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nr. 41 700 van 16 april 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 en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 25 januari 2010

hebben ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 22 december 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 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. HENDRIX, die loco advocaat G. KLAPWIJK verschijnt voor

de verzoekende partijen, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing houdende de weigering van de erkenning van de status van vluchteling en de

niet-toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ten aanzien van eerste verzoekster, luidt als

volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Teheran. Op 22 juli 2009 hebt u in België

asiel aangevraagd samen met uw nicht N. M. H. (…) (O.V. 6.460.815). Volgens uw verklaringen voor

het Commissariaat-generaal kwam uw nichtje H. (…) u na haar examens opzoeken in Teheran.

Op 22/03/1388 (Perzische tijdrekening, stemt overeen met 12 juni 2009 in de Gregoriaanse

tijdrekening), de dag van de presidentsverkiezingen, gingen u en uw nichtje in de moskee stemmen

voor presidentskandidaat Mousavi. De volgende dag vernam u dat zittend president Ahmadinejad

de verkiezingen had gewonnen maar overal gingen stemmen op dat er fraude was gepleegd. U en
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uw nichtje vernamen van de buren dat iedereen op straat ging om te manifesteren en jullie besloten

om eveneens deel te nemen aan deze protesten. Ook de daaropvolgende dagen werd er

gemanifesteerd en gedurende zes dagen lang namen jullie deel aan deze acties. Tijdens de

manifestaties droegen zowel u als uw nicht meestal een groene doek als steun aan Mousavi of een

mondmasker. Een week na de verkiezingsdag kwam de hoogste Geestelijke Leider, Khamenei, spreken

en niemand kwam op straat. Op zaterdagavond belde de moeder van uw nicht en vroeg u om uw nichtje

terug te sturen naar Isfahan. U durfde uw nicht niet alleen te laten gaan en samen namen jullie de bus

naar Isfahan. Daar aangekomen belde uw moeder naar uw broer, de vader van uw nichtje. Uw broer

wist jullie te vertellen dat de ordediensten bij uw moeder waren binnengevallen, op zoek naar u en uw

nicht. De ordediensten voerden een huiszoeking uit in uw woning en vonden drie verboden boeken, die

in beslag werden genomen. Uw broer besloot dat het beter was dat jullie zouden vertrekken alvorens de

autoriteiten jullie zouden vinden. Uw broer nam contact op met een ver familielid die jullie zou helpen

met het vinden van een smokkelaar. Enkele dagen later belde deze persoon terug en zei dat jullie

konden vertrekken naar Urumieh. Via Turkije kwamen jullie naar België, alwaar jullie op 13 juli 2009

onderschept werden door de spoorwegpolitie, in het bezit van jullie Iraans paspoort met daarin en een

vals Duits Schengenvisum. Jullie werden overgebracht naar het gesloten centrum 127 bis, alwaar u en

uw nicht op 22 juli 2009 asiel hebben aangevraagd. Op 31 juli 2009 werden jullie vrijgelaten. U bent in

het bezit van een kopie van uw boekje van burgerlijke stand en de kopie van de eerste pagina van uw

paspoort.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er ernstig kan getwijfeld worden aan de door u

opgegeven reisweg. Zo verklaarde u dat jullie met een auto, samen met de smokkelaar, J. (…), vanuit

Urumieh via de grens van Sero naar Ankara zijn gereden. Toen u echter werd gevraagd hoe u de grens

van Sero bent overgestoken, diende u het antwoord schuldig te blijven. U verklaarde dat het nacht was

en u niets speciaal hebt gezien. Er waren bergen, een aardeweg en enkele vuile kamers. U zou geen

grensposten hebben opgemerkt en u zou zelfs niet begrepen hebben wanneer jullie de grens zijn

overgegaan. (gehoor CGVS I p. 10). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Sero, naast Bazergan, de

tweede grensovergang is tussen Iran en Turkije. Er bevinden zich heel wat snackbars en

freelance geldwisselaars. De weg tussen Urumieh en Sero is adembenemend mooi maar bevat tevens

heel wat wegversperringen waar het paspoort van reizigers wordt gecontroleerd. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan eveneens een kopie in bijlage aan het

administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt voorts dat aan de Turkse-Iraanse grens verhoogde

waakzaamheid is van de Turkse (militaire) autoriteiten in de strijd tegen het Koerdische PKK. Gezien

bovenstaande informatie is het erg ongeloofwaardig dat u enkel een aardeweg en enkele vuile

kamertjes gezien zou hebben. Tevens legden u en uw nicht H. (…) (O.V 6.460.815) nog een aantal

tegenstrijdige verklaringen over uw reisweg af. Zo verklaarde u dat u en uw nicht in Urumieh bleven

overnachten. U verklaarde dat u samen met uw nicht op de grond sliep. Er zou wel een bed in de kamer

gestaan hebben, maar omdat jullie met twee waren, besloten jullie om samen op de grond te slapen,

temeer daar bijna iedereen in Iran op de grond slaapt (gehoor CGVS III p. 13). Uw nicht verklaarde

daarentegen dat jullie die bewuste nacht samen op het bed in de kamer hadden geslapen. In de loop

van de dag lag soms één iemand op de grond en één iemand op het bed (gehoor CGVS II H. (…) p.

11). Ook verklaarde u dat de vrachtwagenchauffeur gedurende de dertien tot vijftien dagen dat jullie in

de vrachtwagen waren, slechts vier à vijf keer gestopt is. Jullie zouden niet veel gegeten hebben zodat

jullie niet naar het toilet hoefden te gaan (gehoor CGVS I p. 11). Uw nicht verklaarde dat de chauffeur

een elf à twaalf keer gestopt is, zodat jullie konden uitstappen om jullie behoeften te doen (gehoor

CGVS I H. (…) p. 11). Ook het feit dat u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal op

21 september 2009 enkel verklaarde dat u uw paspoort niet bij zich had (gehoor CGVS I p. 2), terwijl u

tijdens uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarde dat u tijdens jullie verblijf in het

centrum Remouchamps l'Amblève - waar jullie tot tot 8 oktober 2009 hebben verbleven - een kopie hebt

genomen van jullie beider paspoorten en daarna de paspoorten hebt verscheurd in het bijzijn van uw

nicht (gehoor CGVS II p. 2) en uw nicht dan weer verklaard dat ze niet weet wanneer u de kopieën hebt

genomen, noch wanneer u het paspoort hebt gescheurd aangezien zij het niet gezien heeft (gehoor

CGVS II H. (…) p. 2), toont aan dat de nodige vraagtekens dienen geplaatst te worden bij de

geloofwaardigheid van de door u opgegeven reisweg.

Bovendien legden u en uw nicht H. (…) nog een aantal tegenstrijdige verklaringen af over

de manifestaties waaraan jullie zouden hebben deelgenomen en de daaropvolgende gebeurtenissen.

Zo verklaarde u dat u en uw nicht samen zes dagen hebben deelgenomen aan de manifestaties
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die plaatsvonden na de presidentsverkiezingen in Iran. Tijdens deze manifestaties droegen jullie

beiden meestal een groene doek als steun aan de presidentskandidaat Mousavi (gehoor CGVS II p. 9).

Uw nicht verklaarde daarentegen dat jullie ofwel een wit masker, ofwel een zwarte doek of sluier

droegen. Toen haar gevraagd werd of jullie ooit – gezien de symboliek van de kleur groen in deze

context – iets groen hebben gedragen, antwoordde zij ontkennend (gehoor CGVS II H. (…) p. 8).

Gezien u beweerde dat jullie samen zes opeenvolgende dagen hebben deelgenomen aan de

protestacties en daarenboven het belang en de symboliek van de kleur groen tijdens deze acties, is het

compleet ongeloofwaardig als zouden jullie niet meer weten welke kleur jullie doek of sluier had. Toen u

verder werd gevraagd of u andere mensen kende op de betoging, antwoordde u dat u nog maar twee

jaar in Teheran woonde en Teheran heel groot is. Toen u gevraagd werd of u vrienden of vriendinnen

was tegengekomen op de manifestatie, verklaarde u dat u er niet op gelet had. Pas nadat u de naam L.

(…) werd gegeven,verklaarde u dat uw vriendin L.(…) wel deelnam aan de manifestaties maar dat u

haar niet gezien had (gehoor CGVS III p. 10). Uw nicht werd dezelfde vraag gesteld. Zij antwoordde dat

jullie af en toe uw vriendin L. (…) zagen tussen de menigte (gehoor CGVS III p. 8).

Voorts verklaarde u dat u op zondag samen met uw nicht met de bus naar Isfahan zou zijn

gegaan. Vanaf de busterminal zouden jullie te voet naar uw ouderlijke huis zijn gegaan. U verklaarde

uitdrukkelijk dat uw broer, de vader van uw nicht, jullie niet is komen afhalen aan de busterminal gezien

uw nicht wel de weg kende naar huis (gehoor CGVS III p. 11). Uw nicht verklaarde evenwel dat haar

vader jullie is komen afhalen aan de busterminal om jullie naar huis te brengen (gehoor CGVS III p. 9).

Tot slot dient te worden opgemerkt dat u geen enkel (begin van) bewijs van de door u ingeroepen

feiten hebt aangebracht. Zo beschikt u over geen enkel document (convocatie, gerechtelijk stuk,

informatie van de rechtbank) dat de door u aangehaalde problemen (deelname aan manifestaties,

huiszoeking, inbeslagname verboden boeken) enigszins kan staven. U weet zelfs niet of u reeds

officieel in beschuldiging bent gesteld, of er reeds een gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart,

noch of u reeds veroordeeld bent bij verstek (gehoor CGVS III p. 14). Toen u gevraagd werd of u reeds

een advocaat had geraadpleegd in Iran, stelde u dat u geen contact heeft met de familie om dit te

vragen (gehoor CGVS III p. 14). U verklaarde dat u wel moet gezocht worden in Iran aangezien de

autoriteiten bij uw moeder zijn binnengevallen en tevens een aantal boeken in beslag hebben genomen.

U kon echter niet zeggen welke autoriteiten zijn binnengevallen, hoeveel personen er zijn

binnengevallen noch of deze personen in het bezit waren van een huiszoekingsbevel. U had verder ook

geen enkel idee van het tijdstip waarop de autoriteiten waren binnengevallen (gehoor CGVS II p. 5). Uw

nicht verklaarde echter dat de autoriteiten ’s avonds waren binnengevallen (gehoor CGVS II H. (…) pp.

3-4). Op de vraag of de autoriteiten na uw vertrek nog zijn langsgekomen, diende u het antwoord

schuldig te blijven (gehoor CGVS II pp. 3-4). Meer nog, u verklaarde dat u zich helemaal niet meer

geïnformeerd hebt over uw zaak (gehoor CGVS III p. 3). Dat u niet over bovenstaande informatie

beschikt, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor

vervolging door de Iraanse autoriteiten, is echter een houding die niet getuigt van of geenszins in

overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie

van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht worden dat hij/zij

zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de

kern van zijn/haar vluchtrelaas.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat geen geloof kan

worden gehecht aan uw asielrelaas.

Inzake de asielaanvraag van uw nicht, N. M. H. (…) (O.V. 6.460.815), besloot ik eveneens tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

De kopie van uw boekje van burgerlijke stand en de kopie van de eerste pagina van uw paspoort

kunnen geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen gezien die enkel uw identiteit en afkomst

kunnen aantonen en deze feiten en elementen op zich helemaal niet betwist 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.”

De bestreden beslissing houdende de weigering van de erkenning van de status van vluchteling en de

niet-toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ten aanzien van tweede verzoekster, luidt als

volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Isfahan. Op 22 juli 2009 hebt u in België

asiel aangevraagd samen met uw tante, N. M. M. (…) (O.V 6.460.813). Volgens uw verklaringen voor
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het Commissariaat-generaal ging u na uw examens op 18 of 19/03/1388 (Perzische tijdrekening; stemt

overeen met 8 of 9 juni 2009 Europese tijdrekening) op bezoek bij uw tante, M. (…), in Teheran. Op

22/03/1388 (12 juni 2009), de dag van de presidentsverkiezingen, gingen u en uw tante in de moskee

stemmen voor presidentskandidaat Mousavi. De volgende dag vernam u dat zittend president

Ahmadinejad de verkiezingen had gewonnen, maar overal gingen stemmen op dat er fraude was

gepleegd. U en uw tante vernamen van de buren dat iedereen op straat ging om te manifesteren en

jullie besloten om eveneens deel te nemen aan deze protestmanifestaties. Ook de daaropvolgende

dagen werd er gemanifesteerd en gedurende zes dagen lang namen jullie deel aan deze acties. Tijdens

de manifestaties droegen jullie een zwarte doek of een wit masker om niet teveel op te vallen. Een week

na de verkiezingsdag kwam de hoogste geestelijke leider, Khamenei, op televisie en gaf de opdracht om

de betogers neer te schieten indien zij iets zouden willen ondernemen. Op zondag belde uw vader u op.

Hij raadde u aan om terug te keren naar Isfahan omdat het in Teheran te druk was geworden. U keerde

terug met de bus, vergezeld van uw tante. Aan de busterminal in Isfahan kwam uw vader jullie ophalen.

Diezelfde avond belde uw oma naar uw vader. Uw vader wist jullie te vertellen dat de ordediensten bij

uw oma waren binnengevallen, op zoek naar u en uw tante. Uw vader was boos en beschuldigde u van

het in gevaar brengen van jullie familie. Hij besloot dat het beter was dat jullie zouden vertrekken

alvorens de autoriteiten jullie zouden vinden. Uw vader nam contact op met een ver familielid die jullie

zou helpen met het vinden van een smokkelaar. Enkele dagen later belde deze persoon terug en zei dat

jullie konden vertrekken naar Urumieh. Via Turkije kwamen jullie naar België, alwaar u en uw tante M.

(…) op 13 juli 2009 onderschept werden door de spoorwegpolitie, in het bezit van jullie paspoort met

vals visum. Jullie werden overgebracht naar het gesloten centrum 127 bis, alwaar jullie op 22 juli 2009

asiel hebben aangevraagd. Op 31 juli 2009 werden jullie vrijgelaten. U bent in het bezit van een kopie

van uw boekje van burgerlijke stand en een kopie van de eerste pagina van uw paspoort.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging

zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er ernstig kan getwijfeld worden aan de door u

opgegeven reisweg. Zo verklaarde u dat u en uw tante, N. M. M. (…) (O.V. 6. 460.813) met een auto,

samen met de smokkelaar J. (…), vanuit Urumieh via Sero naar Ankara zijn gereden. Toen u echter

werd gevraagd hoe u de grens van Sero bent overgestoken, diende u het antwoord schuldig te blijven.

U verklaarde dat u enkel gezien hebt dat het een stoffige weg was met weinig wagens en

eerder vrachtwagens. Langs de weg zag u vele vuile plekken, waarmee u vele vuile kamers bedoelde. U

zou zich verder niets meer herinneren omdat de smokkelaar u een kalmeermiddel had gegeven zodat u

zich nergens bewust van zou zijn. U zou geen grensposten gezien hebben daar u nooit eerder het land

hebt verlaten en u bijgevolg niet weet hoe een grenspost eruit ziet. Uw paspoort werd niet

gecontroleerd (gehoor CGVS I p. 9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd blijkt dat Sero, naast Bazergan, de

tweede grensovergang is tussen Iran en Turkije. In de onmiddellijke omgeving van de grenspost Sero

bevinden zich heel wat snackbars en freelance geldwisselaars. De weg tussen Urumieh en Sero

is adembenemend mooi maar bevat tevens heel wat wegversperringen waar het paspoort van

reizigers wordt gecontroleerd. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan eveneens een kopie in bijlage aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt voorts

dat aan de Turkse-Iraanse grens verhoogde waakzaamheid is van de Turkse (militaire) autoriteiten in de

strijd tegen het Koerdische PKK. Gezien bovenstaande informatie is het erg ongeloofwaardig dat u

enkel een stoffige weg met enkele vuile kamertjes gezien zou hebben. In dit verband legden u en uw

tante M. (…) ook nog een aantal tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaarde u dat u en uw tante

in Urumieh bleven overnachten. U verklaarde dat jullie samen op het bed in de kamer hadden geslapen.

In de loop van de dag lag soms één iemand op de grond en één iemand op het bed (gehoor CGVS II

p. 11). Uw tante M. (…) verklaarde daarentegen dat jullie samen op de grond sliepen. Er zou wel

een bed in de kamer gestaan hebben maar omdat jullie met twee waren, besloten jullie om samen op

de grond te slapen, temeer daar bijna iedereen in Iran op de grond slaapt, aldus uw tante (gehoor

CGVS III M. (…) p. 13). Ook verklaarde u dat de vrachtwagenchauffeur gedurende de dertien tot

vijftien dagen dat jullie in de vrachtwagen waren, een elf à twaalf keer gestopt is, zodat jullie konden

uitstappen om jullie behoeften te doen (gehoor CGVS I p. 11). Uw tante verklaarde evenwel dat

de vrachtwagenchauffeur onderweg slechts vier à vijf keer gestopt is. Volgens uw tante zouden jullie

niet veel gegeten hebben zodat jullie niet naar het toilet hoefden (gehoor CGVS I M. (…) p. 11). Ook

het feit dat u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal op 21 september 2009

verklaarde dat u geen enkel idee had waar uw paspoort zich op dat moment bevond, u tijdens uw

tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarde dat uw tante zonder dat u het gezien heeft

een kopie heeft genomen van de eerste pagina van jullie paspoorten en de paspoorten daarna heeft



RvV X - Pagina 5

gescheurd (gehoor CGVS II p. 2), terwijl uw tante verklaarde dat jullie, tijdens jullie verblijf in het centrum

Remouchamps l'Amblève - waar jullie tot tot 8 oktober 2009 hebben verbleven - samen kopieën hebben

genomen en de paspoorten hebben verscheurd (gehoor CGVS III M. (…) p. 2), toont aan dat de nodige

vraagtekens dienen geplaatst te worden bij de geloofwaardigheid van de door u opgegeven reisweg.

Voorts legden u en uw tante M. (…) nog een aantal tegenstrijdige verklaringen af over de manifestatie

waaraan u en uw tante zouden hebben deelgenomen en de daaropvolgende gebeurtenissen. Zo

verklaarde u dat u en uw tante samen zes dagen hebben deelgenomen aan de manifestaties die

plaatsvonden na de presidentsverkiezingen in Iran. Tijdens deze manifestaties droegen jullie ofwel een

wit masker, ofwel een zwarte doek of sluier. Toen u gevraagd werd of jullie ooit – gezien de symboliek

van het kleur groen in deze context – iets groen hebben gedragen, antwoordde u ontkennend (gehoor

CGVS II p. 8). Uw tante verklaarde daarentegen dat jullie beiden meestal een groene doek droegen als

steun aan presidentskandidaat Moussavi (gehoor CGVS III M. (…) p. 9). Gezien u beweerde dat jullie

samen zes opeenvolgende dagen hebben deelgenomen aan de protestacties en daarenboven het

belang en de symboliek van de kleur groen tijdens deze acties, is het compleet ongeloofwaardig als

zouden jullie niet meer weten welke kleur jullie doek of sluier had. Bovendien, toen u gevraagd werd of u

andere mensen kende op de betoging, repliceerde u dat uw tante een vriendin had, L. (…), die jullie af

en toe zagen tussen de menigte (gehoor CGVS II p. 8). Aan uw tante M. (…) werd dezelfde vraag

gesteld. Zij antwoordde echter dat zij nog maar twee jaar in Teheran woonde en Teheran heel groot is.

Toen haar gevraagd werd of zij vrienden of vriendinnen was tegengekomen op de manifestatie,

verklaarde zij dat ze er niet op gelet had. Pas nadat haar de naam L. (…) werd genoemd verklaarde ze

dat L. (…) wel deelnam aan de manifestaties maar dat zij haar niet gezien had (gehoor CGVS III M. (…)

p. 10).

Tevens verklaarde u dat u op zondag samen met uw tante met de bus naar Isfahan zou zijn

gegaan. Aan de busterminal zou uw vader jullie zijn komen ophalen om jullie naar huis te brengen

(gehoor CGVS II p. 9). Uw tante M. (…) verklaarde daarentegen dat de busterminal dicht bij uw huis

gelegen is en jullie samen met z’n twee te voet naar uw ouderlijke huis zijn gegaan (gehoor CGVS III M.

(…) p. 11). Zij verklaarde uitdrukkelijk dat haar broer, die uw vader is, jullie niet is komen ophalen aan

de busterminal gezien u wel de weg kende naar huis (gehoor CGVS III M. (…) p. 11).

Tot slot dient te worden opgemerkt dat u geen enkel (begin van) bewijs van de door u ingeroepen

feiten hebt aangebracht. Zo beschikt u over geen enkel document (convocatie, gerechtelijk stuk,

informatie van de rechtbank) dat de door u aangehaalde problemen enigszins kan staven. U weet zelfs

niet of er reeds een gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart, u reeds officieel in beschuldiging

bent gesteld noch of u reeds veroordeeld bent bij verstek (gehoor CGVS II p.12). Toen u gevraagd werd

of u een advocaat had geraadpleegd in Iran, stelde u dat u daar niet naar informeert bij uw familie

(gehoor CGVS II p. 6). U verklaarde dat u wel moet gezocht worden in Iran, aangezien de autoriteiten bij

uw oma zijn binnengevallen. U kon echter niet zeggen welke autoriteiten zijn binnengevallen, noch

hoeveel personen er zijn binnengevallen gezien uw oma er niet op gelet heeft. U verklaarde wel dat de

autoriteiten ’s avonds waren binnengevallen (gehoor CGVS II p.3-4). Uw tante M. (…) daarentegen

verklaarde dan weer niet te weten op welk tijdstip van de dag de autoriteiten waren binnengevallen

(gehoor CGVS III M. (…) p. 5). Op de vraag of de autoriteiten na uw vertrek nog zijn langsgekomen,

diende u het antwoord schuldig te blijven (gehoor CGVS II p. 4). Meer nog, u verklaarde dat u nu in

België bent en niet moet terugdenken aan Iran. Dat u niet over bovenstaande informatie beschikt,

hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees voor

vervolging door de Iraanse autoriteiten, is echter een houding die geenszins getuigt van of niet in

overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Conventie

van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht worden dat hij/zij

zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de

kern van zijn/haar vluchtrelaas.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt er toe te besluiten dat geen geloof kan

worden gehecht aan uw asielrelaas.

Inzake de asielaanvraag van uw tante, N. M. M. (…) (O.V. 6.460.813), besloot ik eveneens tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

De kopie van uw boekje van burgerlijke stand en de kopie van de eerste pagina van uw paspoort

kunnen geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen aangezien die enkel uw identiteit en

afkomst kunnen aantonen en deze feiten op zich niet betwist worden.

C. Conclusie
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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

2.1.1. Verzoeksters beroepen zich in een eerste middel op de schending van “artikel 62 et 48 §2 en 3

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

en de verwijdering van vreemdelingen”. Vervolgens gaan verzoeksters in op de motieven van de

bestreden beslissingen en trachten deze te verklaren dan wel te weerleggen.

2.1.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 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: 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 verzoeksters de motieven van de bestreden beslissingen volledig

kennen, doch hiermee niet akkoord gaan. Zij maken verder niet duidelijk op welk punt deze motivering

hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden

beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoeksters in wezen de schending van

de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

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 de 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. Het middel

zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.1.2.2. 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 (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.

2.1.2.3.1. Met betrekking tot de door verzoeksters afgelegde reisweg betogen verzoeksters dat zij in de

nacht reisden en op zeer clandestiene wijze de grens overstaken en het dus aannemelijk is dat zij niet

alles hebben kunnen observeren tijdens hun reisweg. Tevens stellen verzoeksters dat de

tegenstrijdigheden met betrekking tot de wijze waarop zij hebben overnacht in het huis van een kennis

van de smokkelaar en het aantal stops van de vrachtwagen tijdens het vervoer geenszins de kern van

hun asielrelaas raakt en hen dus niet kan worden tegengeworpen. Daarenboven is het heel aannemelijk

dat eerste verzoekster tijdens een van de keren dat de vrachtwagen was gestopt aan het slapen was of

dat ze gewoon te moe was om zich te realiseren dat het om een toiletstop ging, laat staan er belang aan

te hechten een exacte telling hiervan bij te houden, aldus verzoeksters.

2.1.2.3.2. Vooreerst wijst de Raad verzoeksters erop dat hun stelling dat de tegenstrijdige verklaringen

betreffende hun reisweg niet de kern van hun asielrelaas raken en hen dus niet kunnen worden

tegengeworpen, niet kan worden aanvaard. De asielinstanties mogen van een asielzoeker immers

correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over de door hem afgelegde reisroute

(artikel 4, tweede lid van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004). Verzoeksters legden echter
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tegenstrijdige verklaringen af – welke eenvoudigweg terug te vinden zijn in het administratief dossier –

omtrent de wijze van overnachten in Urumieh, en het aantal stops er door de vrachtwagen werd

gemaakt. Tevens wisten zij niets te vertellen over de omstandigheden waarin zij de Iraans-Turkse grens

overstaken.

De Raad is evenwel van oordeel dat van personen die uit ernstige vrees voor vervolging hun land van

herkomst verlaten en op illegale wijze op weg zijn naar Europa, redelijkerwijs kan worden verwacht dat

zij alert zijn omdat zij op elk moment riskeren te worden tegengehouden door de strikte controles. Het is

dan ook een negatieve indicatie voor verzoeksters’ geloofwaardigheid dat zij geen nadere verklaringen

wisten af te leggen omtrent de afgelegde reisweg. Uit de informatie welke door de Commissaris-

generaal aan het administratief dossier werd toegevoegd (zie stuk 22), blijkt immers dat aan de Turks-

Iraanse grens verhoogde waakzaamheid is van de Turkse (militaire) autoriteiten in de strijd tegen het

Koerdische PKK. Deze verhoogde waakzaamheid gaat gepaard met wegversperringen en frequente

paspoortcontroles. Het risico voor zowel verzoeksters als de smokkelaar op ontdekking is dan ook zeer

reëel en het is niet aannemelijk dat verzoeksters van deze controles niets zouden hebben gemerkt.

Tevens merkt de Raad op dat de argumentatie van verzoeksters dat eerste verzoekster tijdens een van

de stops aan het slapen zou zijn geweest niet aannemelijk is gelet op verzoeksters verklaringen dat zij

dertien tot vijftien dagen onderweg zouden zijn geweest. Immers is het verschil tussen één sanitaire

stop per dag dan wel een stop per drie dagen een dermate groot verschil dat dit onmogelijk verklaard

kan worden door vermoeidheid van eerste verzoekster tijdens de reis. Daarenboven is dit strijdig met de

verdere verklaringen in het verzoekschrift waar gesteld wordt dat eerste verzoekster zich

verantwoordelijk voelde voor haar jongere nicht.

Ten slotte merkt de Raad nog op dat alle motieven van verwerende partij betreffende verzoeksters’

reisweg moeten worden gelezen als een geheel en niet als een samenstelling van componenten die elk

op zich een beslissing kunnen dragen. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat verzoeksters hun reisweg niet

aannemelijk weten te maken. Derhalve blijft desbetreffende motivering van de bestreden beslissingen

onverminderd overeind.

2.1.2.4.1. Betreffende het maken van fotokopieën van het paspoort en vervolgens het verscheuren

ervan, stellen verzoeksters dat eerste verzoekster enkel verklaarde dat zij op de dag zelf van de

ondervraging niet in het bezit was van haar paspoort en het in het opvangcentrum had achtergelaten.

Deze verklaring is volgens verzoeksters niet tegenstrijdig met de latere verklaring van eerste

verzoekster dat zij bij het verlaten van het centrum van Amblève haar paspoort alsook datgene van haar

“zus” (sic) had verscheurd. Verzoeksters stellen dat eerste verzoekster dit deed zonder medeweten van

tweede verzoekster omdat zij zich verantwoordelijk voelde voor haar jongere nicht.

2.1.2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoeksters met deze verklaring zich beperken tot de verwijzing naar

één van de door beide verzoeksters voorheen voorgehouden versies, welke geenszins de

tegenstrijdigheden tussen hun verklaringen weet te verklaren. Immers blijkt uit de gegevens van het

administratief dossier dat eerste verzoekster tijdens haar verhoren voor het Commissariaat-generaal

verklaarde dat zij haar paspoort niet bij zich had (administratief dossier eerste verzoekster, stuk 11,

gehoorverslag CGVS d.d. 21/09/2009, p. 2) en later verklaarde dat zij een fotokopie heeft genomen van

beide paspoorten en de paspoorten vervolgens bij het verlaten van het centrum van Amblève heeft

verscheurd in het bijzijn van haar nicht, die akkoord ging met de vernietiging van de paspoorten en deze

ook visueel heeft kunnen vaststellen (administratief dossier eerste verzoekster, stuk 4, gehoorverslag

CGVS d.d. 17/11/2009, p. 2). Uit de verklaringen van tweede verzoekster blijkt dat zij niet weet wanneer

haar tante de paspoorten heeft verscheurd daar zij dit niet gezien heeft (administratief dossier tweede

verzoekster, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 17/11/2009, p. 2).

Verzoeksters’ loutere verwijzing naar één versie van de verklaringen, met name deze van eerste

verzoekster, is niet van aard om de vastgestelde tegenstrijdigheid aangaande het maken van

fotokopieën van de paspoorten en vervolgens het verscheuren ervan in een ander daglicht te stellen.

2.1.2.5.1. Aangaande de manifestaties waaraan verzoeksters hebben deelgenomen betogen zij dat

eerste verzoekster op het punt van de kleur van de (hoofd)doeken die werden gedragen door de

manifestanten tijdens de massale protestmanifestaties geen tegenstrijdigheid uitspreekt vermits zij

onmiddellijk antwoordde dat mensen groene doeken droegen, en dat tweede verzoekster inderdaad

gewag maakt van het feit dat bepaalde mensen, waaronder zijzelf, tijdens de manifestatie wit/blauwe

maskers droegen, hetgeen door eerste verzoekster tijdens haar tweede gehoor wordt bevestigd.

2.1.2.5.2. De Raad stelt echter vast dat de vastgestelde tegenstrijdigheid betreffende de kleur van de

(hoofd)doeken steun vindt in het administratief dossier. Immers zo blijkt dat tweede verzoekster op de

vraag “Hebben jullie ooit iets groen aangehad?” antwoordde “neen, we hadden zwart aan. De meesten
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hadden een groenkleurige armband”, waarop gevraagd werd “U ook?” en zij antwoordde “Neen, tante

ook niet. Zwart was beter, dan val je niet te veel op.” (administratief dossier tweede verzoekster, stuk 4,

gehoorverslag CGVS d.d. 17/11/2009, p. 8).

Deze verklaringen vallen duidelijk niet te rijmen met de verklaringen welke door eerste verzoekster

dienaangaande werden afgelegd. Zo staat het volgende in het gehoorverslag van eerste verzoekster te

lezen (administratief dossier eerste verzoekster, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 17/11/2009, p. 8-9):

“Welke kleur doek deden jullie om?

Meestal bonden we een groene doek als steun.

Hadden jullie ook een groen armband?

Ik niet neen

En u nicht?

Ik herinner het me niet – ze gaven het aan iedereen. Op maandag hadden ze een groene doek van 30

meter – iedereen hield een stuk vast.

Bond u ook een groene doek rond uw mond of hoofd?

Ja.

En uw nicht?

Zij ook.”

Derhalve slagen verzoeksters er niet in de tegenstrijdige verklaringen aangaande het al dan niet dragen

van de groene – symbolische – kleur tijdens de manifestaties te weerleggen, zodat deze onverminderd

overeind blijft.

2.1.2.6. Aangaande verzoeksters argument betreffende de motivering van de verwerende partij dat

verzoeksters tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over het al dan niet ontmoeten van een

vriendin L., dat deze tegenstrijdigheid niet de kern van hun asielrelaas raakt en dus geen afbreuk doet

aan de geloofwaardigheid van hun ingeroepen asielmotieven, 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 verzoeksters aldus geen belang hebben bij het aanvoeren ervan.

2.1.2.7.1. Betreffende het gebrek aan bewijs betogen verzoeksters dat zij reeds uit Iran zijn vertrokken

voordat ze daadwerkelijk konden worden opgepakt. Ze stellen dat men vanuit de gedachte moet

vertrekken dat het Iraanse regime vooral steunt op geniepige intimidatie uitgevoerd door geheime

politie- en ordehandhavingsdiensten op straat en andere publieke plaatsen op burgers wiens gedrag

“verdacht” wordt bevonden. Men krijgt dus niet altijd een beleefde convocatie. Derhalve zijn zij niet in

staat bewijzen voor te leggen van de feitelijke vervolging en intimidatiemanoeuvres waarvan zij het

slachtoffer zijn geweest als gevolg van hun openlijke deelname aan de protestmanifestaties van 12 juni

2009. Ten slotte betogen zij nog dat hun verklaringen geloofwaardig en plausibel voorkomen en zeer

goed rijmen met de huidge politieke situatie in Iran, vooral bekeken vanuit het oogpunt van een moderne

vrouwelijke opposant.

2.1.2.7.2. De Raad wijst verzoeksters er in eerste instantie op dat de bewijslast inzake de gegrondheid

van een asielaanvraag in beginsel op de asielzoeker zelf rust. 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). Gelet op het feit dat een asielzoeker moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is, moeten

er door hem in de mate van het mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen worden

aangebracht (RvS 17 december 2003, nr. 126.529). Aangezien het in casu om essentiële informatie

en/of stavingstukken gaat die de kern van het asielrelaas van verzoeksters betreffen, met name

verklaren verzoeksters zelf dat er een huiszoeking plaatsvond in het huis van eerste verzoeksters

moeder en er verboden boeken in beslag zijn genomen, is het niet kennelijk onredelijk van de

Commissaris-generaal om te verwachten dat zij een ernstige inspanning ondernemen om de nodige

informatie/stavingstukken betreffende de mogelijke tenlasteleggingen als gevolg van de huiszoeking en

hun deelname aan de manifestaties te verzamelen. Verzoeksters tonen evenwel niet aan dat zij ernstige

en volhardende pogingen hebben ondernomen om alsnog bewijsstukken te verkrijgen, en zij geven

daarenboven in hun verzoekschrift geen verklaring waarom zij bijvoorbeeld door contactname met hun

familie, die op haar beurt eventueel een Iraans advocaat contacteert, niet kunnen tegemoetkomen aan

voormelde bewijslast.

De Raad stelt ten slotte nog vast dat verzoeksters de motivering in de bestreden beslissingen

aangaande hun volledige gebrek aan kennis over de inval in het huis, waar dit toch de kern van hun

asielrelaas, meer bepaald hun rechtstreekse vluchtaanleiding uitmaakt, en gebrek aan informatie over
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de evolutie van hun persoonlijke problemen in hun land van herkomst ongemoeid laten, zodat deze als

onbetwist en vaststaand worden beschouwd.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.1. In een tweede middel beroepen verzoeksters zich op de schending van artikel 48/2 juncto 48/4

van de Vreemdelingenwet.

Verzoeksters betogen dat er gezien de huidige zeer woelige politieke en maatschappelijke situatie in

Iran er een reëel risico bestaat dat zij bij een terugkeer naar Iran ernstige schade zullen oplopen in de

zin van artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. Vele rapporten van

mensenrechtenorganisaties als de internationale pers maken nog wekelijks melding van mensen/

opposanten die omwille van hun weerstand aan het regime op straat worden opgepakt en zonder enige

vorm van proces in de gevangenissen terecht komen en sommigen daar dan nog worden gefolterd.

Tevens betogen zij dat er niet getwijfeld kan worden aan hun profiel als opposanten van het regime en

aanhangsters van de heer Mousavi. Bovendien behoren zij tot een zeer geviseerde en kwetsbare groep

in Iran, met name jonge vrouwen die zich op zeer moderne wijze kleden, zodat zij zeer snel en

gemakkelijk in het vizier vallen van zeer behoudsgezinde ordehandhavers van het Iraanse regime.

2.2.2.1. Vooreerst wijst de Raad erop dat waar verzoeksters stellen dat zij behoren tot een zeer

geviseerde en kwetsbare groep in Iran, met name jonge vrouwen die zich op zeer moderne wijze

kleden, zodat zij zeer snel en gemakkelijk in het vizier vallen van zeer behoudsgezinde ordehandhavers

van het Iraanse regime, de Raad van oordeel is dat het bestaan van deze beperking met betrekking tot

het dragen van moderne kledij op zich niet volstaat om een vrees voor vervolging of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade aan te tonen. De door verzoeksters aangehaalde beperkingen zijn

gebaseerd op islamitische normen en waarden, welke de algemene in de Islamitische Republiek Iran

geldende rechtsregels betreffen, en het opleggen van beperkingen aan voornoemd recht behoort tot de

soevereine bevoegdheid van de nationale staten. Bovendien tonen verzoeksters niet aan dat deze

beperkingen in hunnen hoofde dermate zwaarwichtig zijn dat in casu zou kunnen worden besloten tot

het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade.

2.2.2.2. Betreffende de vraag van verzoeksters hen de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen,

wijst de Raad erop dat, zoals reeds werd vastgesteld, verzoeksters’ asielrelaas niet geloofwaardig is. De

Raad meent derhalve dat verzoeksters dan ook niet langer kunnen 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 evenwel worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeksters een reëel risico op ernstige schade lopen 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. Verzoeksters vergenoegen zich te verwijzen naar – niet nader genoemde –

rapporten van mensenrechtenorganisaties en de internationale pers waaruit blijkt dat opposanten

omwille van hun weerstand aan het regime op straat worden opgepakt en zonder enige vorm van

proces in de gevangenissen terecht komen en sommigen daar dan nog worden gefolterd, maar brengen

geen concrete elementen aan dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in toepassing van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. Ook voor subsidiaire bescherming rust de bewijslast op verzoeksters.

De Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet stelt het

volgende: “Indien subsidiaire bescherming wordt toegekend, moeten de verzoekers echter aantonen dat

hun leven of hun persoon ernstig worden bedreigd omwille van willekeurig geweld in het kader van een

internationaal of binnenlands conflict. Ook wanneer de gronden voor deze vrees niet specifiek zijn voor

het individu, moet iedere verzoeker aantonen dat hij geconfronteerd wordt met een situatie waarin de

vrees voor zijn persoon of zijn leven aantoonbaar is” (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 86-

87). Zelfs zonder noodzaak van het bewijs van een “individuele” dreiging volstaat het niet louter naar

een algemene toestand te verwijzen en dienen verzoeksters enig verband met hun concrete toestand

aan te tonen (RvS 24 november 2006, nr. 165.109).

De Raad stelt vast dat verzoeksters met de loutere verwijzing naar de algemene toestand van de

aanwezige schendingen van de mensenrechten in Iran niet aantonen dat er in Iran 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 en dat er dientengevolge een ernstige bedreiging van

hun leven of persoon kan worden aangenomen.
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In hoofde van verzoeksters kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin

van het voormelde artikel 48/4 worden weerhouden.

Het tweede middel is ongegrond.

2.3. De Raad oordeelt dat verzoeksters 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 beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven –

uitgezonderd het overtollig bevonden motief – die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in

hoofde van verzoeksters 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:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien april tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


