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nr. 45 640 van 29 juni 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 19 maart 2010 heeft

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

17 februari 2010.

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 15 april 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. HADIEL HOLAIL en van

attaché J. VERSTRAETEN , die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Verzoekster stelt dat onderhavige vordering gericht tegen de beslissing van de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 februari 2010 eveneens een beroep inhoudt gericht tegen

de Belgische staat vertegenwoordigd door de minister bevoegd inzake aangelegenheden die betrekking

hebben op asiel en migratie.

De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, § 1 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) de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen kan bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. In toepassing van § 2 van

voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige

beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven

vormen, overschrijding of afwending van macht. Onderhavige procedure situeert zich duidelijk onder de
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rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet en ressorteert niet

onder de bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, voorzien in artikel 39/2, § 1,

derde lid van de Vreemdelingenwet. De ‘minister bevoegd inzake aangelegenheden die betrekking

hebben op asiel en migratie’ kan derhalve niet als tweede verwerende partij worden aangeduid.

Verzoekster maakt evenmin duidelijk waarom dit in casu wel het geval zou zijn.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger, afkomstig van Teheran. Uw vader is

een etnische Pers, uw moeder is Koerd. Uw echtgenoot M. K. (…) werkte in Iran als technicus voor

de Iraanse staatstelevisie. Op een gegeven moment in de vierde maand van 1387 (Iraanse kalender;

stemt overeen met juli 2008 in de Gregoriaanse kalender) vroeg zijn werkgever zijn paspoort op. Toen

hij dat terugkreeg stond er een visum in voor Irak. Hij besprak met u de situatie dat hij waarschijnlijk op

missie zou gestuurd worden naar Irak. U was op dat moment in die periode depressief en angstig en

jullie besloten, afgaande op de situatie in Irak, deze missie af te wijzen. Dit lukte zonder problemen.

Op 3/6/1387 (24 augustus 2008) telefoneerde uw echtgenoot u ‘s ochtends van op het werk om te

zeggen dat hij was opgeroepen bij de Herasat (de veiligheids-, bewakings- en inlichtingendienst

binnen overheidsinstituten). U belde hem die dag nog enkele malen op, maar zijn gsm was afgesloten.

U belde op zijn werk en daar zei men dat hij niet was komen opdagen die dag. U werd ongerust en

belde uw moeder. Zij ving u op en van bij haar belde u uw broer V. (…) op, die een hoge functie

bekleedt binnen de inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde (Sepah e Pasdaran e Enqelab e

Eslami). Deze won inlichtingen in maar kon niet veel meer te weten komen dan dat hij was opgeroepen

door de Herasat en dat de zaak ernstig was. U verbleef die nacht bij uw moeder. De volgende avond

belde uw buurvrouw u op en zei dat er een huiszoeking had plaatsgevonden in jullie appartement. Zij

waren in burger gekleed en hadden een huiszoekingsbevel. Zij liet weten dat onder meer de computer,

een boekentas en allerlei andere spullen waren meegenomen. De dag hielp uw broer V. (…) met een

slimme list uw echtgenoot ontsnappen. Jullie verlieten Teheran ergens in het midden van de zesde

maand 1387 (augustus 2008). Een vriend van uw broer reed jullie naar Kermanshah waar jullie

ongeveer zes maanden verbleven bij familie van uw moeder, bij de heer A. (…). Jullie verlieten het land

illegaal via Ourumiyeh in het midden van de twaalfde maand 1387 (begin maart 2009). Jullie staken te

voet de grens over naar Turkije en werden meteen naar Ankara gevoerd. Daar verbleven jullie een

tweetal maanden in een appartement van de smokkelaar. Uit Ankara vertrokken jullie in de laadruimte

van een vrachtwagen en kwamen een vijftal dagen later op 12 mei 2009 aan in België. Die dag zelf

vroegen jullie asiel aan. Ter staving van uw asielrelaas legde u een originele shenasnameh

(geboorteboekje) neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten niet kan worden

besloten tot het bestaan van 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 de subsidiaire

bescherming.

U verklaarde persoonlijk geen problemen te hebben gekend in Iran en het land te zijn ontvlucht

louter omwille van de problemen van uw echtgenoot M. K. (…) (CGVS 12/01/10, p.2). In het kader

van zijn asielaanvraag werd echter een beslissing tot weigering van vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die luidt als volgt:

"Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten niet kan worden

besloten tot het bestaan van 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 de subsidiaire

bescherming. Er kan immers geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde vervolging

omwille van uw weigering om deel te nemen aan de missie naar Irak. Vooreerst beschikte u over

bijzonder weinig informatie betreffende deze missie naar Irak. U kon niet eens zeggen welke de

deelnemers waren (CGVS 12/01/10, p.4), wat het doel ervan was (CGVS 12/01/10, p.4-6) en wat de

afloop van deze missie is geweest (CGVS 12/01/10, p.7). Verder was u niet op de hoogte van het lot

van deze missie en ondernam u achteraf evenmin pogingen om te achterhalen wat er van die missie en

de collega’s die zouden meegestuurd zijn geworden is (CGVS 12/01/10, p.7). Dit volledig gebrek aan

informatie betreffende deze missie zet dan ook de geloofwaardigheid ervan op de helling. Voorts vallen

uw verklaringen wat deze missie betreft moeilijk te rijmen met de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt. U verklaarde dat het om een geheime militaire missie

ging, vermoedelijk van de Revolutionaire Garde, en dat u vreesde door de Revolutionaire Garde te
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worden ingeschakeld om deze missie toch de allure van een TV-missie mee te geven terwijl zij er waren

om aanslagen te plegen. U vreesde eveneens dat u door de Revolutionaire Garde zelf zou

worden opgeblazen in Irak (CGVS 12/01/10, p.6-7). Echter, uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt dat de Revolutionaire Garde voor dergelijke missies uitsluitend beroep doet op specifiek

getraind en zorgvuldig opgeleid personeel waarvan de loyauteit ondubbelzinnig vaststaat. In het licht

van deze informatie is het weinig waarschijnlijk dat men volstrekt onwetende technici zou meesturen om

ze te gebruiken om aanslagen te plegen, temeer daar u reeds eerder, zoals hieronder nog zal blijken,

van activiteiten voor buitenlandse Koerdische zenders beticht werd (CGVS 12/01/2010, p.13-

14). Bovenstaande vaststellingen ondergraven bijgevolg ernstig de geloofwaardigheid van uw bewering

dat u gevraagd werd om deel te nemen aan een missie in Irak.

Daar de geloofwaardigheid van de door u beweerde missie op de helling staat, komt ook

de geloofwaardigheid van uw bewering dat u omwille van uw weigering deel te nemen aan deze

missie mishandeld en vervolgd werd op de helling te staan. Dat hieraan slechts weinig geloof kan

gehecht worden, wordt bovendien bevestigd doordat u van de vervolging, de mishandelingen of

de daaropvolgende medische zorgen geen enkel begin van bewijs neerlegde. Nochtans kan

er redelijkerwijze aangenomen worden dat hiervan bewijsstukken, zoals ondermeer medische

attesten, bestaan. U verklaarde immers zo zwaar aangepakt te zijn dat u ten gevolge van de

mishandelingen een operatie moest ondergaan (CGVS 12/01/2010, p.10-11). Overigens kan

betreffende deze operatie nog opgemerkt worden dat het hoogst merkwaardig is dat u niet blijkt te

weten welke diagnose er gesteld werd en bijgevolg welke operatie u hebt ondergaan (CGVS 12/01/10,

p.11). Bovendien is het bevreemdend dat u, op het verwijderen van de hechtingen na, amper medische

opvolging nodig had (CGVS 12/01/10, p.16), hoewel u, daags na de operatie nog in een rolstoel diende

vervoerd te worden (CGVS 12/01/10, p.12). Hieraan kan nog toegevoegd worden dat ook de door u

aangehaalde ontsnapping uit het ziekenhuis weinig aannemelijk is. U verklaarde in dit verband dat u,

daags na uw operatie, door een onbekende in de parking van het ziekenhuis in zijn auto werd gezet en

dat jullie zonder problemen deze parking hebben verlaten. U verklaarde te vermoeden dat het om een

ziekenhuis van de Revolutionaire Garde ging. Bij het verlaten van de parking was geen enkele controle

of wachter. Dat er aan de uitgang van een ziekenhuis van Sepah geen controle is, is echter weinig

waarschijnlijk, temeer daar u verklaarde dat jullie waarschijnlijk via de uitgang van het personeel, i.e.

personeel van de Revolutionaire Garde, deze parking hebben verlaten (CGVS 12/01/2010, p.10-12).

Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat geen geloof kan gehecht worden aan uw

directe vluchtaanleiding, i.e. het verzaken aan een geheime missie van de Revolutionaire Garde naar

Irak en de daarop volgende beschuldigingen deze missie te hebben verraden. Er kan dus noch aan uw

detentie, noch aan de door u ondergane mishandelingen, noch aan de hiermee verbonden huiszoeking

en inbeslagname van uw computer, noch aan uw ontsnapping enig geloof gehecht worden.

Deze bevinding wordt nog extra bevestigd doordat uit uw verklaringen tevens blijkt dat u, sinds

uw aankomst in België, geenszins op de hoogte bent van eventuele juridische procedures die tegen

u zouden lopen. Nochtans vreest u te worden vervolgd voor “Moharreb” (Strijder tegen God) en daar

staat in Iran de doodstraf op. Echter, u kent geen details over de feitelijke stand van het onderzoek,

noch heeft u of uw familie zich hierover geïnformeerd – hoewel u met uw familie contacten onderhoudt –

of met het oog hierop een advocaat gecontacteerd (CGVS 12/01/10, p.2-3). Een dergelijk gebrek aan

interesse betreffende de kern van uw asielrelaas doet wederom afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Ook

aan de door u voorgehouden intensieve samenwerking met de Koerdische cineast S. A. (…) en met de

buitenlandse Koerdische televisiezenders Zargos TV en Roj TV kan geen geloof gehecht worden.

Vooreerst legt u van deze samenwerking niets meer neer dan een DVD met een documentaire over het

leven en werk van Hollywood-acteur Al Pacino. Nochtans verklaarde u meer dan vijftien opdrachten te

hebben uitgevoerd voor S. A. (…), waaronder heel wat sociaal en politiek geladen documentaires

(CGVS 8/12/09, p.4). U verklaarde weliswaar geen kopies te hebben van deze films, omdat u ze enkel

op de door de autoriteiten in beslag genomen computer bewaarde (CGVS 8/12/09, p.4), maar dit is

geen aannemelijke uitleg voor het ontbreken van dergelijke bewijsstukken. Naast het feit dat er geen

geloof kan gehecht worden aan de door u aangehaalde inbeslagname van uw computer (cf. supra),

dient er immers op gewezen te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u bijzonder weinig inspanningen

ondernomen heeft om de door u gemonteerde documentaires op het Commissariaat-generaal neer te

leggen. Naast een vruchteloze poging om een film bij Roj TV te verkrijgen (CGVS 8/12/09, p.4), heeft u

enkel één telefoontje gepleegd naar A. (…), maar zijn GSM stond toen uitgeschakeld (CGVS 8/12/09,

p.4-5). Ondanks de nadruk die er tijdens het gehoor van 8 december 2009 op gelegd werd (CGVS

08/12/2009, p.4-6), had u bij het gehoor op 12 januari 2010 nog steeds geen verdere pogingen

ondernomen om het contact met A. (…) te herstellen (CGVS 12/01/2010, p.14-15). Nochtans is deze

persoon, zoals uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt, net als u, gezien u twee blogs

onderhield/onderhoudt, erg actief op het internet (CGVS 12/01/10, p.14-15). Ook hier zet het ontbreken

aan bewijs bijgevolg uw geloofwaardigheid ernstig op de helling. Overigens is het erg onwaarschijnlijk
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dat u, ondanks het feit dat de Herasat u een belofteverklaring liet ondertekenen nadat deze dienst er

vier jaar voor de gehoren op het Commissariaat-generaal uw activiteiten voor de Koerdische zenders te

weten kwam (CGVS 12/01/2010, p.13-14), nog enkele jaren erg intensief met deze persoon kon

samengewerken en dat uw medewerking aan deze documentaires die werden uitgezonden op

Koerdische televisiestations die vanuit Irak of Europa opereren, telkens uit de aftiteling op te maken

was. Toch bleef u nog enkele jaren probleemloos tewerkgesteld bij de Iraanse staatstelevisie (CGVS

8/12/09, p.4-5). Al deze vaststellingen leiden tot de conclusie dat geen geloof kan gehecht worden aan

uw intensieve samenwerking met een politiek en sociaal geëngageerde

Koerdische documentairemaker.

Overigens, wat uw activiteiten op het internet betreft, heeft u niet aannemelijk gemaakt om deze

reden door de Iraanse autoriteiten negatieve aandacht te trekken. U beweerde in Iran er een blog op na

te houden, azadiehonar.persianblog.ir, waarin u censuur van kunstenaars, radio-, film-, en

televisiemakers aanklaagde. De archieven ervan bewaarde u op de in beslag genomen computer en

omdat het via een Iraanse server gebeurde zou u makkelijk identificeerbaar zijn (CGVS 6/11/2009 p.7).

Naast het feit dat er geen geloof gehecht kan worden, zoals hierboven reeds bleek, aan de huiszoeking

waarbij uw computer in beslag genomen werd, legde u van deze blog opnieuw geen enkel begin van

bewijs neer. Ook kon u maar één voorbeeld geven van de door u aangekaarte censuur, het verbieden

van een film van Dariush Mehrjui, maar dat kon u niet plaatsen in de tijd. Voorts kon u zich niet meer

herinneren wat u meest recentelijk nog op deze blog had geplaatst (CGVS 6/11/09, p.7-8). Van een

actieve blogger kan meer betrokkenheid verwacht worden ten opzichte van het onderwerp waarvoor hij

zich engageert. Door uw gebrekkige kennis aangaande het onderwerp van uw blog kan er dan ook

getwijfeld worden aan uw bewering een dergelijke blog onderhouden te hebben. Wat uw recentere blog

betreft, mehrnevis.blogspot.com, kan worden aangestipt dat deze geen grote aanhang heeft (140 hits

vanaf november 2006 tot januari 2010) en dat er maar twee posts op staan van voor uw vertrek uit Iran

(d.d. 10 en 21 april 2008). Overigens verklaarde u zelf niet identificeerbaar te zijn, omdat deze blog op

een buitenlandse server staat (CGVS 6/11/2009, p.7). Daarenboven betreft het vooral informatie die u

van andere websites haalde, waar u naar eigen zeggen vervolgens nog wat aan toe voegt (CGVS

6/11/2009, p.9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat om als

cyberdissident door de Iraanse autoriteiten te worden geviseerd, vooral de invloed van de blog

meespeelt die onder meer kan worden gemeten aan de aanhang die een blog heeft en de link die de

blogger met een dissidente groepering zou hebben. Uit de voorgaande vaststellingen blijkt echter dan

ook dat u bij een eventuele terugkeer naar Iran omwille van het onderhouden van twee blogs geen

verhoogd risico op vervolging of het lijden van ernstige schade loopt.

Wat uw activiteiten betreft die u na uw aankomst in België heeft ontwikkeld, i.e. het bijwonen van

drie manifestaties naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Iran met betrekking tot

het gecontesteerde verkiezingsresultaat, dient te worden gewezen op het feit dat uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat bij de beoordeling van elementen die ontstaan

zijn na aankomst in het onthaalland, de reële kans op vervolging/moeilijkheden en de ernst van

die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden 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. 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 om na hun vlucht 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 u betreft dient er op gewezen te worden dat uw activiteiten in België

beperkt bleven tot het deelnemen aan een aantal manifestaties aan de Iraanse ambassade in Brussel

en aan het Europese parlement. Uw rol tijdens deze betogingen beperkte zich tot het roepen van

slogans en het vasthouden van een plakkaat. U sprak noch de menigte toe noch had u enige

organiserende rol in één van die demonstraties (CGVS 8/12/09, p.2-3). Tevens verleende u logistieke

steun aan het Belgisch Studentencomité (CGVS 8/12/09, p.9). Betreffende uw optreden in het Vlaamse

actualiteitenprogramma Terzake – u belt in deze uitzending met uw moeder en een vriend, bespreekt er

de chaotische situatie in de straten van Teheran en maant hen aan binnen te blijven. – moet er op

gewezen worden dat, naast het feit dat u in dit programma geen politieke ideeën uitte, u onder de

schuilnaam A. (…) te zien bent, waardoor u door de Iraanse autoriteiten niet te identificeren bent. Er kan
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dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u of uw activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving

of voor het islamitisch regime in uw geboorteland zouden aanzien worden en dus evenmin dat u bij een

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

van uw deelname aan dergelijke acties in het buitenland. U hebt dan ook niet aangetoond dat u zich kan

beroepen op een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat u een

reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in geval van een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De documenten die u ter staving van uw asielrelaas neerlegde zijn niet van dien aard om

bovenstaande beslissing te wijzigen. Uw nationale kaart bewijst uw identiteit en nationaliteit, maar die

staan hier niet ter discussie. De foto’s op de werkvloer en de DVD met voorbeelden van uw werk in Iran

staven hoogstens uw job als technicus bij de Iraanse staatstelevisie, maar ook daaraan werd in

bovenstaande beslissing niet getwijfeld."

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteboekje attesteert enkel uw

identiteit en uw nationaliteit, maar die staat hier nergens ter discussie.

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als

vluchteling of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan de asielaanvraag van

haar echtgenoot, K. M., wiens zaak bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is gekend onder het

nr. 51 618. Verder blijkt uit het door verzoekster voorgehouden asielrelaas dat haar persoonlijke

beweerde problemen integraal het gevolg zijn van de problemen van haar echtgenoot. Bovendien wijst

de Raad erop dat verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot dezelfde middelen als deze

opgeworpen door haar echtgenoot tegen de in zijnen hoofde genomen beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus eveneens van 17 februari

2010.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 45 639 van 29 juni 2010 de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd aan K. M.. Het arrest genomen in

hoofde van verzoeksters echtgenoot luidt als volgt:

“1. Over de rechtspleging

Verzoeker stelt dat onderhavige vordering gericht tegen de beslissing van de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 februari 2010 eveneens een beroep inhoudt gericht tegen

de Belgische staat vertegenwoordigd door de minister bevoegd inzake aangelegenheden die betrekking

hebben op asiel en migratie.

De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, §1 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) de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen kan bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. In toepassing van § 2 van

voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige

beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven

vormen, overschrijding of afwending van macht. Onderhavige procedure situeert zich duidelijk onder de

rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet en ressorteert niet

onder de bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, voorzien in artikel 39/2, § 1,

derde lid van de Vreemdelingenwet. De ‘minister bevoegd inzake aangelegenheden die betrekking

hebben op asiel en migratie’ kan derhalve niet als tweede verwerende partij worden aangeduid.

Verzoeker maakt evenmin duidelijk waarom dit in casu wel het geval zou zijn.
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2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraans staatsburger, afkomstig uit Teheran. Van 1382-1387

(Iraanse kalender; stemt overeen met 2003/04-2008 in de Gregoriaanse kalender) werkte u bij de

Iraanse staatstelevisie. U deed er de montage van nieuwsberichten bij de nieuwsdienst. In deze periode

werkte u eveneens samen met een Koerdische documentairemaker, S. A. (...), die onder meer sociaal

en politiek geëngageerde films draaide met betrekking tot de situatie van de Koerden in Iran. Deze

films werden uitgezonden op Koerdische televisiestations die vanuit het buitenland opereerden, zoals

Zagros TV en Roj TV. Aan het begin van uw loopbaan bij de staatstelevisie had u over deze

samenwerking met A. (...) gesproken met een collega. Deze informatie is bij de Herasat (de veiligheids-,

bewakings- en inlichtingendienst binnen overheidsinstituten) terechtgekomen. Zij riepen u toen op het

matje en lieten u een belofte ondertekenen deze activiteiten stop te zetten. Desalniettemin werkte u in

de daarop volgende jaren nog mee aan meer dan vijftien projecten met de heer A. (...). Midden de

vierde maand van 1387 (begin juli 2008) vroeg de administratie van uw werkgever uw paspoort op. Eén

week later kreeg u dat paspoort terug met een visum voor Irak. Drie weken later kreeg u in een

individueel gesprek te horen dat u was geselecteerd om op missie te vertrekken met een filmploeg naar

Irak. Rond 20/5/1387 (10 augustus 2008) kregen jullie te horen dat jullie binnen een week zouden

vertrekken naar Irak. U wilde niet deelnemen aan deze missie – u vreesde de onveilige situatie in Irak –

en u verzon een uitvlucht. U meldde de administratie dat uw echtgenote met psychische problemen te

kampen had en dat u haar niet kon achterlaten, wat in feite de waarheid was. Deze uitvlucht werd

aanvaard en u werd op deze missie door een collega vervangen. Op 27 of 28/5/1387 (17 of 18 augustus

2008) vertrok de missie naar Irak, zonder u. Een paar dagen later, op 2 of 3/6/1387 (23 of 24 augustus

2008), werd u bij het betreden van het gebouw van de staatstelevisie door de bewaking tegengehouden

en met een brief naar het hoofdgebouw van de Herasat gestuurd. U werd de hele dag ondervraagd over

uw redenen om niet deel te nemen aan deze missie naar Irak en met wie u over deze missie had

gesproken. U legde omstandig de problemen van uw echtgenote uit en verklaarde behalve met uw

echtgenote met niemand over deze missie te hebben gesproken. Tevens moest u uitleg verschaffen

over uw activiteiten voor de Koerdische zenders en uw relaties met andere Koerden. U bleef er bij maar

eenmaal voor deze Koerdische zenders te hebben gewerkt. Die avond werd u opgesloten in de kelder

van het gebouw van de Herasat. De dag erop begon met dezelfde ondervragingen door dezelfde

persoon. Rond de middag echter kwamen twee mannen u halen. U werd geblinddoekt weggevoerd naar

een ander gebouw. Daar werden u opnieuw dezelfde vragen gesteld, ditmaal door een andere persoon.

U vermoedt dat u zich op dat moment bij het ettela’at (ministerie van inlichtingen) bevond. Daar stelde

men u dezelfde vragen en geleidelijk aan gebruikte men steeds meer geweld. Uiteindelijk dreigde men

ermee uw vrouw bij deze gewelddadige ondervragingen te betrekken. U werd op een gegeven moment

door drie personen op de grond gesmeten en erg in elkaar geslagen. U gaf bloed over en kon zich niet

meer bewegen. Na een tijdje werd u voor de keuze gesteld: indien u medische hulp wenste zou u

blanco verklaringen moeten ondertekenen. U ondertekende het blad met hoofding van de Islamitische

Republiek Iran, Ettela’at en Sepah (Sepah e Pasdaran e Enqelab e Eslami of Revolutionaire Garde).

Daarop werd u naar een ziekenhuis gevoerd en werd u die avond nog onder narcose geopereerd op de

spoedafdeling. Die dag had er eveneens een huiszoeking plaatsgevonden in uw appartement en werd

alle computermateriaal in beslag genomen. Daarop bevonden zich onder meer alle films van S. A. (...)

waarvan u de montage verzorgde alsook de back-ups van de archieven van de weblog

azadiehonar.persianblog.ir die u onderhield en waarop u censuur in kunst en film aanklaagde. De dag

erop, rond 2-3 uur in de namiddag, werd u met een rolstoel uit de kamer gehaald. U werd alleen in een

lift achtergelaten en deze daalde tot aan de parking. Daar aangekomen riep een onbekende uw naam,

zette u in zijn auto en verliet het ziekenhuis. Na tien minuten rijden werd u overgeplaatst in de auto van

uw broer S. (…). Die legde u uit dat uw schoonbroer V. (…) – die een hoge functie bekleedt binnen de

Revolutionaire Garde – achter dit plan zat en voerde u naar het huis van A. (…), een vriendin van uw

echtgenote. U ontmoette er uw echtgenote en bleef er nog een drietal dagen. Toen besloot uw

schoonmoeder dat jullie Teheran moesten verlaten. Op 8 of 9/6/1387 (29 of 30 augustus 2008) reed een

vriend van uw broer u naar Kermanshah waar jullie ongeveer zes maanden verbleven bij A. (…), familie

van uw schoonmoeder. Eén of twee dagen later deden de autoriteiten nog een inval bij uw vader. Uw

broer liet u dit weten en daarop besloot u dat het beter was het land te verlaten. U verliet het land

illegaal via Ourumiyeh in het midden van de twaalfde maand 1387 (begin maart 2009). Jullie staken te

voet de grens over naar Turkije en werden meteen naar Ankara gevoerd. Daar verbleven jullie een

tweetal maanden in een appartement van de smokkelaar. Uit Ankara vertrokken jullie in de laadruimte

van een vrachtwagen en kwamen een vijftal dagen later, op 12 mei 2009, aan in België. Die dag zelf
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vroegen jullie asiel aan. Na uw asielaanvraag hebt u enkele malen deelgenomen aan de manifestaties

die plaats vonden ondermeer aan de Iraanse ambassade naar aanleiding van het gecontesteerde

verkiezingsresultaat van juni 2009. Eveneens naar aanleiding van deze recente gebeurtenissen in Iran

bent u geïnterviewd door een TV-ploeg van Terzake (VRT). Onder de schuilnaam A. (…) belde u in de

uitzending naar een vriend en uw moeder om op de hoogte te blijven van de situatie in Iran. Tevens

onderhoudt u, onder de naam A. (…), nog steeds een weblog, mehrnevis.blogspot.com, waarop u

eveneens berichten post met ondermeer een sociale en politieke inslag. Deze blog onderhield u reeds in

Iran. De andere blog, azadiehonar.persianblog.ir, is enkele maanden voor het eerste gehoor op het

Commissariaat-generaal van het web gehaald. Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende

documenten neer: uw nationale kaart; zes foto’s van op de werkvloer; een DVD met een documentaire

van de hand van S. A. (...) over Al Pacino in het Koerdisch; een DVD met werk dat u deed voor de

Iraanse televisie; een DVD met een fragment uit de uitzending van Terzake waarop u te zien bent; een

DVD met foto’s van een manifestatie naar aanleiding van de gecontesteerde verkiezingsuitslag van juni

2009; en de enveloppe waarin de eerste twee DVD’s u zijn toegezonden vanuit de Verenigde Staten.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u aangehaalde feiten niet kan worden

besloten tot het bestaan van 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 de subsidiaire

bescherming.

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde vervolging omwille van

uw weigering om deel te nemen aan de missie naar Irak. Vooreerst beschikte u over bijzonder

weinig informatie betreffende deze missie naar Irak. U kon niet eens zeggen welke de deelnemers

waren (CGVS 12/01/10, p.4), wat het doel ervan was (CGVS 12/01/10, p.4-6) en wat de afloop van deze

missie is geweest (CGVS 12/01/10, p.7). Verder was u niet op de hoogte van het lot van deze missie

en ondernam u achteraf evenmin pogingen om te achterhalen wat er van die missie en de collega’s

die zouden meegestuurd zijn geworden is (CGVS 12/01/10, p.7). Dit volledig gebrek aan

informatie betreffende deze missie zet dan ook de geloofwaardigheid ervan op de helling. Voorts vallen

uw verklaringen wat deze missie betreft moeilijk te rijmen met de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt. U verklaarde dat het om een geheime militaire missie

ging, vermoedelijk van de Revolutionaire Garde, en dat u vreesde door de Revolutionaire Garde te

worden ingeschakeld om deze missie toch de allure van een TV-missie mee te geven terwijl zij er waren

om aanslagen te plegen. U vreesde eveneens dat u door de Revolutionaire Garde zelf zou

worden opgeblazen in Irak (CGVS 12/01/10, p.6-7). Echter, uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt dat de Revolutionaire Garde voor dergelijke missies uitsluitend beroep doet op specifiek

getraind en zorgvuldig opgeleid personeel waarvan de loyauteit ondubbelzinnig vaststaat. In het licht

van deze informatie is het weinig waarschijnlijk dat men volstrekt onwetende technici zou meesturen om

ze te gebruiken om aanslagen te plegen, temeer daar u reeds eerder, zoals hieronder nog zal blijken,

van activiteiten voor buitenlandse Koerdische zenders beticht werd (CGVS 12/01/2010, p.13-

14). Bovenstaande vaststellingen ondergraven bijgevolg ernstig de geloofwaardigheid van uw bewering

dat u gevraagd werd om deel te nemen aan een missie in Irak.

Daar de geloofwaardigheid van de door u beweerde missie op de helling staat, komt ook

de geloofwaardigheid van uw bewering dat u omwille van uw weigering deel te nemen aan deze

missie mishandeld en vervolgd werd op de helling te staan. Dat hieraan slechts weinig geloof kan

gehecht worden, wordt bovendien bevestigd doordat u van de vervolging, de mishandelingen of

de daaropvolgende medische zorgen geen enkel begin van bewijs neerlegde. Nochtans kan

er redelijkerwijze aangenomen worden dat hiervan bewijsstukken, zoals ondermeer medische

attesten, bestaan. U verklaarde immers zo zwaar aangepakt te zijn dat u ten gevolge van de

mishandelingen een operatie moest ondergaan (CGVS 12/01/2010, p.10-11). Overigens kan

betreffende deze operatie nog opgemerkt worden dat het hoogst merkwaardig is dat u niet blijkt te

weten welke diagnose er gesteld werd en bijgevolg welke operatie u hebt ondergaan (CGVS 12/01/10,

p.11). Bovendien is het bevreemdend dat u, op het verwijderen van de hechtingen na, amper medische

opvolging nodig had (CGVS 12/01/10, p.16), hoewel u, daags na de operatie nog in een rolstoel diende

vervoerd te worden (CGVS 12/01/10, p.12). Hieraan kan nog toegevoegd worden dat ook de door u

aangehaalde ontsnapping uit het ziekenhuis weinig aannemelijk is. U verklaarde in dit verband dat u,

daags na uw operatie, door een onbekende in de parking van het ziekenhuis in zijn auto werd gezet en

dat jullie zonder problemen deze parking hebben verlaten. U verklaarde te vermoeden dat het om een

ziekenhuis van de Revolutionaire Garde ging. Bij het verlaten van de parking was geen enkele controle

of wachter. Dat er aan de uitgang van een ziekenhuis van Sepah geen controle is, is echter weinig

waarschijnlijk, temeer daar u verklaarde dat jullie waarschijnlijk via de uitgang van het personeel, i.e.

personeel van de Revolutionaire Garde, deze parking hebben verlaten (CGVS 12/01/2010, p.10-12).

Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat geen geloof kan gehecht worden aan uw
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directe vluchtaanleiding, i.e. het verzaken aan een geheime missie van de Revolutionaire Garde naar

Irak en de daarop volgende beschuldigingen deze missie te hebben verraden. Er kan dus noch aan uw

detentie, noch aan de door u ondergane mishandelingen, noch aan de hiermee verbonden huiszoeking

en inbeslagname van uw computer, noch aan uw ontsnapping enig geloof gehecht worden.

Deze bevinding wordt nog extra bevestigd doordat uit uw verklaringen tevens blijkt dat u, sinds

uw aankomst in België, geenszins op de hoogte bent van eventuele juridische procedures die tegen

u zouden lopen. Nochtans vreest u te worden vervolgd voor “Moharreb” (Strijder tegen God) en daar

staat in Iran de doodstraf op. Echter, u kent geen details over de feitelijke stand van het onderzoek,

noch heeft u of uw familie zich hierover geïnformeerd – hoewel u met uw familie contacten onderhoudt –

of met het oog hierop een advocaat gecontacteerd (CGVS 12/01/10, p.2-3). Een dergelijk gebrek aan

interesse betreffende de kern van uw asielrelaas doet wederom afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Ook aan de door u voorgehouden intensieve samenwerking met de Koerdische cineast S. A. (...) en met

de buitenlandse Koerdische televisiezenders Zargos TV en Roj TV kan geen geloof gehecht worden.

Vooreerst legt u van deze samenwerking niets meer neer dan een DVD met een documentaire over het

leven en werk van Hollywood-acteur Al Pacino. Nochtans verklaarde u meer dan vijftien opdrachten te

hebben uitgevoerd voor S. A. (...), waaronder heel wat sociaal en politiek geladen documentaires

(CGVS 8/12/09, p.4). U verklaarde weliswaar geen kopies te hebben van deze films, omdat u ze enkel

op de door de autoriteiten in beslag genomen computer bewaarde (CGVS 8/12/09, p.4), maar dit is

geen aannemelijke uitleg voor het ontbreken van dergelijke bewijsstukken. Naast het feit dat er geen

geloof kan gehecht worden aan de door u aangehaalde inbeslagname van uw computer (cf. supra),

dient er immers op gewezen te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u bijzonder weinig inspanningen

ondernomen heeft om de door u gemonteerde documentaires op het Commissariaat-generaal neer te

leggen. Naast een vruchteloze poging om een film bij Roj TV te verkrijgen (CGVS 8/12/09, p.4), heeft u

enkel één telefoontje gepleegd naar A. (...), maar zijn GSM stond toen uitgeschakeld (CGVS 8/12/09,

p.4-5). Ondanks de nadruk die er tijdens het gehoor van 8 december 2009 op gelegd werd (CGVS

08/12/2009, p.4-6), had u bij het gehoor op 12 januari 2010 nog steeds geen verdere pogingen

ondernomen om het contact met A. (...) te herstellen (CGVS 12/01/2010, p.14-15). Nochtans is deze

persoon, zoals uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt, net als u, gezien u twee blogs

onderhield/onderhoudt, erg actief op het internet (CGVS 12/01/10, p.14-15). Ook hier zet het ontbreken

aan bewijs bijgevolg uw geloofwaardigheid ernstig op de helling. Overigens is het erg onwaarschijnlijk

dat u, ondanks het feit dat de Herasat u een belofteverklaring liet ondertekenen nadat deze dienst er

vier jaar voor de gehoren op het Commissariaat-generaal uw activiteiten voor de Koerdische zenders te

weten kwam (CGVS 12/01/2010, p.13-14), nog enkele jaren erg intensief met deze persoon kon

samenwerken en dat uw medewerking aan deze documentaires die werden uitgezonden op Koerdische

televisiestations die vanuit Irak of Europa opereren, telkens uit de aftiteling op te maken was. Toch bleef

u nog enkele jaren probleemloos tewerkgesteld bij de Iraanse staatstelevisie (CGVS 8/12/09, p.4-5). Al

deze vaststellingen leiden tot de conclusie dat geen geloof kan gehecht worden aan uw intensieve

samenwerking met een politiek en sociaal geëngageerde Koerdische documentairemaker.

Overigens, wat uw activiteiten op het internet betreft, heeft u niet aannemelijk gemaakt om deze

reden door de Iraanse autoriteiten negatieve aandacht te trekken. U beweerde in Iran er een blog op na

te houden, azadiehonar.persianblog.ir, waarin u censuur van kunstenaars, radio-, film-, en

televisiemakers aanklaagde. De archieven ervan bewaarde u op de in beslag genomen computer en

omdat het via een Iraanse server gebeurde zou u makkelijk identificeerbaar zijn (CGVS 6/11/2009 p.7).

Naast het feit dat er geen geloof gehecht kan worden, zoals hierboven reeds bleek, aan de huiszoeking

waarbij uw computer in beslag genomen werd, legde u van deze blog opnieuw geen enkel begin van

bewijs neer. Ook kon u maar één voorbeeld geven van de door u aangekaarte censuur, het verbieden

van een film van Dariush Mehrjui, maar dat kon u niet plaatsen in de tijd. Voorts kon u zich niet meer

herinneren wat u meest recentelijk nog op deze blog had geplaatst (CGVS 6/11/09, p.7-8). Van een

actieve blogger kan meer betrokkenheid verwacht worden ten opzichte van het onderwerp waarvoor hij

zich engageert. Door uw gebrekkige kennis aangaande het onderwerp van uw blog kan er dan ook

getwijfeld worden aan uw bewering een dergelijke blog onderhouden te hebben. Wat uw recentere blog

betreft, mehrnevis.blogspot.com, kan worden aangestipt dat deze geen grote aanhang heeft (140 hits

vanaf november 2006 tot januari 2010) en dat er maar twee posts op staan van voor uw vertrek uit Iran

(d.d. 10 en 21 april 2008). Overigens verklaarde u zelf niet identificeerbaar te zijn, omdat deze blog op

een buitenlandse server staat (CGVS 6/11/2009, p.7). Daarenboven betreft het vooral informatie die u

van andere websites haalde, waar u naar eigen zeggen vervolgens nog wat aan toe voegt (CGVS

6/11/2009, p.9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat om als

cyberdissident door de Iraanse autoriteiten te worden geviseerd, vooral de invloed van de blog

meespeelt die onder meer kan worden gemeten aan de aanhang die een blog heeft en de link die de

blogger met een dissidente groepering zou hebben. Uit de voorgaande vaststellingen blijkt dan ook dat
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u bij een eventuele terugkeer naar Iran omwille van het onderhouden van twee blogs geen verhoogd

risico op vervolging of het lijden van ernstige schade loopt.

Wat uw activiteiten betreft die u na uw aankomst in België heeft ontwikkeld, i.e. het bijwonen van

drie manifestaties naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Iran met betrekking tot

het gecontesteerde verkiezingsresultaat, dient te worden gewezen op het feit dat uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat bij de beoordeling van elementen die ontstaan

zijn na aankomst in het onthaalland, de reële kans op vervolging/moeilijkheden en de ernst van

die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden 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. 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 om na hun vlucht 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 u betreft dient er op gewezen te worden dat uw activiteiten in België

beperkt bleven tot het deelnemen aan een aantal manifestaties aan de Iraanse ambassade in Brussel

en aan het Europese parlement. Uw rol tijdens deze betogingen beperkte zich tot het roepen van

slogans en het vasthouden van een plakkaat. U sprak noch de menigte toe noch had u enige

organiserende rol in één van die demonstraties (CGVS 8/12/09, p.2-3). Tevens verleende u logistieke

steun aan het Belgisch Studentencomité (CGVS 8/12/09, p.9). Betreffende uw optreden in het Vlaamse

actualiteitenprogramma Terzake – u belt in deze uitzending met uw moeder en een vriend, bespreekt er

de chaotische situatie in de straten van Teheran en maant hen aan binnen te blijven. – moet er op

gewezen worden dat, naast het feit dat u in dit programma geen politieke ideeën uitte, u onder de

schuilnaam A. (…) te zien bent, waardoor u door de Iraanse autoriteiten niet te identificeren bent. Er kan

dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat u of uw activiteiten als een gevaar voor de Iraanse samenleving

of voor het islamitisch regime in uw geboorteland zouden aanzien worden en dus evenmin dat u bij een

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

van uw deelname aan dergelijke acties in het buitenland. U hebt dan ook niet aangetoond dat u zich kan

beroepen op een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat u een

reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in geval van een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratief

dossier toegevoegd.

De documenten die u ter staving van uw asielrelaas neerlegde zijn niet van dien aard om

bovenstaande beslissing te wijzigen. Uw nationale kaart bewijst uw identiteit en nationaliteit, maar die

staan hier niet ter discussie. De foto’s op de werkvloer en de DVD met voorbeelden van uw werk in Iran

staven hoogstens uw job als technicus bij de Iraanse staatstelevisie, maar ook daaraan werd in

bovenstaande beslissing niet getwijfeld.

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. In een eerste middel roept verzoeker de schending in van “art. 6 van het Verdrag betreffende de

Europese Unie in combinatie met art. 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese

Unie”. Verzoeker betoogt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet voldoet aan

de waarborgen zoals vastgesteld in voormelde regelgeving, in het bijzonder stelt hij dat hij recht heeft op

een beroep met volle rechtsmacht en dat het beroep bij de Raad hieraan niet voldoet. Hij wijst in dit

verband op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon waardoor het Handvest nu wel bindende

kracht heeft en meent dat dit belangrijke gevolgen heeft voor het asielrecht en meer bepaald voor de

toepassing van artikel 6 EVRM in het asielrecht.
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Hij verwijst nog naar rechtspraak van het EHRM waaruit zou blijken dat de rechter een eigen oordeel

over de feiten moet geven hetgeen impliceert dat hij de bestuurlijke feitenvaststelling ten volle moet

kunnen toetsen.

Verzoeker betoogt verder dat de rechten van verdediging geschonden zijn en dat er geen sprake is van

processuele gelijkwaardigheid van partijen gezien de verzoekende partij enkel mondeling kan repliceren

op de nota met opmerkingen van de Commissaris-generaal “doch van deze opmerkingen wordt geen

akte genomen”.

Verzoeker vraagt aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dan ook de volgende prejudiciële

vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie: “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij

een administratief rechtscollege inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op

verdediging en recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat deze administratieve rechtscolleges

over een eigen onderzoeksbevoegdheid dienen te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de

eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten, die nuttig zijn om de zaak te

beoordelen” en “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege

inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en recht op

een beroep met volle rechtsmacht in dat eenieder het recht heeft om schriftelijk te antwoorden op de

antwoordbesluiten van de lidstaat”.

In een tweede middel roept verzoeker de schending in van artikel 6 EVRM. Hij herhaalt dat de

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon gevolgen heeft voor het asielrecht en meer bepaald voor

de toepassing van artikel 6 EVRM in het asielrecht. Hij citeert artikel 18 van het Handvest en is van

mening dat het recht van asiel thans een subjectief recht uitmaakt dat hij kan afdwingen van de Staat.

Hij verwijst naar het arrest Maaouia van 5 oktober 2000 van het EHRM waarin het Hof heeft gesteld dat

artikel 6 EVRM niet van toepassing is onder andere omwille van het feit dat immigratierechtelijke

betwistingen uitgesloten zijn daar ze niet burgerlijk van aard zijn.

Verzoeker beweert echter dat er “wel degelijk sprake is van een burgerlijk recht in de zin van het EVRM”

gezien de incorporatie van het recht op asiel in artikel 18 van het Handvest en meent dat “er kan niet

meer zonder meer gesteld worden dat asielrecht een gunst zou zijn ten aanzien van de overheid, het is

thans een plicht in hoofde van de lidstaten van de EU om zulks toe te kennen conform de Conventie van

Genève”. Hij vervolgt door te stellen dat hij “wel degelijk een subjectief recht heeft op verblijf meer

bepaald als asielzoeker en dat er een verplichting bestaat van de Belgische staat om haar niet te

verwijderen van het grondgebied”.

Hij laat hier nogmaals gelden dat in het kader van een procedure op grond van vaste jurisprudentie ten

minste één rechterlijke instantie met volledige rechtsmacht de betreffende besluiten moet kunnen

controleren en dat er ook geen sprake kan zijn van processuele gelijkwaardigheid.

In een derde middel beroept verzoeker zich op de “schending van artikel 13 EVRM in combinatie met

art. 3 EVRM”. Verzoeker is van mening dat ook uit artikel 13 EVRM kan afgeleid worden dat er sprake

dient te zijn van volle rechtsmacht met een eigen onderzoeksbevoegdheid.

Volgens rechtspraak van het EHRM volstaat het een verdedigbare bewering (“arguable claim”) te

hebben en is het niet vereist dat al een schending van het samen ermee ingeroepen verdragsrecht is

geconstateerd. Dat hij een “arguable claim” heeft, leidt verzoeker af uit het feit dat zijn asielaanvraag in

overweging werd genomen.

Artikel 13 EVRM waarborgt een effectieve nationale rechtsbescherming, en volgens verzoeker gaat

deze bescherming verder dan een loutere wettigheidscontrole en dan de “beweerde volle rechtsmacht

die de RVV volgens het grondwettelijk hof zou hebben”.

Hij vervolgt dat “de RVV in zijn volle rechtmachtbeoordeling de schending op een mogelijke schending

van art. 3 EVRM dient te weren en dit dient te blijken uit de motivering. Dat indien zulks niet het geval is

meent verzoekende partij dat art. 13 EVRM geschonden is”.

Verzoeker roept als vierde middel de schending in van “art. 39 van de Richtlijn 2005/85 betreffende de

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus” (hierna: de Procedurerichtlijn) en voert ook de schending aan van de rechten van

verdediging.

Hij herhaalt hier wederom dat er sprake is van een gebrek aan volle rechtmacht. Hij stelt dat dit een

inbreuk uitmaakt op artikel 39 van de Procedurerichtlijn en dat de ratio van dit artikel dezelfde is als van

artikel 13 EVRM.

Verzoeker vraagt aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dan ook de volgende prejudiciële vraag

te stellen aan het Europees Hof van Justitie: “Voldoet een administratieve rechtbank zonder eigen
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onderzoeksbevoegdheid aan de vereisten van artikel 39 van Procedurerichtlijn 2005/85 meer bepaald

aan de vereisten van effectiviteit zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van justitie”.

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

3.1.2. Waar verzoeker zich beperkt tot een theoretische uiteenzetting over het afdwingbare karakter van

de grondrechten van het gemeenschapsrecht en volle rechtsmacht, hierbij verwijst naar rechtspraak van

het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en alzo de schending

van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waaronder de rechten van

verdediging en het recht op een beroep in volle rechtsmacht, aanvoert en poneert dat het principe dat

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen eigen onderzoek kan instellen in strijd is met het begrip

“full jurisdiction” zoals vastgelegd in artikel 6 en 13 EVRM, wijst de Raad op wat volgt.

Artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op

een onpartijdig gerecht. Voor zover deze bepaling uit het Handvest rechten bevat die corresponderen

met rechten die gegarandeerd zijn door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955, zijn de inhoud en de reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door het laatste

Verdrag aan worden toegekend (art. 52, lid 3 van het Handvest).

De eerste alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in

rechte: “Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit

artikel gestelde voorwaarden.” Deze eerste alinea van artikel 47 van het Handvest stemt inhoudelijk

overeen met artikel 13 EVRM. De tweede alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een

onpartijdig gerecht: “Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen

een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld.

Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.” Deze alinea

stemt inhoudelijk overeen met artikel 6, lid 1 EVRM (Toelichtingen bij het Handvest van de

Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17).

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht beschikt

wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet en dat de rechtszoekende

niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd.

Op grond van artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet kan de Raad de beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) bevestigen, hervormen, of, in bepaalde

gevallen, vernietigen. Het beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn geheel bij de

Raad aanhangig gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van de CGVS hervormen,

ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad de

beslissing van de CGVS vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden

beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep

van rechtswege een schorsende werking (artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet), met uitzondering van

de asielaanvragen die door onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie worden ingediend. Ten

slotte kan tegen elke eindbeslissing van de Raad een administratief cassatieberoep worden ingesteld bij

de Raad van State.

Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid voor de

partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de terechtzitting, zoals

daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid van de Vreemdelingenwet doet geen afbreuk aan het recht

op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. Hieraan wordt evenmin

afbreuk gedaan door artikel 39/76, § 1, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet wanneer deze

bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht van de Raad

niet beperkt (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008; zie ook RvS 15 mei 2008, nr. 182.963; RvS 186.130, 9

september 2008).

Uit het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof blijkt eveneens dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, die een volwaardig administratief rechtscollege is, voldoet aan de eisen

van onafhankelijkheid en onpartijdigheid (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.19.3).
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Gelet op het voorgaande stelt de Raad dat hij aldus beschikt over een beroep dat voldoet aan alle

waarborgen voorzien in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (en in

artikel 13 EVRM), zodat het verzoek tot het stellen van navolgende prejudiciële vraag aan het Europees

Hof van Justitie “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege

inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en recht op

een beroep met volle rechtsmacht in dat deze administratieve rechtscolleges over een eigen

onderzoeksbevoegdheid dienen te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de eindbeslissing

onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten , die nuttig zijn om de zaak te beoordelen” wordt

verworpen.

In zoverre verzoeker nog stelt dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn doordat hij niet mag

antwoorden op de repliekmemorie van de CGVS kan hij niet worden gevolgd. Gelet op de mogelijkheid

waarover de vreemdeling beschikt om ter terechtzitting voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

mondeling zijn argumenten, met inbegrip van zijn opmerkingen omtrent de nota van de tegenpartij, te

ontwikkelen en op de mogelijkheid (in sommige gevallen de verplichting) die dit rechtscollege heeft om

“nieuwe gegevens” in aanmerking te nemen, kan niet worden ingezien - en verzoeker verduidelijkt

evenmin - op welke wijze de rechten van de verdediging zouden zijn geschonden (RvS 5 januari 2009,

nr. 189 246; RvS 5 januari 2009, nr. 189 247).

Waar verzoeker vraagt eveneens navolgende prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van

Justitie “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege inzake de

materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47 van het Handvest van de grondrechten van

de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en recht op een beroep met

volle rechtsmacht in dat eenieder het recht heeft om schriftelijk te antwoorden op de antwoordbesluiten

van de Lidstaat” kan niet worden ingezien hoe deze vraag in casu dienstig zou kunnen zijn daar er geen

antwoordbesluiten van de lidstaat voorliggen, doch wel een nota met opmerkingen van de CGVS. Voor

zover verzoeker duidt op deze nota met opmerkingen, dient te worden opgemerkt dat hij tijdens

onderhavige procedure niet heeft verzocht om schriftelijk te repliceren op de nota van de CGVS.

Derhalve is het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag dienaangaande niet dienstig.

Het middel waarin verzoeker de schending van artikel 39 van de Procedurerichtlijn inroept, heeft

opnieuw betrekking op het begrip “volle rechtsmacht” (Toelaatbare beschikking RvS nr. 5831 van 9

maart 2010). Verzoeker geeft zelf aan dat de ratio van artikel 39 van de Procedurerichtlijn dezelfde is als

deze van artikel 13 van het EVRM.

Met betrekking tot artikel 13 van het EVRM wijst de Raad erop dat uit de reeds eerder geciteerde

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht beschikt wanneer hij

optreedt op grond van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet en dat de rechtszoekende niet van

een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. Een schending van artikel 39 van de

Procedurerichtlijn wordt niet aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad dat hij aldus beschikt over een beroep dat voldoet aan de

voorwaarde van “full jurisdiction”, zodat het verzoek tot het stellen van navolgende prejudiciële vraag

aan het Europees Hof van Justitie “Voldoet een administratieve rechtbank zonder eigen

onderzoeksbevoegdheid aan de vereisten van artikel 39 van Procedurerichtlijn 2005/85 meer bepaald

aan de vereisten van effectiviteit zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van justitie”

wordt verworpen.

De middelen zijn ongegrond.

3.2.1. In een vijfde middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28

juli 1951, van artikel 62 van voormelde wet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

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

en in artikel 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
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dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. 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. De Raad stelt vast dat

verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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).

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

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

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

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

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

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

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

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

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

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

de feiten onwaar zouden zijn (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.

3.2.2.3.1. Wat betreft de geheime missie naar Irak betoogt verzoeker dat zijn verklaringen

dienaangaande consistent zijn en dit niet door de Commissaris-generaal betwist wordt. Verzoeker stelt

dat aangezien het om een geheime missie gaat, het voor zich spreekt dat hij van bepaalde zaken, zoals

de afloop van de missie, niet op de hoogte is, gelet op het feit dat hij reeds gevlucht was vooraleer de

anderen van de missie terugkwamen.

Vervolgens verwijst verzoeker naar de Cedoca-informatie welke door de Commissaris-generaal aan het

administratief dossier werd toegevoegd. Verzoeker betoogt dat deze informatie afkomstig is van een

anonieme Iraanse journalist die in Londen verblijft en stelt zich de vraag of de info wel accuraat is, zeker

gezien ze afkomstig is van één persoon. Verzoeker bekritiseert verder de inhoud van het stuk door te

stellen dat ten eerste hij nooit verklaard heeft dat hij naar Noord-Irak zou gaan, ten tweede hij niet op de

hoogte was van de inhoud van de missie en ten derde hij niet “gewoon civiel personeel” is doch een

zeer gespecialiseerde monteur.

3.2.2.3.2. De Raad wijst verzoeker er vooreerst op dat waar hij betoogt dat de Commissaris-generaal

niet betwist dat zijn verhaal consistent is, de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen.

Verzoeker steunt zijn asielrelaas op het feit dat hij zou zijn uitgekozen om mee op missie te gaan naar

Irak. Evenwel blijkt uit de gegevens van het administratief dossier dat verzoeker hieromtrent weinig

informatie kan verschaffen. Waar verzoeker stelt dat hij de naam van zijn collega die wel op missie is

gegaan heeft gegeven, merkt de Raad op dat verzoeker inderdaad de volledige naam van één van zijn

collega’s heeft gegeven maar verder niet wist wie er mee ging, hoewel van zijn eigen afdeling twee

collega’s waren aangeduid (administratief dossier, stuk 5a, gehoorverslag CGVS d.d. 12/01/2010, p. 4).

Verzoekers stelling dat hij was weggevlucht voor zijn collega’s terugkwamen van de missie en hij aldus

geen verdere informatie kan verschaffen is niet dienstig, aangezien van verzoeker kan worden verwacht

dat hij zich nadien zou hebben geïnformeerd over de afloop van deze missie en wat er geworden was

van de collega’s die zouden meegestuurd zijn. Uit het gehoorverslag blijkt echter duidelijk dat zijn

gebrekkige kennis daaromtrent aan zijn eigen toedoen te wijten is : “Ik heb niet geprobeerd. (…) Voor u

is dat misschien interessant, maar voor mij, wiens leven ondersteboven is gekeerd is het zeker niet

interessant”, (idem, p.7). Verzoekers gebrek aan interesse in de afloop van de missie waarvoor hij

oorspronkelijk zelf was uitgekozen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Dit gebrek aan kennis door de desinteresse van verzoeker betreffende de missie, dient daarenboven

samen gelezen te worden met de informatie welke door de Commissaris-generaal aan het administratief
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dossier werd toegevoegd, en waarnaar ook verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst (administratief

dossier, stuk 22, nummer 1, Cedoca-antwoorddocument d.d. 20/11/2009 met referte 2009-046W Sepah

in Irak). Hieruit blijkt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker door de Sepah uitgekozen zou worden om

op missie te gaan naar Irak. Immers staat hierin te lezen dat “het niet uit te sluiten valt dat de Sepah-e

Pasdaran personeel stuurt naar Irak. Dit zijn dan echter zeer geheime operaties, waarbij de Sepah-e

Pasdaran zich uitsluitend zal beroepen op specifiek en getraind personeel, waarvan de loyauteit

ondubbelzinnig vaststaat” (idem, p. 2). Gelet op de verklaringen van verzoeker dat hij reeds problemen

ondervond met de Herasat omwille van zijn samenwerking met S. A. en hij een belofte diende te

ondertekenen deze activiteiten stop te zetten, is de Raad samen met de verwerende partij van oordeel

dat verzoeker dan ook geenszins aan het bovenvermelde profiel van ‘medewerkers aan een geheime

missie van de Sepah’ voldoet. Waar verzoeker dan ook kritiek geeft op de voormelde informatie, met

name stelt hij dat het over Noord-Irak gaat waar hij het zelf over Irak had en stelt hij dat hij een

gespecialiseerde monteur is, merkt de Raad op dat het relevante kenmerk van de personen waarop de

Sepah beroep doet mensen zijn waarvan hun loyauteit 100% vaststaat, alwaar verzoeker dus niet in

aanmerking kan komen. Verzoeker toont daarenboven niet met andersluidende informatie aan dat deze

informatie niet correct is.

Ten slotte merkt de Raad op dat indien verzoeker kritiek heeft op de objectiviteit van de door Cedoca

geconsulteerde bronnen, hij minstens een begin van bewijs moet aanbrengen betreffende de onjuistheid

van de informatie waarop de Commissaris-generaal zich baseert, alwaar verzoeker in gebreke blijft. Het

gebruik van anonieme bronnen ondermijnt het geloofwaardig karakter van deze informatie niet.

Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat desbetreffende motivering van de Commissaris-

generaal onverminderd overeind blijft en er derhalve geen geloof gehecht kan worden aan verzoekers

verklaring dat hij geselecteerd werd om mee op geheime missie te gaan naar Irak.

3.2.2.4.1. Wat betreft de fysieke mishandelingen door de Ettalaat, de operatie en de huiszoeking en

inbeslagname van zijn computer, betoogt verzoeker dat hij steeds consistent heeft verklaard dat hij twee

dagen nadat de missie vertrokken was bij de ingang van zijn werk werd tegengehouden door mensen

van de Sepah, die hem naar het hoofdgebouw van de Herasat brachten. Daar werd hij ervan

beschuldigd dat hij een spion zou zijn en dat hij met de Koerden over de missie zou gesproken hebben.

De ondervragingen duurden de hele dag door, hij werd gewelddadig behandeld, werd geschopt en

geslagen, hij gaf bloed over, was gedurende een bepaalde tijd bewusteloos en na een blanco document

te hebben ondertekend, werd hij vervolgens naar een ziekenhuis gebracht waar hij met spoed werd

geopereerd.

Aangezien het om een ziekenhuis ging waar hij naartoe werd gebracht door diegenen die hem de

slagen toebrachten, is het dan ook niet verwonderlijk dat hij geen medisch attest kon krijgen en de

behandelende arts hem niet wou zeggen welke operatie precies werd uitgevoerd, aldus verzoeker.

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een medisch attest van dokter Saffarian bij waarin wordt

bevestigd dat hij ernstige littekens heeft aan de kin, de linkerduim en ter hoogte van de maag aan de

rechterkant (zie stuk 2 bij het verzoekschrift).

Wat betreft de vlucht uit het ziekenhuis stelt verzoeker dat zijn schoonbroer die een hoge functie had bij

de Sepah de vlucht had geregeld. De motivering van de Commissaris-generaal is op dit punt niet

voldoende omdat zij niet motiveert waarom dit niet plausibel is.

Wat betreft de wil van verzoeker om na te gaan hoe het gesteld is met zijn juridische procedures, stelt

hij dat hij wel wil weten hoe het hiermee zit maar dat hij vreest dat zijn familie iets zou overkomen als zij

enige stappen zouden zetten. Verzoeker wijst erop dat de Ettalaat twee dagen na zijn vlucht uit het

ziekenhuis bij zijn vader is binnengevallen en een huiszoeking hebben verricht alsook bij zijn

schoonmoeder, op zoek naar hem. Hierover rept de Commissaris-generaal met geen woord, aldus

verzoeker. Het is dan ook duidelijk, zo meent hij, dat zijn familie onder druk staat en dat zij niet zomaar

opzoekingen kunnen doen of een advocaat kunnen raadplegen.

3.2.2.4.2. De Raad wijst er vooreerst op dat gelet op hetgeen sub 3.2.2.3.2. werd gesteld, geen geloof

gehecht kan worden aan verzoekers ‘oproeping’ deel te nemen aan een missie naar Irak. Derhalve kan

er evenmin enig geloof gehecht worden aan verzoekers verklaring dat hij twee dagen nadat de missie

vertrokken was door de mensen van de Sepah naar het bureau van de Herasat werd gebracht en aldaar

beschuldigd werd van spionage en het spreken met Koerden over de missie, evenals aan zijn

verklaringen dat hij door deze personen zodanig zwaar werd mishandeld dat hij naar een ziekenhuis

werd gebracht, na het ondertekenen van een blanco formulier, hij daar geopereerd werd en er met de

hulp van zijn schoonbroer is kunnen ontsnappen. Derhalve betreft de motivering in de bestreden

beslissing dienaangaande, evenals deze met betrekking tot zijn gebrek aan informatie over zijn daaruit

voortvloeiende juridische situatie, een overtollig motief, zodat het eventueel gegrond bevinden van
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kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoeker aldus geen belang heeft bij

het aanvoeren ervan.

Wat betreft het door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde medisch attest aangaande de

aanwezigheid van littekens op zijn lichaam, wijst de Raad erop dat dit attest geenszins een sluitend

bewijs vormt voor de omstandigheden waarin de nood tot behandeling is ontstaan. Betreffende arts stelt

enkel vast dat drie littekens kunnen worden waargenomen op verzoekers lichaam en spreekt zich niet

uit over de precieze feitelijke omstandigheden waarin deze mogelijk zijn ontstaan. Het medisch attest

vormt dan ook geen bewijs voor de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.

3.2.2.5.1. Met betrekking tot de samenwerking met S. A. betoogt verzoeker wel degelijk geprobeerd te

hebben kopieën van films waarbij hij betrokken was op te vragen, echter zonder resultaat. S. A. blijft

steeds onbereikbaar op zijn mobiel nummer. Verzoeker meent dat er duidelijke indicaties zijn dat de

facebook-pagina van S. A. een valse pagina betreft. Verder benadrukt verzoeker dat de films die hij

maakte niet in Iran werden uitgezonden, op de laatste na. Het Commissariaat-generaal stelde ook quasi

geen vragen over de films, wat een “gebrekkige onderzoeksingesteldheid” inhoudt, aldus verzoeker.

Verzoeker meent door de informatie die hij gaf en de DVD’s die hij heeft voorgelegd voldoende

aangetoond te hebben dat hij momenteel in de onmogelijkheid is om meer bewijsmateriaal voor te

leggen.

3.2.2.5.2. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker tot op heden geen bewijs heeft bijgebracht dat zijn

voorgehouden intensieve samenwerking met de Koerdische regisseur S. A. en de buitenlandse

televisiezenders Zargos TV en Roj TV aantoont.

Evenwel berust de bewijslast in beginsel bij de kandidaat-vluchteling zelf die, in de mate van het

mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een

erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Daarom moeten door hem in de mate van het mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen

worden aangebracht (RvS 17 december 2003, nr. 126.529). Aangezien het om essentiële stukken gaat

die de kern van het asielrelaas van verzoeker betreffen – immers heeft verzoeker zijn land van herkomst

verlaten omwille van de ondervraging naar aanleiding van het niet meegaan op missie naar Irak waarbij

hij beschuldigd werd van spionage en het spreken met Koerden over deze missie, alsook moest hij

uitleg verschaffen over zijn activiteiten voor de Koerdische zenders en zijn relaties met andere Koerden

– is het niet kennelijk onredelijk van de Commissaris-generaal om te verwachten dat hij een ernstige

inspanning onderneemt om de nodige stavingstukken te verzamelen. Doch toont verzoeker ook in zijn

verzoekschrift niet aan dat hij veelvuldige, aanhoudende pogingen heeft ondernomen om deze

belangrijke documenten in verband met zijn asielrelaas te bemachtigen.

Waar verzoeker stelt dat de Commissaris-generaal niet veel gevraagd heeft over de films, wat een

“gebrekkige onderzoeksingesteldheid” inhoudt, wijst de Raad verzoeker erop dat noch de Commissaris-

generaal, noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten onwaar zouden

zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is evenmin de taak van de Commissaris-generaal, dan wel de

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

Derhalve is de stelling van verzoeker dat hem bepaalde vragen niet gesteld werden en er alzo sprake is

van een “gebrekkige onderzoeksingesteldheid” niet dienstig.

Verder is de Raad van oordeel dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker, die reeds door de Herasat op

het matje werd geroepen wegens zijn samenwerking met S. A. en een formulier ondertekende om niet

meer samen te werken met de Koerdische zenders, de jaren daarop volgend nog meewerkte aan meer

dan vijftien projecten van S. A.. Immers zou van verzoeker uit verwacht kunnen worden dat hij om

problemen te vermijden met de Herasat dit risico niet meer zou nemen, laat staan dat hij op de aftiteling

van deze films zijn eigen naam plaats (waar hij in België werkt onder een schuilnaam), en anderzijds de

Herasat verzoeker iets strikter in de gaten zou houden wanneer zij hem hiervoor reeds op het matje

hebben geroepen.

Waar verzoeker ten slotte nog stelt dat er volgens hem duidelijke indicaties zijn dat de facebook-pagina

van S. A. een valse pagina betreft, merkt de Raad op dat dit een loutere bewering van verzoeker betreft

welke hij niet met concrete gegevens ondersteunt, zodat deze niet van aard is de motivering

dienaangaande door de Commissaris-generaal gegeven te weerleggen.

3.2.2.6.1. Aangaande zijn activiteiten op internet wenst verzoeker een en ander te verduidelijken. Het

klopt inderdaad dat hij twee blogs had. De oudste blog werd enkele maanden geleden van het web

gehaald, zoals in Iran wel vaker gebeurt. In het verhoor vroeg men naar zijn recentste post op deze

blog. Het dient dan ook duidelijk te zijn dat de laatste post op deze blog al ongeveer een jaar geleden is
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en dat hij nog steeds zeer actief is op zijn andere blog tot op de dag van vandaag, aldus verzoeker. Het

is derhalve ook normaal dat hij even moest denken wat de laatste post op die blog was.

Aangaande de motivering van de Commissaris-generaal met betrekking tot de 140 hits voert verzoeker

aan dat dit betrekking heeft op het aantal inzages in zijn profiel en niet op de blog in het algemeen,

hetgeen een zeer relevant verschil is en derhalve een foutieve motivering uitmaakt. Een van de posts

op die blog is trouwens een afbeelding waarbij verzoeker Ahmadinejad naast Saddam Hoessein

afbeeldt. Dit zijn wel degelijk inhoudelijke kritieken. Verzoeker stelt tevens dat hij meer aanhang heeft

dan de Commissaris-generaal meent.

3.2.2.6.2. De Raad is van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij onder de negatieve

aandacht van de Iraanse autoriteiten staat omwille van het bijhouden van een (of meerdere) blog(s).

Verzoeker betoogt in Iran reeds een blog te hebben gehad maar deze werd volgens hem van het net

gehaald door de Iraanse overheid, hetgeen verzoeker evenwel niet kan aantonen en aldus een blote

bewering uitmaakt. Met betrekking tot de andere blog, blijkt dat op deze (nieuwe) blog maar twee posts

staan van voor verzoekers vertrek uit Iran en verzoeker zelf verklaarde niet identificeerbaar te zijn omdat

deze blog op een buitenlandse server staat. Tevens betreft het vooral informatie die verzoeker van

andere websites haalde en waar hij naar eigen zeggen vervolgens nog wat aan toevoegt. Ten slotte

merkt de Raad nog op dat verzoeker zelf verklaarde “de weblog heeft voor geen probleem gezorgd,

(…).” (administratief dossier, stuk 11a, gehoorverslag CGVS d.d. 6/11/2009, p. 8), waarmee verzoeker

aldus aangeeft om deze reden nooit problemen te hebben ondervonden. Verzoeker toont evenmin aan

waarom hij nu wel problemen zou ondervinden omwille van zijn activiteiten op het internet. Derhalve

betreft de motivering in de bestreden beslissing aangaande het aantal hits op verzoekers blog, een

overtollig motief, 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.

3.2.2.7.1. Met betrekking tot verzoekers politieke activiteiten in België, betoogt hij dat de Commissaris-

generaal terecht stelt dat politiek actieve Iraniërs in het buitenland nauwlettend in het oog worden

gehouden. Verzoeker herhaalt verder dat hij geïnterviewd werd door Terzake, hij in de aflevering naar

zijn moeder en vriend heeft gebeld en zij praatten over de chaotische toestand in Iran naar aanleiding

van de presidentsverkiezingen in juni 2009. Uit de aflevering blijkt duidelijk dat verzoeker niet

Ahmadinejad-gezind is. Hij gebruikte uit voorzorg een schuilnaam maar was volledig zichtbaar en dus

identificeerbaar. Aldus meent verzoeker dat hij ernstig gevaar loopt in Iran vervolgd te worden omwille

van zijn interview met Terzake, in combinatie met zijn deelname aan verschillende betogingen tegen het

huidge regime en zijn weblog. Zijn asielaanvraag betreft dan ook deels een “sur place” aanvraag, aldus

verzoeker.

Verder stelt verzoeker nog dat de Iraanse overheid over een zeer geducht veiligheidsapparaat beschikt

dat ook in het buitenland bijzonder actief is. Hiertoe betoogt verzoeker dat naar schatting honderden

dissidenten en journalisten sinds de revolutie van 1979 door leden van de Iraanse geheime dienst in het

buitenland om het leven zijn gebracht, en geeft hij een hele opsomming weer. Met deze informatie,

meent verzoeker aan te tonen dat de Iraanse veiligheidsdiensten wellicht ook in België actief zijn en ze

op de hoogte zijn van zijn identiteit want zijn gezicht was volledig zichtbaar. Het is daarenboven volgens

verzoeker redelijk te veronderstellen dat de Iraanse overheid Terzake bekijkt. Het risico op vervolging is

bijgevolg zeer ernstig aangezien hij aangetoond heeft dat zijn publicaties en zijn identiteit bekend zijn bij

de Iraanse overheid. Hij zal dan ook bij terugkeer naar Iran opgepakt worden om uitleg te verschaffen

over zijn afwezigheid. Het clandestien verlaten van de Iraanse Islamitische Republiek vormt op zich al

een misdrijf. Minstens tonen deze elementen aan dat hij aan een extensief onderzoek onderworpen zal

worden door de Iraanse autoriteiten. Tevens verwijst verzoeker naar Australische rechtspraak waar de

samenloop van het hebben van een dissidente politieke opinie en de strikte controle bij de luchthaven

een gegronde vrees voor vervolging verantwoorden.

Ten slotte geeft verzoeker nog kritiek op de informatie gebruikt door de Commissaris-generaal, meer

bepaald stelt hij zich ernstige vragen bij de objectiviteit van de informatie van Cedoca. Men gebruikt

bronnen als de Duitse Dienst Vreemdelingenzaken, het Nederlandse Ministerie Buitenlandse Zaken, de

Canadese Dienst Vreemdelingenzaken, de Australische Dienst Vreemdelingenzaken en US

Departement of State. Al deze landen staan bekend om hun zeer streng migratiebeleid en verzoeker

meent dat men voor objectieve informatie eerder te raden moet gaan bij mensenrechtenorganisaties

dan bij staten. Verzoeker citeert ter ondersteuning uit het Amnesty international jaarboek van 2001.

Tevens merkt verzoeker op dat Cedoca gebruik maakt van anonieme getuigenissen waardoor er

afbreuk wordt gedaan aan het recht op verdediging daar het hem onmogelijk wordt gemaakt na te gaan

wat de waarde van de bron is en waar hij zijn informatie op baseert.



RvV X - Pagina 17

3.2.2.7.2. Betreffende verzoekers politieke activiteiten in België, merkt de Raad op dat verzoeker zich

dienaangaande beperkt tot het louter tegenspreken van de informatie waarop de verwerende partij zich

baseert, en het herhalen van zijn verklaringen waar hij naar zijn interview in Terzake verwijst.

Het louter herhalen van eerdere verklaringen is echter niet van aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt

aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander

daglicht te stellen, alwaar hij in gebreke blijft. Verzoekers verweer is op dat vlak derhalve niet ernstig te

noemen en doet geen afbreuk aan het in de bestreden beslissing gestelde aangaande het door hem

gegeven interview in de uitzending van Terzake.

Daarenboven wijst de Raad verzoeker erop dat, zoals reeds werd aangehaald, het aan verzoeker is om

indien hij kritiek heeft op de objectiviteit van de door Cedoca geconsulteerde bronnen, minstens een

begin van bewijs aan te brengen betreffende de onjuistheid van de informatie waarop de Commissaris-

generaal zich baseert en welk gesteund is op verklaringen van verschillende betrouwbare en objectieve

bronnen (zie stuk 22, nummer 3, “Subject Related Briefing “Iran” – Risico gedwongen terugkeer” d.d.

1/12/2009), alwaar verzoeker in gebreke blijft. Immers kan de door verzoeker geciteerde tekst uit een

jaarboek van Amnesty International geenszins de bevindingen van deze bronnen weerleggen gelet op

het feit dat dit jaarboek van 2001 dateert en de door de Commissaris-generaal gehanteerde informatie

een laatste update kreeg op 1 december 2009 en verwijst naar bronnen die dateren in de jaren 2007,

2008 en 2009. Tevens ondermijnt het gebruik van anonieme bronnen, eveneens zoals hoger gesteld,

het geloofwaardig karakter van deze informatie niet. Verzoekers opsomming in het verzoekschrift van in

het buitenland uitgeschakelde opposanten van het Iraanse regime limiteert zich tot het jaar 1996

waardoor deze informatie niet kan worden beschouwd als een weergave van de actuele toestand anno

2010 en derhalve niet vermag de informatie van voormelde “Subject Related Briefing” te weerleggen.

Uit de “Subject Related Briefing “Iran” – Risico gedwongen terugkeer” 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 heeft deelgenomen aan

betogingen, maar dat zijn rol hierbij beperkt was tot het roepen van slogans en het vasthouden van een

plakkaat, verzoeker heeft nooit enige leidinggevende rol op zich genomen (administratief dossier, stuk

8a, gehoorverslag CGVS d.d. 8/12/2009, p. 2-3).

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.

Ten slotte wijst de Raad erop dat de voorgehouden bestraffing om reden van het louter illegaal verlaten

van het land niet ressorteert onder één van de criteria van artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende

de status van vluchtelingen en verzoeker niet aantoont dat desbetreffende strafmaat disproportioneel

zou zijn in het kader van artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. Verzoekers opmerking dat

door de Australische rechtbanken de combinatie van een dissidente politieke opinie en de strikte

controles op de luchthavens in Iran wordt aanvaard als zijnde een gegronde vrees voor vervolging

betreft een blote bewering die op generlei wijze met concrete informatie wordt onderbouwd. Bovendien

heeft de betreffende rechtspraak van de Australische rechtbanken geen enkele precedentswaarde naar

Belgisch recht.

3.2.2.8. Betreffende de artikelen 2 en 3 EVRM waarnaar verzoeker in het verzoekschrift verwijst wijst de

Raad erop dat deze artikelen inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, a en 48/4, § 2, b van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu). Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt

gesteld.

3.2.2.9. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te

kennen, wijst de Raad erop dat, zoals reeds werd vastgesteld, verzoekers asielrelaas volstrekt

ongeloofwaardig is en hij niet ressorteert onder het profiel van een leidinggevende figuur van een

oppositiebeweging die met name in de openbaarheid treedt waardoor hij geen risico loopt bij terugkeer

naar Iran. De Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan

de basis van dat relaas en evenmin op zijn voorgehouden status van réfugié sur place teneinde
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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

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

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

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenwel niet aan dat er heden in Iran een situatie heerst van

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

bedreiging van zijn leven of zijn persoon impliceert.

In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

3.2.2.10. Het vijfde middel is ongegrond.

3.2.2.11. 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 de overtollig bevonden 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.”

Derhalve kan ook ten aanzien van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin 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, en evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

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 negenentwintig juni tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


