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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 26.179 van 22 april 2009
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 9 februari
2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 21 januari 2009.

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 20 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
april 2009.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. SCHOOFS, die verschijnt voor de verzoekende
partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 op 10-
jarige leeftijd samen met zijn ouders en zijn toen eveneens minderjarige broer het rijk
binnengekomen op 19 oktober 2000 en heeft zich vluchteling verklaard op 16
september 2008.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker
op 8 oktober 2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar hij werd
gehoord op 13 januari 2009.

1.3. Op 21 januari 2009 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 26 januari 2009
aangetekend verzonden en luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde afkomstig te zijn uit Teheran en de Iraanse nationaliteit te bezitten. Op 19
oktober 2000 kwam u op toen 10-jarige leeftijd samen met uw ouders, Alizadeh Weshky
Nasser en Asad Zahra (O.V. 5.043.765) en uw toen eveneens minderjarige broer, Mohammad
(O.V. 5.936.046), in België aan. Op voornoemde datum vroegen uw ouders een eerste maal
asiel aan in België. Inzake deze asielaanvraag nam de Dienst Vreemdelingenzaken op 12
oktober 2001 een beslissing van weigering van verblijf, die op 10 juli 2002 door het
Commissariaat-generaal werd bevestigd. Op 23 maart 2006 werden de door uw ouders
ingediende vordering tot schorsing en beroep tot nietigverklaring van laatstgenoemde
beslissing door de Raad van State verworpen. Op 30 juni 2006 diende uw moeder een tweede
en uw inmiddels meerderjarig geworden broer Mohammad een eerste asielaanvraag in. Op 13
juli 2006 besloot de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de asielaanvraag van uw moeder tot
een weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Op diezelfde datum nam de
Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de asielaanvraag van uw broer een beslissing
tot weigering van verblijf. Op 27 augustus 2007 besloot ik tot een weigering van de
vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 14
december 2007 besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake de asielaanvraag
van uw broer bij arrest eveneens tot een weigering van de vluchtelingenstatus en een
weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Inmiddels had uw vader op 4 augustus
2006 een tweede asielaanvraag en uw moeder een derde asielaanvraag ingediend. Op 8
september 2006 nam de Dienst Vreemdelingenzaken inzake deze asielaanvragen een
beslissing tot weigering van verblijf. Op 27 augustus 2007 nam ik in het kader van de tweede
asielaanvraag van uw vader en de derde asielaanvraag van uw moeder een beslissing tot
weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij
arrest van 14 december 2007 besloot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake de
tweede asielaanvraag van uw vader en de derde asielaanvraag van uw moeder eveneens tot
een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Op 16 september 2008 - u was inmiddels meerderjarig geworden - vroeg
u hier asiel aan. U verklaarde niet terug te kunnen keren naar Iran omdat u hier goed bent
geïntegreerd en u een mooie toekomst wacht, omdat u nauwelijks nog Perzisch kan lezen en
schrijven en aldus niet in de mogelijkheid verkeert uw studies in Iran verder te zetten, omdat u
bij een eventuele terugkeer uw legerdienst zal moeten doen, u hierdoor kostbare jaren zal
verliezen en u inmiddels het bidden heeft verleerd, waardoor u vreest anders te worden
behandeld door de militaire overheden en omdat u vreest als zoon van uw vader in zijn plaats
te worden gezocht. U bent voorts niet op de hoogte van de aard van de problemen die uw
vader zou hebben gekend en evenmin van de actuele stand van zaken in Iran. U bent in het
bezit van uw boekje van de burgerlijke stand (shenasnameh). Tevens legde u nog een
ziekenhuisattest, waaruit blijkt dat u op 23 september 2008 een heelkundige ingreep aan het
oog moest ondergaan, neer.
B. Motivering
Er dient vastgesteld te worden dat u er niet in geslaagd bent 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 ingeval van een
eventuele terugkeer naar Iran aannemelijk te maken.
Wat betreft de door u aangehaalde vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten
gebaseerd op de problemen die uw vader Alizadeh Weshky Nasser (O.V. 5.043.765) zou
hebben gekend in Iran - u vreest bij een eventuele terugkeer naar Iran in zijn plaats door de
autoriteiten te zullen worden geviseerd/vervolgd (gehoor CGVS p. 3-4)- dient vooreerst te
worden opgemerkt dat ik inzake de tweede asielaanvraag van uw vader besloot tot een
weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus
omdat uw vader ter staving van zijn vluchtmotieven documenten had neergelegd die elke
bewijskracht ontbeerden. Aldus kon niet langer geloof worden gehecht aan de door uw vader
beweerde vervolging. Derhalve kan ten aanzien van u evenmin worden gesteld dat u bij een
eventuele terugkeer naar Iran een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie dient te hebben of dat u een reëel risico op het lijden van ernstige
schade zou lopen omwille van de vroegere beweerde problemen van uw vader. Kopieën van
de beslissingen inzake de asielaanvragen van uw ouders werden in bijlage aan het
administratieve dossier toegevoegd.
Voorts stelde u niet naar Iran terug te kunnen keren omdat u er uw militaire dienst zal moeten
vervullen en u hierdoor kostbare jaren zal verliezen. Bovendien bent u weliswaar moslim,
maar heeft u het bidden verleerd en vreest u daarom ongelijk behandeld te zullen worden door
de militaire overheden van uw land. Er dient vastgesteld te worden dat de door u aangehaalde
redenen waarom u uw militaire dienst niet wenst te doen niet kunnen worden elijkgesteld met



RvV X / Pagina 3 van 5

een gewetensnood. Het feit dat u kostbare jaren zou verliezen door het uitvoeren van uw
militaire dienst is een probleem waarmee elke dienstplichtige wordt geconfronteerd. Uw
bewering dat u mogelijk anders dan andere dienstplichtigen zal worden behandeld omdat u -
hoewel moslim (gehoor CGVS p. 3) - minder gelovig bent en u het bidden heeft verleerd
(gehoor CGVS p. 4), is een ongefundeerd vermoeden. Bovendien dient opgemerkt dat uit
informatie waarover het Commissariaat- eneraal beschikt en waarvan een kopie in bijlage aan
het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt dat het voor Iraniërs die reeds enkele jaren
in het buitenland verblijven, mogelijk is hun dienstplicht af te kopen. Zeker voor personen die,
zoals u, in het buitenland achttien jaar zijn geworden, zijn de Iraanse autoriteiten extra soepel.
U verklaarde op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot het afkopen van uw militaire dienst,
maar u stelde dat dit veel geld kost (gehoor CGVS p. 4). De eventueel hoge kostprijs voor het
afkopen van de militaire dienst is echter een probleem van socio-economische aard dat als
dusdanig niet ressorteert onder de criteria van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen
inzake subsidiaire bescherming.
Het feit dat u hier studies volgt en u een mooie toekomst wacht (gehoor CGVS p. 3-4), kan
niet worden weerhouden bij de beoordeling van een asielaanvraag. U dient voor het bekomen
van een verblijfsvergunning op basis an uw integratie in België de in de Vreemdelingenwet
voorziene geëigende procedures aan te wenden.
Wat betreft het feit dat u medische problemen aan het oog heeft, door u aangetoond met een
ziekenhuisattest, dient opgemerkt te worden dat u om deze reden een (tijdelijke) machtiging
tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 verkreeg (gehoor CGVS
p. 5). Tevens houden de door u aangehaalde oogproblemen geen verband met de criteria
bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met
de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming.
Uw boekje van de burgerlijke stand bevestigt louter uw identiteit, die niet wordt betwist.
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. Ten gronde.

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1 A
(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen d.d. 28 juli
1951, artikel 1 van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen d.d. 31
januari 1967 en de algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat hij de gegrondheid van zijn vrees voor
vervolging voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Hij stelt dat er destijds door zijn
vader in het kader van zijn tweede asielaanvraag voldoende bewijsstukken werden
bijgebracht in verband met de beweerde vervolging. Verder herhaalt verzoeker dat hij
bij een eventuele terugkeer naar Iran zijn militaire dienstplicht zal moeten vervullen
en hij hierdoor kostbare jaren zal verliezen en hij bovendien het bidden heeft verleerd
zodat hij anders dan de andere dienstplichtigen zal worden behandeld. Tot slot haalt
verzoeker aan dat hij geen Perzisch kan lezen of schrijven en hij in Iran een nieuw
leven en toekomst moet opbouwen.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i)
hij zijn vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten baseert op de problemen
die zijn vader Nasser ALIZADEH WESHKLY zou hebben gekend in Iran en geen
geloof kan worden gehecht aan de door zijn vader beweerde vervolging omdat hij ter
staving van zijn vluchtmotieven documenten heeft neergelegd die elke bewijskracht
ontberen zodat ten aanzien van verzoeker evenmin kan worden gesteld dat hij bij een
eventuele terugkeer naar Iran een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie dient te hebben of dat hij een reëel risico op het lijden van
ernstige schade zou lopen omwille van de vroegere beweerde problemen van zijn
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vader, (ii) de door hem aangehaalde redenen waarom hij zijn militaire dienst niet
wenst te vervullen niet kunnen worden gelijkgesteld met een gewetensnood, (iii) de
bewering dat hij mogelijk anders dan andere dienstplichtigen zal worden behandeld
omdat hij minder gelovig is en hij het bidden heeft verleerd een ongefundeerd
vermoeden is, (iv) uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en
waarvan kopie aan het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat het voor Iraniërs
die reeds enkele jaren in het buitenland verblijven mogelijk is om hun dienstplicht af
te kopen, (v) de eventueel hoge kostprijs voor het afkopen van de militaire dienst een
probleem van socio-economische aard is dat als dusdanig niet ressorteert onder de
criteria van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen inzake subsidiaire
bescherming, (vi) het feit dat hij hier studies volgt en hem een mooie toekomst wacht
niet kan worden weerhouden bij de beoordeling van zijn asielaanvraag en (vii) ook de
medische problemen aan zijn oog, om welke reden hij overigens een tijdelijke
machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet verkreeg,
geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1 A (2) van het Verdrag van
Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4
inzake subsidiaire bescherming. De Raad stelt derhalve vast dat uit een eenvoudige
lezing blijkt dat de bestreden beslissing steunt op verscheidene motieven, waarvan
overigens geen enkel wordt weerlegd noch ontkracht in het verzoekschrift zodat, in
tegenstelling tot wat verzoeker beweert, de bestreden beslissing afdoende is
gemotiveerd.

2.3. Zo verzoeker opmerkt dat er destijds door zijn vader in het kader van zijn tweede
asielaanvraag voldoende bewijsstukken werden bijgebracht ter staving van zijn
vervolging, gaat hij eraan voorbij dat de Raad in arrest nr. 5016 van 14 december
2007 reeds oordeelde dat aan de door verzoekers vader neergelegde juridische
stukken geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend zodat geen geloof kan
worden gehecht aan de aangehaalde vervolging door de Iraanse autoriteiten. De
Raad stelt vast dat verzoeker zich voor het overige beperkt tot het herhalen van zijn
asielmotieven en de stelling dat hij geen Perzisch kan lezen of schrijven en hij in Iran
een nieuw leven en toekomst zal moeten opbouwen, wat niet dienend is om de
pertinente motivering van de bestreden beslissing te ontkrachten.

2.4. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die
steun vinden in het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de
Commissaris-generaal weerhouden motieven niet en hij voert geen concrete
elementen aan die wijzen op het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in
de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet noch toont hij aan dat hij bij
terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade
in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt
beaamd en in zijn geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 22 april 2009 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. M.-C. GOETHALS.


