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nr. 38 347 van 8 februari 2010

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 21 oktober 2009 heeft

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

17 september 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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 december 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 januari 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. RUELENS en van attaché I.

SNEYERS, 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 afkomstig uit Teheran en bent u Iraans staatsburger. Sinds

1979 woonde u in Koeweit. Op 17 februari 2005 vroeg u een eerste maal in België asiel aan. Hierin nam

het Commissariaat-generaal op 9 juni 2005 een bevestigende beslissing van weigering van verblijf

omdat u de problemen die u in 2005 bij uw eerste en enige terugkeer naar Iran vanuit Koeweit

ondervond omwille van erg vage verklaringen niet aannemelijk gemaakt had en omdat u niet

aannemelijk maakte waarom u niet naar Koeweit kon terugkeren. Uw beroepen tot schorsing en tot

nietigverklaring werden op 2 juni 2009 door de Raad van State verworpen. Hierop diende u op 23 juni
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2009 een tweede asielaanvraag in. Hierbij verklaarde u dat uw problemen die u reeds bij uw eerste

asielaanvraag aankaartte nog steeds bestaande zijn. Zo herhaalde u dat u bij uw terugkeer naar Iran in

2005 een twaalftal dagen opgepakt werd door de Iraanse autoriteiten en over eventuele banden met

Amerika en de monarchisten ondervraagd werd. Er werd ondermeer naar het verleden van uw vader,

die voor de revolutie voor de shah werkte, verwezen. Tijdens uw detentie werden uw Iraans paspoort en

uw Koeweitische verblijfsvergunning in beslag genomen. Toen u na twaalf dagen detentie terug

vrijgelaten werd, vreesde u voortdurend gevolgd te worden waardoor u zich genoodzaakt zag het land te

verlaten. U keerde niet naar Koeweit terug omdat u niet langer over uw verblijfsdocumenten beschikte.

Bij uw tweede asielaanvraag voegde u hieraan toe dat u intussen heel wat inspanningen leverde om op

de Koeweitische ambassade te Brussel een laissez-passer te verkrijgen, maar dat men u die niet

wenste te verlenen, enerzijds omdat u niet meer in het bezit was van een Iraans paspoort en anderzijds

omdat uw Koeweitische verblijfsvergunning na zes maanden afwezigheid in Koeweit automatisch

vervalt. Verder voegde u hieraan toe dat u sinds 2005 voor de monarchistische oppositiepartij SHPI

(Organization of Iranian Monarchists) actief bent. Uw activiteiten bestaan erin mails door te zenden naar

andere partijleden in Europa of Amerika. U organiseerde nooit iets, u sprak nooit met de pers en u nam

nooit deel aan demonstraties. Omwille van uw politieke oppositie tegen het Iraans regime werd u door

de Iraanse ambassade te Brussel gezocht. Dit bleek ondermeer uit het feit dat u in de loop van het

jaar 2008 door de Iraanse consul opgebeld werd. Hoe de ambassade u had weten te lokaliseren was

u volslagen onbekend, maar deze gebeurtenis bevestigde uw vermoeden dat een terugkeer naar Iran

voor u onmogelijk is. Sindsdien voelde u zich niet meer op uw gemak en verhuisde u omdat u zelfs

uw medebewoners niet meer vertrouwde. U verklaarde niet meer naar Iran te kunnen terugkeren uit

vrees er gearresteerd te worden. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de

volgende documenten neer: uw shenasnameh (boekje van de burgerlijke stand); een document d.d.

20/06/1357 (Iraanse kalender; stemt overeen met 11 september 1978 in de Gregoriaanse kalender) van

het Iraanse Ministerie van Opvoeding waaruit blijkt dat uw vader, die verantwoordelijke was voor de

educatieve diensten van Khoramshahr, vanaf 01/07/1357 (23 september 1978) op pensioen ging; een

envelop waarmee uw Koeweitische documenten opgestuurd werden; drie Koeweitische bankkaarten;

een vervallen Koeweitische verblijfsvergunning; informatie betreffende (het verkrijgen

van) verblijfsvergunningen in Koeweit; een brief van uw advocaat d.d. 20 november 2007 gericht aan

de Koeweitische ambassade te Brussel met de vraag om een laissez-passer te verkrijgen; een SHPI-

attest d.d. 1 oktober 2005 ter bevestiging van uw lidmaatschap; uw lidkaart van de SHPI; een brief van

het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van Bocholt d.d. 28 mei 2008 waaruit

blijkt dat de Iraanse ambassade op vraag van uw ouders u herhaaldelijk heeft proberen te bereiken;

een formulier van het OCMW te Bocholt d.d. 22 september 2008 waarbij u een transfer naar een

ander opvanginitiatief aanvraagt; een medisch attest d.d. 22 september 2008 waaruit blijkt dat u omwille

van het samenwonen met twee andere vluchtelingen erg gestresseerd bent; een ontvangstbewijs van

de aangifte van uw verhuis van Bocholt naar Tongeren d.d. 12 november 2008; en enkele

artikels betreffende de mensenrechten in Iran.

B. Motivering

Er dient opgemerkt te worden dat u er ook bij uw tweede asielaanvraag niet in geslaagd bent om

een 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst heb ik in het kader van uw eerste asielaanvraag een weigeringsbeslissing genomen

in hoofdzaak omdat verschillende vaagheden in uw verklaringen en het speculatief karakter van uw

vrees ertoe noopten te besluiten dat er diende getwijfeld te worden aan de geloofwaardigheid van uw

vrees ten aanzien van de Iraanse autoriteiten. U heeft bij uw tweede asielaanvraag geen overtuigende

nieuwe elementen of gegevens aangebracht die de eerdere negatieve appreciatie van

het Commissariaat-generaal inzake uw eerste asielaanvraag alsnog kunnen doen wijzigen.

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans

op vervolging/moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. Hierbij

moet rekening worden gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het

gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden

tot een toeschrijving van een politieke/dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er

sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet

aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het

land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van

voornoemde activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. Wat u

betreft zijn er elementen die ernstige twijfels doen rijzen aangaande de authenticiteit van uw politiek

engagement en die wijzen op het opportunistische karakter van uw activiteiten in België. Zo blijkt dat u

een gewoon lid was van de partij zonder enige functie. Uw activiteiten beperkten zich tot het doorsturen

van mails naar andere leden in Amerika en Europa. U nam nooit deel aan demonstraties, u sprak nooit
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met de pers en u organiseerde nooit zelf activiteiten (CGVS 2e AA, p.4-6). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in uw administratieve dossier werd

gevoegd blijkt dat de Iraanse instanties ervan uitgaan dat veel Iraanse asielzoekers in het

buitenland oppositieactiviteiten ontwikkelen na hun vlucht om een (bijkomend) asielmotief te kunnen

aanhalen. Meestal gaat het hierbij om steunactiviteiten aan kleine groeperingen en het deelnemen aan

betogingen. De meeste groepen in ballingschap hebben hun basis in West-Europa en de Verenigde

Staten en onderhouden geen organisatie in Iran zelf. Er moet van worden uitgegaan dat de Iraanse

autoriteiten de oppositiegroepen die in het buitenland actief zijn nauwlettend in de gaten houden. Een

reëel risico bij een terugkeer naar Iran bestaat er volgens de informatie alleen voor leidende figuren

van oppositiegroepen die nadrukkelijk in de openbaarheid treden, wat, zoals reeds hierboven

aangehaald werd, wat u betreft geenszins het geval is.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan bezwaarlijk gesteld worden dat u bij een

eventuele terugkeer naar Iran het risico loopt geviseerd/vervolgd te worden door de Iraanse autoriteiten

omdat u omwille van uw activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving of voor het islamitische

regime in uw geboorteland zou worden aanzien. De geloofwaardigheid van uw bewering dat u omwille

van uw politieke oppositieactiviteiten door de Iraanse ambassade in België gezocht wordt (CGVS 2e AA,

p.4) wordt in het licht van deze vaststellingen dan ook ernstig op de helling gezet. De brief van het

OCMW van Bocholt, waaruit volgens u zou moeten blijken dat de Iraanse ambassade inderdaad actief

op zoek is naar u, doet aan bovenstaande vaststelling geen afbreuk. Uit deze brief blijkt immers enkel

dat de Iraanse ambassade u contacteerde met de vraag uw ouders te contacteren, maar niets meer.

De overige door u in het kader van uw tweede asielaanvraag neergelegde documenten zijn evenmin

van aard bovengedane vaststellingen te wijzigen. Uw shenasnameh bevestigt uw identiteit en

uw nationaliteit. Uw Koeweitische documenten, i.e. uw (vervallen) verblijfsvergunning en uw

bankkaarten, bevestigen uw vroegere verblijf in Koeweit. Hieraan wordt door mij echter in deze

beslissing niet getwijfeld. De brief van uw advocaat aan de Koeweitische ambassade bevestigt uw

inspanningen om een laissez-passer voor Koeweit te krijgen en de informatie betreffende het verkrijgen

van verblijfsvergunningen in Koeweit bevestigt dat het bezitten van een paspoort een

noodzakelijke voorwaarde is om in Koeweit toegelaten te worden. Deze documenten doen echter geen

afbreuk aan bovenstaande vaststelling dat u niet aannemelijk gemaakt heeft waarom u niet naar Iran,

het land waarvan u de nationaliteit bezit, zou kunnen terugkeren. Het document waaruit blijkt dat uw

vader in 1978 op pensioen ging bevestigt enkel zijn pensionering, maar niets meer. Het SHPI-attest en

uw SHPI-lidkaart bevestigen uw lidmaatschap van de partij, maar doen op zich geen afbreuk aan

de vaststellingen aangaande het opportunistische karakter van uw activiteiten in België en uw risico

op vervolging en/of ernstige schade. Voorts tonen de Belgische documenten enkel aan dat u in

2008 verhuisde, maar niets meer. Het medisch attest toont hoogstens aan dat u stress heeft omwille

van het samenwonen met twee vluchtelingen, wat echter geen verband houdt met het hebben van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. Ten slotte tonen de artikels

betreffende de mensenrechten in Iran manifeste mensenrechtenschendingen aan. Deze rapporten zijn

echter evenmin van die aard dat ze bovenstaande vaststellingen kunnen doen wijzigen. Het betreffen

hier immers beschrijvingen van een algemene situatie in uw land van herkomst. Uit deze algemene

context, die overigens niet door het Commissariaat-generaal betwist wordt, kan echter niet zonder meer

een tegen u persoonlijk gerichte vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een voor u

persoonlijk bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming afgeleid worden.

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 roept verzoeker de schending in van artikel 1, A (2) van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951, 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 (hierna: de

Vreemdelingenwet) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de materiële

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.

2.2.1.1. Verzoeker geeft de definitie van een vluchteling weer en stelt dat hij een gegronde vrees voor

vervolging vanwege de overheid koestert doordat men hem ervan verdenkt met de moedjaheddin of met

de royalisten samen te werken. Verzoeker stelt verder dat hij zich sedert 2005 aangesloten heeft bij de

SHPI en dat zijn activiteiten zich beperkten tot het contact onderhouden met andere partijleden via



RvV X - Pagina 4

mails. Omwille van deze activiteiten bleef de vrees voor vervolging bestaan, aldus verzoeker. Hij maakt

nu immers deel uit van een oppositiebeweging die zich verzet tegen het huidige regime in Iran.

Aangezien verzoeker zelf lid is geworden van de oppositiepartij SHPI, loopt hij nog meer in de kijker,

hetgeen verwerende partij zelf erkent. Het Commissariaat-generaal geeft immers toe dat de leden van

oppositiebewegingen in het buitenland in het oog worden gehouden door de Iraanse autoriteiten. Aldus

is verzoekers vrees niet ongefundeerd en vreest hij terecht opnieuw gearresteerd te worden bij

terugkeer naar zijn land van herkomst. Door de activiteiten af te doen als opportunistisch, waarvoor

geen afdoende motivering wordt gegeven, zou verzoeker geen reële vrees kunnen hebben. Evenwel

wordt dit volgens verzoeker weerlegd door de brief van het OCMW van Bocholt die de herhaalde

contacten met de Iraanse ambassade bevestigt.

De Iraanse ambassade heeft immers contact opgenomen met de dienst bevolking van de gemeente

Bocholt waarop de gemeente contact opgenomen heeft met het OCMW van Bocholt om naar hem te

informeren. De Iraanse ambassade nam tevens contact op met het OCMW van Bocholt zelf. Dit zou

gebeurd zijn op vraag van de familie van verzoeker die zich zorgen maakte omdat hij niet reageerde op

hun brieven. De consul van de Iraanse ambassade heeft het OCMW daarna opnieuw opgebeld om

verzoeker persoonlijk te kunnen spreken. Verzoeker heeft het gesprek geweigerd, maar heeft daarna

zelf contact opgenomen. Hoewel verzoeker niet bedreigd werd tijdens dit gesprek, vormen deze

telefoontjes voor hem een ernstige bedreiging, zo stelt hij. Het komt verzoeker bevreemdend over dat de

consul zelf hem tracht te lokaliseren. Bovendien leeft zijn familie in Koeweit en gelooft verzoeker niet dat

zijn familie werkelijk naar hem geïnformeerd heeft bij de Iraanse ambassade. Verzoeker meent dat men

hem om andere redenen wou lokaliseren. Verder betoogt verzoeker nog dat het feit dat zijn ouders naar

hem zouden informeren zonder meer voor waar wordt aanzien maar dit dient aldus in twijfel getrokken

te worden. Daarenboven, zo stelt verzoeker, leeft hij in onmin met zijn moeder en heeft hij geen contact

meer met zijn vader.

Tevens tonen de herhaalde aanvragen van verzoeker bij de Koeweitische ambassade om een laissez-

passer te bekomen aan dat hij geen opportunist is maar zelf pogingen onderneemt om zijn problemen

op te lossen.

Waar de Commissaris-generaal informatie toevoegt aan het administratief dossier om aan te tonen dat

verzoekers aanvraag niet gerechtvaardigd is, stelt verzoeker dat uit deze gegevens blijkt dat hij een

terechte vrees voor vervolging heeft. Artikel 500 van het Iraanse Strafwetboek zou bepalen dat wie

propaganda voert tegen de Iraanse Republiek gestraft wordt met een gevangenisstraf van 3 maanden

tot 1 jaar. Tevens stelt de bron van de Commissaris-generaal dat wie geen strafdossier heeft lopen geen

problemen hoeft te vrezen. Eventueel kan het paspoort ingehouden worden en wordt de persoon in

kwestie opgeroepen om uitleg te verschaffen. Verzoeker weet niet of hij een strafdossier heeft lopen,

maar bij zijn vroegere terugkeer werd hij tegengehouden, gearresteerd en werden effectief zijn paspoort

en andere documenten ingehouden.

2.2.1.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich bij het indienen van zijn tweede asielaanvraag steunt op

dezelfde feiten als deze die aan de basis lagen van de eerste asielaanvraag, met name zijn arrestatie

gedurende twaalf dagen bij binnenkomst in Iran waaraan hij in het kader van zijn tweede asielaanvraag

toevoegt dat hij reeds sinds 2005 actief is voor de monarchistische oppositiepartij SHPI en dat hij in

2008 door de Iraanse ambassade in Brussel gecontacteerd werd.

Verzoeker legt tevens verschillende documenten voor, met name een brief van het OCMW van Bocholt,

zijn shenasnameh, Koeweitische documenten, meer bepaald zijn (vervallen) verblijfsvergunning en

bankkaarten, een brief van zijn advocaat aan de Koeweitische ambassade, een document waaruit blijkt

dat zijn vader in 1978 op pensioen ging, een attest van het SHPI en zijn SHPI-lidkaart, Belgische

documenten aangaande zijn verhuis van opvangcentrum in 2008, een medisch attest en artikelen

betreffende de mensenrechten in Iran.

In het kader van verzoekers eerste asielaanvraag werd door een bevestigende beslissing van weigering

van verblijf van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 9 juni 2005 de

status van vluchteling geweigerd op grond van vastgestelde tegenstrijdige en vage verklaringen en

omissies waardoor geen geloof kon worden gehecht aan het door hem voorgehouden asielrelaas.

Deze beslissing in het kader van de eerste asielaanvraag werd ondermeer gemotiveerd op grond van

het ontbreken van enig document dat aantoont dat verzoeker effectief naar Iran is teruggekeerd, op de

tegenstrijdigheid dat hij Koeweit heeft verlaten om reden van problemen met zijn familie waarmede

verzoeker niets meer wenste te maken te hebben daar waar hij nog uitvoerig telefonisch en bij email

contact onderhoudt met deze familie, op het gebrek aan inspanningen om documenten te bekomen

waardoor verzoeker terug kan keren naar Koeweit wat verzoeker louter verklaard door te stellen dat de

Koeweitse ambassade of consulaire post voor hem geen inspanningen zal willen doen daar hij geen

Koeweiti is, op grond van onduidelijke en wijzigende verklaringen omtrent de reden waarom verzoeker



RvV X - Pagina 5

de Iraanse autoriteiten vreest, op de vaststelling dat verzoeker noch bij zijn verhoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken, noch bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal verklaarde politiek activist

tegen de Iraanse Islamitische Republiek te zijn doch een attest voorlegde van Reza Pahlavi waarin staat

dat verzoeker een politiek activist is tegen de Islamitische Republiek en dat verzoeker zijn problemen

met zijn familie in Koeweit op de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens onvermeld liet, hetgeen

allemaal samengenomen leidt tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Het beroep tegen voormelde bevestigende beslissing van weigering van verblijf werd door de Raad van

State bij arrest nr. 193.664 van 2 juni 2009 verworpen.

Verzoeker poogt door het toevoegen van een nieuw asielmotief en het bijbrengen van nieuwe stukken,

die allen worden vermeld en besproken in de onderhavige bestreden beslissing, zijn initieel

voorgehouden asielrelaas te reactiveren en de geloofwaardigheid ervan te herstellen.

De Raad wijst erop niet bevoegd te zijn om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat

de desbetreffende beslissingen niet binnen de reglementair bepaalde termijn werden aangevochten of

een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer

een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissing anders zou zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere

beoordeling zou hebben voorgelegen.

In zoverre een onderzoek van de door verzoeker aangevoerde middelen met zich zou brengen dat

opnieuw zou moeten worden geoordeeld over elementen die als vaststaand moeten worden

beschouwd, dient de Raad dus vast te stellen dat hij niet bevoegd is. Derhalve kan enkel worden

ingegaan op het middel voor zover het betrekking heeft op de beoordeling van de nieuwe gegevens.

Aangaande verzoekers argument betreffende de motivering van verwerende partij dat verzoekers

politieke activiteiten een opportunistisch karakter vertonen dat dit een subjectieve motivering betreft die

niet afdoende is gemotiveerd, wijst de Raad erop dat dit een overtollig motief betreft zodat het eventueel

gegrond bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoeker aldus

geen belang heeft bij het aanvoeren ervan. De Raad stelt immers vast dat uit de “Subject Related

Briefing “Iran” – Risico gedwongen terugkeer” van 25 november 2008 (administratief dossier, stuk 12),

die gesteund is op objectieve bronnen, blijkt dat enkel leidinggevende figuren van oppositiebewegingen

die ook met name in de openbaarheid treden een reëel risico lopen bij een terugkeer naar Iran. Op basis

van verzoekers verklaringen, die steun vinden in het administratief dossier, komt de Raad samen met

verwerende partij tot de vaststelling dat verzoeker evenwel niet tot deze groep behoort. Verzoeker stelt

bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal dat hij gewoon lid is bij de SHPI en enkel mails

rondstuurt naar andere leden, doch zelf nooit iets organiseerde, nooit met de pers sprak en niet

deelnam aan demonstraties (administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 5), hetgeen hij

tevens in zijn verzoekschrift bevestigt. De stukken die verzoeker neerlegt, ontkrachten geenszins de

vaststelling dat verzoeker aldus geen leidinggevende rol speelt binnen de SHPI. Verzoekers

lidmaatschapskaart en het attest van het SHPI doen immers niet meer dan verzoekers lidmaatschap

bevestigen. Om voormelde redenen kan derhalve geen geloof worden gehecht aan verzoekers

bewering dat om reden van zijn uiterst beperkte politieke activiteiten in België hij een gegronde vrees

voor vervolging dient te hebben vanwege de Iraanse overheid. Verzoeker toont niet aan te

beantwoorden aan bovenvermeld profiel, met name een leidinggevend figuur van een

oppositiebeweging te zijn die ook met name in de openbaarheid treedt. Verzoeker kan aldus niet worden

beschouwd als een réfugié sur place. Derhalve is verzoekers verwijzing naar artikel 500 van het Iraanse

Strafwetboek evenmin dienstig.

Waar verzoeker stelt dat hij door de Iraanse ambassade – volgens de brief van het OCMW van Bocholt

op verzoek van zijn familie – gecontacteerd werd in 2008 hetgeen zijn vrees dat hij (opnieuw)

gearresteerd zou worden bij terugkeer naar zijn land van herkomst versterkt, is de Raad van oordeel dat

verzoeker niet aantoont dat hij wegens deze contactname in de negatieve aandacht zou staan van de

overheid in zijn land van herkomst in geval van terugkeer. De argumenten van verzoeker dat zijn familie

in Koeweit leeft en zij zeker de Iraanse ambassade niet zou inschakelen, net zomin al zijn oom die hem

hielp vluchten, en dat hij geen contact meer heeft met zijn vader en dat hij in onmin leeft met zijn

moeder betreffen blote beweringen die geen afbreuk doen aan de reeds bij de eerste asielaanvraag

door verwerende partij vastgestelde tegenstrijdige verklaringen van verzoeker met betrekking tot zijn

familie. Verwerende partij kan dan ook met betrekking tot de brief van het OCMW van Bocholt terecht

besluiten dat uit deze brief enkel blijkt dat de Iraanse ambassade verzoeker contacteerde met de vraag

contact op te nemen met zijn ouders, maar niets meer. Daarenboven merkt de Raad op dat de ernst van
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verzoekers voorgehouden vrees naar aanleiding van deze contactnames door de ambassade manifest

ondermijnd wordt door het feit dat hij uiteindelijk zelf contact heeft opgenomen met deze ambassade,

zoals in de bewuste brief van het OCMW van Bocholt van 28 mei 2008 (administratief dossier, stuk 11,

nummer 8) te lezen staat en verzoeker in zijn verzoekschrift bevestigt.

De Raad wijst erop dat verwerende partij in onderhavige bestreden beslissing niet twijfelt aan het

gegeven dat verzoeker in Koeweit heeft verbleven. Verzoekers pogingen om vooralsnog een laissez-

passer voor Koeweit te bekomen doet evenwel geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker er in zijn

tweede asielaanvraag niet in slaagt de geloofwaardigheid van zijn initieel voorgehouden asielrelaas te

herstellen en dat hij ten overstaan van zijn land van herkomst niet als réfugié sur place kan worden

beschouwd.

2.2.2. Verzoeker vraagt niet om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Evenmin geeft hij

aan op welke wijze artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet geschonden zou zijn, noch geeft hij aan

waarom hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van voormeld artikel 48/4. De Raad

ontwaart geen elementen die nopen tot de toekenning van de kwestieuze status.

2.2.3. Waar verzoeker 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 het gehoorverslag van de Commissaris-generaal

en de “Subject Related Briefing “Iran” – Risico gedwongen terugkeer” van 25 november 2008 en dat

verzoeker tijdens het bijna twee en een half uur durende verhoor de kans kreeg om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris-generaal

heeft de asielaanvraag van verzoeker 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). Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

Waar verzoeker stelt dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd

zonder bij de betrokkene directe en persoonlijke inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te

stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand

geloofwaardig maken, wijst de Raad verzoeker erop dat de hoorplicht als beginsel van behoorlijk

bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Het volstaat dat de

betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook

schriftelijk kan gebeuren (RvS 15 februari 2007, nr. 167.853; RvS 23 juni 2005, nr. 146.472). In casu

blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gehoord op 14 september 2009 (administratief

dossier, stuk 4). Derhalve heeft verzoeker de kans gehad zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te

zetten en aanvullende stukken neer te leggen en kan een schending van de hoorplicht niet worden

aangenomen.

Er bestaat daarenboven evenmin een verplichting tot het houden van een tegensprekelijk debat zodat

verzoeker niet aantoont hoe hij een recht van verdediging kan genieten met betrekking tot de bestreden

beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. De stukken met betrekking tot de gebruikte

informatiebronnen bevinden zich in het administratieve dossier en verzoeker had gebruik makend van

zijn inzagerecht de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de informatie. Geen enkele

rechtsregel schrijft voor dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verzoeker

vooraf moet confronteren met de informatie op grond waarvan hij zijn beslissingen neemt (RvS 20

oktober 2003, nr. 124.415; RvS 14 juni 2006, nr. 160.052).

2.2.4. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad is van oordeel dat verzoeker 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 – uitgezonderd het overtollig bevonden

motief – die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoeker 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 de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

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 acht februari tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


