bewezen. Ten

slotte bemerkt verzoekende partij nog dat verwerende partij herhaaldelijk naar algemene informatie

verwijst, dit terwijl het administratief dossier dergelijke informatie niet bevat. De bewering in de

bestreden beslissing dat het voor de Iraanse overheid op basis van de beschikbare informatie niet

mogelijk zou zijn alle verzetsactiviteiten in het buitenland te controleren is door geen enkel gegeven in

het dossier bewezen.

2.2.3.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verzoekende partij met bovenstaand verweer op geen

enkele manier afbreuk doet aan de motieven van de bestreden beslissing.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de bemerking van verzoekende partij dat de informatie

waarnaar verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing zich niet in het administratief dossier

bevindt feitelijke grondslag mist, nu deze informatie wel degelijk door verwerende partij werd

toegevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, stuk 12, landeninformatie). Uit

voormelde landeninformatie blijkt dat de Iraanse autoriteiten hardvochtig optreden tegen PJAK (en tegen

andere Koerdische oppositiepartijen) (administratief dossier, stuk 12, landeninformatie, deel 6) – wat ook

wordt bevestigd door het Engelstalig internetartikel door verzoekende partij gevoegd bij de stukken

onder bijlage 3 van het verzoekschrift waaruit blijkt dat een Koerdische terdoodveroordeelde in de

gevangenis werd mishandeld – dat de huidige voorzitters van PJAK Siamand Moini en Zilan Vejin zijn

(administratief dossier, stuk 12, landeninformatie, delen 4 en 5) en dat de Iraanse autoriteiten niet de

mogelijkheden hebben om alle oppositieactiviteiten in het buitenland te monitoren, dat jaarlijks

duizenden Iraniërs naar Iran terugkeren en dat, op een zeer beperkt aantal uitzonderingen na, personen

die geen of weinig zichtbare oppositieactiviteiten in het buitenland ontwikkelen in principe bij terugkeer

geen problemen ondervinden (administratief dossier, stuk 12, landeninformatie, deel 1). Door

verzoekende partij wordt geen andersluidende informatie bijgebracht.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekende partij, in een poging de motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen, voor het overige blijft steken in loutere vergoelijkingen, het herhalen van reeds

eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen, en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder één element van de bestreden

beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om de vaststellingen

van de bestreden beslissing te weerleggen. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift overigens

oppert dat de PJAK-strijders haar hadden geïdentificeerd, over haar hadden opgezocht om te weten of

ze haar konden vertrouwen en dat pas later om samenwerking werd gevraagd, stelt de Raad vast dat

deze bewering geenszins overeenkomt met hetgeen verzoekende partij verklaarde tijdens haar gehoor

op het Commissariaat-generaal. Immers gaf verzoekende partij toen aan dat de PJAK-strijders zich

onmiddellijk na het stellen van een paar basisvragen hadden kenbaar gemaakt en dat zij ook meteen

aan haar vroegen om met hen samen te werken (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS

d.d. 10/05/2017, p. 22-23). Dat de PJAK-strijders enig onderzoek zouden hebben gevoerd naar de

persoon van verzoekende partij, teneinde na te gaan of ze haar konden vertrouwen, blijkt dan ook

geenszins uit haar verklaringen tijdens haar gehoor en betreft dan ook een post-factumbewering die

erop gericht is haar asielrelaas alsnog geloofwaardig te doen lijken. Dat verzoekende partij haar

verklaringen dienaangaande aanpast, bevestigt echter het ongeloofwaardige karakter van het door haar

voorgehouden asielrelaas.

2.2.4. Wat betreft de bundel internetartikelen die verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift

voegt (bijlage 3), stelt de Raad vast dat deze internetartikelen niet gesteld zijn in de taal van de

rechtspleging, zelfs niet in een door de Raad begrijpbare taal, en niet vergezeld zijn van een vertaling.



RvV X - Pagina 6

Met toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006 neemt de Raad bij gebreke aan een vertaling naar

de taal van de rechtspleging toe deze documenten niet in overweging. Het enige Engelstalig stuk

waarnaar door de Raad reeds werd gerefereerd onder punt 2.2.3.2. bevestigt enkel het mogelijk harde

optreden van de Iraanse autoriteiten tegen Koerdische gevangenen, doch weerlegt op zich niet de

vaststelling dat het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas niet geloofwaardig is.

2.2.5. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.6. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.7. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 11 en 12),

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 10 mei 2017 de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Sorani. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende

partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle

relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr.

165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.9. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


