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nr. 41 701 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, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2010 heeft

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

16 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 M. DEKUYPER, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Teheran en bezit u het

Iraans staatsburgerschap. U bent ongehuwd en heeft geen kinderen. U baatte in Teheran een

autogarage uit. Een week na Newrooz (Iraans nieuwjaar) van 1387 (Perzische kalender, stemt overeen

met eind maart 2008 volgens de Gregoriaanse kalender) ontmoette u S. N. (...)terwijl u boodschappen

aan het doen was in het winkelcomplex Milad. Zij toonde interesse in u en vroeg uw telefoonnummer

zodat jullie later nogmaals zouden kunnen afspreken. U ging in op haar verzoek. Twee dagen later

belde S. (...) u op en vroeg of het goed was voor u om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren

kennen. U stemde in en jullie spraken af. U ging haar ophalen in het winkelcomplex Milad waarna jullie

met de wagen door de stad gingen rijden. Bij deze eerste afspraak vertelde S. (...) u dat ze al een jaar

gescheiden was en bij haar ouders en broer inwoonde. Na jullie eerste afspraak belde S. (...) u wekelijks
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een paar keer op en ontmoetten jullie elkaar drie keer per week. Jullie kregen een relatie. Niemand was

op de hoogte hiervan. Jullie afspraken volgden steeds hetzelfde patroon: u ging S. (...) ophalen aan

het winkelcomplex waarna jullie wat door de stad gingen rijden. Op donderdag konden jullie elkaar

wat langer zien omdat u dan uw zaak vroeger sloot. Jullie relatie werd ook fysiek en S. (...) bleef drie

keer bij u overnachten. Op 20/04/1387 (10 juli 2008) sprak u opnieuw met S. (...) af. S. (...) deelde u

mee dat haar ouders en broer weg waren op bezoek bij familie en dat zij dus de avond bij u kon

doorbrengen. Na een uitstap keerde u rond middernacht met S. (...) naar uw appartement terug. Net op

het ogenblik dat jullie seks met elkaar hadden, kwam plots een man in uniform van de Niruyeh Entezami

(reguliere ordediensten) uw slaapkamer binnen. U vermoedt dat de buren misschien aan de

ordediensten hadden doorgegeven dat er een vrouw bij u overnachtte. De agent was waarschijnlijk via

het venster uw appartement binnengeraakt. Zonder zich te legitimeren, beval hij u op te staan. Nadat u

nog snel uw onderbroek had kunnen aantrekken, sleurde deze man u naar de living en gebood u op de

grond te gaan zitten. Vervolgens opende hij de voordeur van uw appartement, waarop twee vrouwelijke

agenten binnenkwamen. Toen u hen zag, sprong u onmiddellijk door het venster van uw appartement

naar het balkon van de gelijkvloerse verdieping. U verstopte zich tot de ochtend in de middenberm van

een nabijgelegen autoweg. Daarna begaf u zich naar de woning van uw vriend K. B. (...) drie straten

verderop. U vertelde hem kort dat u in de problemen was gekomen en dat de ordediensten bij u thuis

waren binnengevallen, maar niets meer. U stuurde K. (...) dadelijk naar uw garage om er een aktentas

op te halen. Daarin zaten ondermeer uw shenasnameh (Iraans boekje van de burgerlijke stand) en

enkele cheques. U verbleef uiteindelijk 21 dagen bij K. (...). In die periode verzocht u K. (...) een vriend

van hem naar uw garage te sturen om na te gaan wat er daar aan de hand was. Deze vriend merkte dat

de ruiten van uw bureau stukgeslagen waren, dat de poort vernield was en dat uw zaak door de

ordediensten gesloten was. Bij navraag bij de buren kwam de vriend van K. (...) erachter dat S. (...)

eigenlijk nog steeds gehuwd was en dat haar familie en die van haar echtgenoot uw garage in brand

hadden proberen te steken en dat de politie erbij gekomen was. Op deze manier kreeg u voor het eerst

te horen dat S. (...) helemaal niet gescheiden was. Na dit nieuws, en ook omdat u via een advocaat die

bevriend was met K. (...)s vader had vernomen dat hij niets voor u kon doen tenzij u zou kunnen

bewijzen dat S. (...) tegen u gelogen had over haar burgerlijke staat, besloot u uit Iran te vluchten. U

besloot dit voor uw persoonlijke veiligheid, omwille van het gezichtsverlies en omdat u niet voortdurend

op verscheidene plaatsen wilde wonen om niet gevat te kunnen worden. U liet K. (...) de cheques op de

markt inruilen voor cash geld. Tevens vond K. (...) een smokkelaar voor u. Het was de bedoeling dat u

naar Canada zou reizen. Op 11/05/1387 (1 augustus 2008) vertrok u uit Teheran. De smokkelaar

voerde u met de wagen naar een cafetaria op een uur buiten Oroumiyeh (Iran). Van daaruit werd u ’s

nachts te voet en te paard over de bergen naar Turkije gesmokkeld. Na enkele uren arriveerde u in het

Turkse dorp Gavar. Daar stapte u vervolgens in de laadruimte van een wagen waar u zich verstopte

tussen de schapen. U werd naar de Turkse stad Van gevoerd. Nadien stapte u in de laadruimte van een

vrachtwagen die eveneens geladen was met schapen. Na een dag te hebben gereden kwam u aan in

Zeytinburnu. Na negen dagen daar te hebben verbleven stapte u in Istanbul op het vliegtuig richting

België. U gebruikte hiervoor een vals Italiaans paspoort en werd vergezeld door een smokkelaar. Op

22/05/1387 (12 augustus 2008) kwam u in België aan. U verbleef vervolgens samen met de smokkelaar

twee dagen op het Belgisch grondgebied. Op 24/05/1387 (14 augustus 2008) nam u het vliegtuig naar

Dublin (Ierland), vanwaar u zou doorvliegen naar Canada. Deze vlucht maakte u alleen. Hiervoor was u

in het bezit van een vals Grieks paspoort. Op de luchthaven van Dublin werd echter ontdekt dat het

paspoort vals was en werd u nog dezelfde dag terug op het vliegtuig naar België gezet. Bij uw aankomst

op de luchthaven van Zaventem op 14 augustus 2008 diende u een asielaanvraag in. Sinds uw

aankomst heeft u nog telefonisch contact gehad met uw zus, T. (…). U vernam van haar geen bijzonder

nieuws meer over uw problemen in Iran omdat uw familie noch naar uw appartement, noch naar uw

garage kan gaan. Uw zus is van op afstand eens gaan kijken, maar meer durft ze niet uit angst dat uw

appartement en garage onder controle staan van de autoriteiten. Eveneens onderhoudt u nog contact

met K. (...). Ongeveer een maand voor uw gehoor op het Commissariaat-generaal heeft u K. (...)

gevraagd iemand naar uw garage te sturen om de situatie aldaar te bekijken. K. (...) stuurde een vriend

van hem en deze kon vertellen dat uw garage nog altijd gesloten is. U wenst niet naar Iran terug te

keren omdat u vreest er vervolgd en veroordeeld te zullen worden tot een zware straf zoals de doodstraf

of een levenslange gevangenisstraf wegens overspel (zena). Ter staving van uw identiteit legde u uw

Iraans boekje van de burgerlijke stand (shenasnameh) neer.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en alle elementen aanwezig in uw

administratieve dossier stel ik vast dat ik noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient gewezen te worden op een aantal elementen die de waarachtigheid van uw

beweerd illegaal vertrek uit Iran aantasten. Zo maakte u duidelijk zonder paspoort (ook geen vals
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paspoort) van Teheran (Iran) tot in Istanbul (Turkije) te zijn gereisd. De smokkelaar zou u tot een plaats

op een uur voorbij Oroumiyeh hebben gevoerd, waarna u te voet en te paard via de bergen in Turkije

zou zijn terecht gekomen. Vervolgens zou u met een wagen en een vrachtwagen, waarbij u zich telkens

tussen de lading schapen verstopte, via Gavar (gelegen in de Turkse provincie Hakkari) en Van tot in de

stad Zeytinburnu geraakt zijn om dan vanuit het nabijgelegen Istanbul naar West-Europa te vliegen. U

zou bij het oversteken van de grens tussen Iran en Turkije en bij uw tocht doorheen Turkije, via Gavar

en Van, richting Istanbul onderweg nooit enige politiecontrole, checkpoint of wegversperring hebben

opgemerkt (CGVS p.13-15). Deze verklaring is evenwel maar moeilijk in overeenstemming te brengen

met de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Uit deze informatie blijkt dat in Zuid-

Oost-Turkije, waartoe ondermeer de provincie Hakkari behoort, al geruime tijd talrijke militaire acties

plaatsvinden van het Turkse leger, gesteund door het Iraanse leger, om de Koerdische verzetsbeweging

PKK/PJAK aan te pakken. Door de spanningen in voornoemde regio is het aantal politiecontroles en

wegversperringen sterk toegenomen. Het is dan ook op zijn minst merkwaardig te noemen dat u zonder

geldig reisdocument via Noord-West Iran (Oroumiyeh) tot in Zuid-Oost-Turkije (Gavar, Van) bent

geraakt en dat u nergens ook maar enige vorm van controle zou zijn tegengekomen. Dat het

Commissariaat-generaal in het bezit is van objectieve informatie waaruit blijkt dat u in Dublin inderdaad

onderschept werd met een vals Grieks paspoort doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het maar

weinig geloofwaardig is als zou u zonder paspoort en op illegale wijze vanuit Iran via de bergen tot in

Istanbul, Turkije, zijn geraakt.

Bovendien gaf u aan dat het uw intentie was om tot in Canada te geraken, maar niet om daar asiel

te vragen. Er was u immers door de smokkelaars gezegd dat er in Canada veel werk was, dat u daar

een paar documenten zou ontvangen en dat u dan zou kunnen beginnen te werken. De

smokkelaars spraken met u nooit over ‘asiel vragen’. U heeft er dan ook niet aan gedacht om

bijvoorbeeld reeds bij uw eerste aankomst in België of om in Ierland asiel te vragen. U zou dit niet

gedaan hebben omdat u niet wist wat te doen en omdat u niet wist wat ‘asiel vragen’ en ‘vluchteling zijn’

was. Pas toen u vanuit Dublin teruggestuurd werd naar Brussel en u daar door de grenspolitie voor de

keuze werd gesteld ofwel België binnen de vijf dagen te verlaten ofwel asiel aan te vragen, besloot u

voor dit laatste te kiezen. De tolk legde u uit dat u asiel kon vragen (CGVS p.17-18). Op de vraag of u bij

uw vertrek uit Iran de bedoeling had om ergens in het buitenland bescherming te vragen naar aanleiding

van uw problemen in Iran, repliceerde u dat u ten eerste wou weglopen van uw problemen en ten

tweede ergens veilig wou kunnen leven om uw werk voort te kunnen zetten (CGVS p.18). Van een

persoon die zijn land verlaat uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van

Genève of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming kan nochtans redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich

afdoende informeert over bestaande beschermingsmodaliteiten en deze ook zo spoedig mogelijk inroept

zodra hij zich in een land bevindt waar deze bescherming voorhanden is. Dat u dit niet deed en eigenlijk

naar Canada wilde, waar u een werkverblijf beoogde, zet de ernst van uw beweerde vrees dan ook

danig op de helling.

Wat er ook van zij, er dient vastgesteld te worden dat de door u ingeroepen asielmotieven, met name

uw vrees voor de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf wegens het plegen van zena

(overspel), geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie,

die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging

koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke

overtuiging. Evenmin heeft u aannemelijk gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer naar Iran een reëel

risico zou lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire

bescherming.

Vooreerst kon u maar weinig gedetailleerde informatie met betrekking tot S. (...) meedelen. U verklaarde

dat ze 36 jaar was, een zoon van tien had en volgens wat ze u verteld had gescheiden was. Ze zou

werkloos geweest zijn en haar ex-man zou net als u een autohandelaar geweest zijn. Meer dan dit kon u

over haar niet vertellen. Zo kent u haar geboortedatum niet en weet u niet waar precies in Teheran zij

woonde. Evenmin kent u de namen van haar ex-man, haar ouders en de broer bij wie ze inwoonde en

weet u niet of zij behalve de broer bij wie ze woonde nog andere broers of zussen had. U kon ook niet

zeggen wat haar ouders of broer in het dagelijks leven deden noch wat S. (...) zelf eventueel had

gestudeerd of welke jobs zij reeds had uitgevoerd (CGVS p.20-22). Dat u dermate weinig substantieels

over haar kan vertellen is maar moeilijk te rijmen met de vaststelling dat u gedurende enkele maanden

drie keer per week met haar zou hebben afgesproken. Uw verklaring dat over dergelijke zaken niet

gesproken werd aangezien jullie elkaar niet zolang kenden, jullie bij jullie afspraken maar weinig tijd

hadden en u haar niet veel vragen stelde omdat ze zo eerlijk overkwam (CGVS p.21-23), zijn maar

weinig afdoend ter rechtvaardiging van uw bijzonder beperkte kennis over de vrouw met wie u vier

maanden zou zijn samen geweest.
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Overigens hebt u ook helemaal niet aangetoond dat u daadwerkelijk door de Iraanse autoriteiten

zou worden gezocht of dat er een gerechtelijke vervolging tegen u is opgestart ten gevolge van overspel

met een gehuwde vrouw. Zo stelde u dat de Niruyeh Entezami (reguliere ordediensten) u na uw vlucht

naar K. (...)s woning en later, na uw vlucht uit Iran, niet gezocht hebben noch bij K. (...), noch bij

uw broer of zus, noch bij uw werknemers uit de garage, noch bij vrienden. U gaf hiervoor trouwens

de weinig logische verklaring dat de ordediensten op zoek zijn naar u en dat uw appartement verzegeld

is (CGVS p. 29). Indien u werkelijk voor het plegen van overspel zou worden gezocht, kan

toch redelijkerwijze worden verwacht dat de Iraanse ordediensten hiervoor ook op zijn minst verwanten

van u zouden aanspreken / opzoeken. Tevens gaf u aan niet te weten of er een gerechtelijke procedure

tegen u zou zijn opgestart en of er tot op heden ooit al enige gerechtelijke convocaties voor u zouden

zijn afgeleverd. Bijkomend kon u ook niet zeggen wat voor rechtbank in Iran bevoegd is voor de

behandeling van overspelzaken (CGVS p.31-32). Van iemand die zich aan een gerechtelijke procedure

verwacht en daarom besloot te vluchten uit zijn land van herkomst mag nochtans redelijkerwijze

verwacht worden dat hij op zijn minst naar de stand van zaken informeert en meer kan vertellen dan

louter het gegeven dat hij denkt dat hij vervolgd zal worden door zijn autoriteiten en de doodstraf of een

levenslange gevangenisstraf zal krijgen. Al evenmin bent u op de hoogte van het verdere lot van S. (...)

nadat u via het venster uw appartement was ontvlucht. U gaf hiervoor de uitleg dat u geen contacten

kon leggen en dat u ook niet wist met wie u contact kon opnemen om iets over haar te vernemen

(CGVS p.30, p.32). Het is overigens niet aannemelijk dat u zelf nooit een advocaat onder de arm heeft

genomen om, indien er daadwerkelijk een juridische zaak wegens overspel tegen u zou bestaan, deze

ook op te volgen, zelfs na uw vlucht uit Iran. Tijdens uw verblijf bij K. (...) zou u wel aan K. (...)s vader

gevraagd hebben om met een bevriend advocaat te spreken. Zelf zou u met deze advocaat niet

gesproken hebben. Deze advocaat zou hebben laten weten dat er voor u geen oplossing bestond en dat

hij niets voor u kon doen tenzij u kon bewijzen dat S. (...) tegen u had gelogen over haar burgerlijke

staat (CGVS p.30-31). Gezien het voorgaande - en ook omdat u niet meer zelf in Iran bent en omdat u

over geen enkel document beschikt dat kan aantonen dat S. (...) tegen u over haar echtscheiding zou

hebben gelogen - zou u nadien geen (andere) advocaat meer hebben ingeschakeld om alsnog uw zaak

verder op te volgen (CGVS p.31-32). Voorgaande verklaringen zijn evenwel maar weinig afdoende,

temeer u hoe dan ook via een advocaat, ondanks de verklaringen van een bevriend advocaat van de

vader van een vriend dat hij niets voor u zou kunnen doen, op zijn minst toch te weten zou kunnen

komen of er nu al dan niet een gerechtelijke procedure tegen u hangende is die hij/zij dan zou kunnen

opvolgen, of zou kunnen achterhalen wat er voorts nog met S. (...) is gebeurd e.d.m. Dat u heeft

nagelaten ook maar enige verdere poging te ondernemen om iets meer over de kern van uw

vluchtrelaas te weten te komen, doet dan ook afbreuk aan de algemene geloofwaardigheid van uw

vluchtmotieven.

Tevens kan hier nog aan worden toegevoegd dat u geen enkel begin van bewijs van de door

u beweerde problemen heeft aangebracht, noch van het feit of er effectief een juridische zaak tegen u

zou zijn gestart. Nochtans gaf u aan vernomen te hebben dat de ruiten van uw autogarage zouden

zijn ingegooid en dat de poort zou zijn vernield (CGVS p.23, p.28). Op de vraag of u op zijn minst aan

foto’s zou kunnen geraken van de vernielingen aangebracht aan uw zaak, antwoordde u ontkennend

en voegde u toe dat u er niet aan dacht om aan K. (...), met wie u nog steeds contact heeft (CGVS

p.7), te vragen dergelijke foto’s voor u te gaan nemen en stelde u de vraag waarvoor hij dergelijke foto’s

zou moeten gaan maken (CGVS p.31). Toen u erop gewezen werd dat dergelijke foto’s toch al een

begin van bewijs zouden kunnen vormen, repliceerde u enkel dat u nochtans de waarheid heeft

gesproken en dat iemand op uw leeftijd niet zomaar alles achterlaat en naar het buitenland vertrekt

(CGVS p.31-32). Dergelijke uitleg is geenszins afdoende. Er kan immers redelijkerwijze worden

verwacht dat u alles in het werk stelt elk beginsel van bewijs ter ondersteuning van uw asielrelaas en

waarover u kan beschikken, voor te leggen.

Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat uw vrees bij terugkeer naar Iran veroordeeld te

zullen worden tot een zware straf (doodstraf, levenslange opsluiting) op beschuldiging van het plegen

van overspel met een gehuwde vrouw niet ondersteund wordt door objectieve gegevens. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat zena (overspel) bestraft wordt met

een Hadd-straf en dat voor het bepalen van gevallen van overspel een erg zware bewijslast geldt.

Deze bewijslast stelt dat de betrokken persoon in kwestie zelf viermaal dient te bekennen voor een

rechter, of dat er ofwel vier mannelijke rechtschapen getuigen ofwel drie mannelijke en twee

vrouwelijke rechtschapen getuigen moeten zijn die de feiten met hun eigen ogen hebben waargenomen.

In geval van het laatste dienen de getuigenissen daarenboven gelijklopend te zijn en moeten ze op

hetzelfde ogenblik worden afgenomen. Deze bewijslast wordt in de praktijk rigoureus toegepast en

iemand die valse verklaringen aflegt in verband met overspel riskeert zelf zware vervolging. Daarnaast

bepaalt de Iraanse wetgeving dat de religieuze rechter op basis van zijn eigen kennis en inzicht

eveneens een uitspraak kan doen. In de praktijk blijkt echter dat veroordelingen op basis van dit artikel
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in het algemeen zeer zelden voorkomen en dat de rechter zijn oordeel op voldoende bewijs moet

baseren en hij de bron van zijn kennis zeer nadrukkelijk naderbij moet specificeren. Bovendien zal in

zaken waarin de doodstraf uitgesproken wordt steeds het Iraanse Hooggerechtshof gehoord worden,

onafgezien of er beroep werd aangetekend of niet. Dit Hooggerechtshof legt de lat zeer hoog voor wat

betreft de bron van wijsheid van de rechter. De meeste uitspraken tot de doodstraf overleven dan ook

niet in cassatie. Uit niets in uw dossier blijkt dat in uw geval aan voornoemde voorwaarden inzake de

voor overspel vereiste bewijslast is voldaan. U stelde dat niemand op de hoogte was van uw relatie met

S. (...), en dat volgens u ook niemand door had dat zij bij u op het appartement kwam. De nacht dat een

onbekende agent van de Niruyeh Entezami (reguliere ordediensten) uw slaapkamer binnenviel was de

allereerste keer dat iemand u met een vrouw in bed zag / betrapte. Deze ene persoon zou dan ook de

enige getuige geweest zijn van uw seksuele relatie met S. (...) (CGVS p.23, p.25). Meer bewijs dan deze

ene getuige blijkt er uit uw verklaringen niet te zijn. Uw uitleg dat deze ene getuige wel een voorname

getuige is aangezien hij voor de overheid werkt (CGVS p.29) doet geen afbreuk aan het feit dat de

wettelijke bepalingen vier mannelijke rechtschapen getuigen vereisen (of drie mannelijke en twee

vrouwelijke) om iemand voor overspel te kunnen veroordelen en dat deze vereiste in de praktijk zeer

streng wordt toegepast.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is in bijlage bij het administratief

dossier gevoegd.

De door u neergelegde shenasnameh bevestigt hoogstens uw identiteit en nationaliteit, welke voor

mij niet ter discussie staan, maar kan geen ander licht werpen op de bovenstaande bevindingen.

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 eerste middel beroept verzoeker zich op de “schending van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen dd. 28.07.1951, goedgekeurd bij wet van 26.06.1953; van het

artikel 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 (hierna Vreemdelingenwet)”.

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juni (lees: juli) 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen.

Verzoeker betoogt dat hij een gegronde vrees heeft die door de hem eigen omstandigheden

gerechtvaardigd wordt. Hij wordt in zijn land van herkomst vervolgd / gezocht door de autoriteiten

wegens zijn relatie met een gehuwde vrouw, aldus het plegen van zena (overspel). Verzoeker stelt dat

hij de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan inroepen en de discriminatie in

die mate ernstig is dat hij een gegronde vrees voor zijn leven heeft.

Verder gaat verzoeker in op de motiveringsplicht en betoogt hij dat de bestreden beslissing motieven

bevat die niet juist zijn. Zo stelt hij dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten uit gegronde vrees voor

zijn integriteit en zijn leven. Uit het loutere feit dat hij zich in Canada wilde vestigen concludeert de

Commissaris-generaal dat zijn vrees voor vervolging niet ernstig is. Verzoeker meent dat de bestreden

beslissing dan ook ongegrond gemotiveerd is.

De Raad is van oordeel dat beide middelen samen onderzocht dienen te worden.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, 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 verzoeker de motieven van de bestreden beslissing volledig kent, doch hiermee niet akkoord gaat.

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

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

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

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

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

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker op geen enkele wijze de motieven van de bestreden beslissing

in concreto tracht te weerleggen. Verzoeker beperkt zich immers louter tot een theoretische

uiteenzetting omtrent de motiveringsplicht en het herhalen van zijn asielrelaas. Het geven van een louter

theoretische uiteenzetting, dan wel het herhalen van het asielrelaas is evenwel niet afdoende om de

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de definitie van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 dan wel een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire beschermingsstatus dient immers in

concreto aangetoond te worden, alwaar verzoeker in gebreke blijft.

Waar verzoeker de conclusie van de Commissaris-generaal betreffende zijn verklaringen aangaande

Canada weergeeft en stelt dat de bestreden beslissing ongegrond gemotiveerd is, merkt de Raad op dat

ook hier verzoeker geenszins tracht desbetreffende motivering in concreto te weerleggen, waar het

evenwel juist aan verzoeker toekomt om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen, alwaar hij derhalve in gebreke blijft. Bovendien blijkt uit de

uitgebreide motivering van verwerende partij dat verzoekers stelling dat uit het “loutere feit” dat hij zich

in Canada wilde vestigen verwerende partij concludeert dat zijn vrees voor vervolging niet ernstig is

feitelijke grondslag mist.

De Raad is dan ook van oordeel dat verzoekers verweer niet ernstig te noemen is en geen afbreuk doet

aan het in de bestreden beslissing gestelde. Bijaldien worden de hierboven geciteerde pertinente

motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in de gegevens van het administratief dossier,

door verzoeker ongemoeid gelaten en derhalve als onbetwist en vaststaand beschouwd.

2.2.4. Beide middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt 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, 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:

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 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


