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nr. 52 297 van 1 december 2010
in de zaken RvV X en RvV X / IV

In zake: X en X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die allebei verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op

15 november 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 28 november 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 23 november 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. VAN DOOREN, en van

attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 9 oktober 2010 het Rijk binnen en dienden op
diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 28 oktober 2010 werd voor allebei een beslissing tot weigering
van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.
Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing inzake X (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Qom. Een tien- à vijftiental dagen voor

de Iraanse presidentsverkiezingen op 22/03/1388 (Perzische tijdrekening; stemt overeen met 12 juni

2009 Europese tijdrekening) ging u samen met uw moeder en uw broer, X, in Qom betogen.

Jullie betoogden omdat jullie geen enkele van de presidentskandidaten aan de macht wilden in Iran. Op

een gegeven ogenblik werd u gearresteerd. Ook uw moeder en broer werden gearresteerd. Jullie

werden apart weggebracht naar de kalantari (politiekantoor), waar jullie elkaar terug zagen. Jullie
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dienden elk in een aparte ruimte een belofteverklaring te tekenen. Daarna werden jullie vrijgelaten. Op

22/03/1389 (12 juni 2010), een jaar na de Iraanse presidentsverkiezingen, vertrok u met drie vrienden

naar Teheran om te betogen. Plots vielen de ordediensten de mensen aan. U struikelde en viel. Er werd

traangas op u gespoten en u werd meegenomen door de ordediensten. U werd in een auto geplaatst en

weggebracht. U werd in een kamer geplaatst, waar u ondervraagd werd. De ordediensten ontdekten dat

u in Qom reeds een belofteverklaring had getekend. Na tien dagen ondervragingen en pesterijen, werd

u overgebracht naar Qom. U mocht uw moeder bellen om te zeggen dat u gearresteerd was en voor

de rechter diende te verschijnen. Uw moeder kwam naar de rechtbank, samen met uw oom. De rechter

zei dat u onder borg kon vrijkomen. Uw oom gaf de eigendomsakte van zijn huis als borg. Een paar uur

later werd u vrijgelaten. Uw moeder en oom stonden u op te wachten en samen gingen jullie naar huis.

Twee à drie dagen later kwamen de autoriteiten langs en namen uw moeder mee voor ondervraging. Na

een vier à vijftal uur ondervraging kwam ze terug. Enkele dagen later werd zij opnieuw meegenomen

voor ondervraging en na enige tijd terug vrijgelaten. Een aantal dagen daarna verdween plotseling uw

broer, Amin. Hij vertrok naar zijn werk en kwam niet meer terug. Samen met uw moeder ging u naar

de kalantari (politiekantoor) en het parket op zoek naar uw broer, maar niemand diende jullie van

antwoord. Daarna, op 25/04/1389 (16 juli 2010), besloten u en uw moeder, Zahra Ahaninpangeh (O.V.

6.701.961), het land te verlaten. Jullie gingen eerst naar de vriendin van uw moeder, waar jullie

verbleven tot 12/07/1389 (4 oktober 2010). Die dag namen jullie een taxi naar Urumieh, waar jullie een

smokkelaar vonden. De smokkelaar bracht jullie naar Istanboel, waar jullie met jullie eigen paspoort en

een vals visum het vliegtuig namen richting België. In België aangekomen, scheurde u het paspoort van

u en uw moeder en gooide deze weg. Vervolgens meldden jullie zich bij de politie. Jullie werden naar

het Transitcentrum overgebracht, waar jullie op 9 oktober 2010 asiel hebben aangevraagd.

Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw boekje

van burgerlijke stand (shenasnameh), uw diploma middelbaar onderwijs en een attest betreffende

een vooropleiding aan de universiteit.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van alle elementen in uw administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch

het statuut van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan toekennen. Er moet

immers worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging zoals

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient een aantal tegenstrijdigheden te worden opgemerkt tussen uw

opeenvolgende verklaringen voor het Commissariaat-generaal en de verklaringen van uw moeder,

Zahra Ahaninpangeh (O.V. 6.701.961), waardoor de geloofwaardigheid van uw verklaringen ernstig

ondermijnd wordt. Zo verklaarde u dat, toen u de eerste keer gearresteerd werd samen met uw moeder

en broer, jullie apart in een auto werden gezet. Jullie zagen elkaar terug in de kalantari waar jullie elk

apart een belofteverklaring dienden te ondertekenen (gehoor CGVS pp. 7-8). Uw moeder daarentegen

verklaarde dat jullie allen samen in een auto werden gezet en naar de kalantari werden gebracht. Daar

dienden jullie allen samen in één kamer een belofteverklaring te ondertekenen (gehoor CGVS moeder

p. 9). Voorts verklaarde u dat u bij uw tweede arrestatie in Teheran na een tiental dagen naar Qom

werd overgebracht. U belde uw moeder, die samen met uw oom naar de rechtbank kwam. Uw oom

legde een eigendomsakte neer en enkele uren later werd u vrijgelaten. Uw oom en moeder stonden u

buiten aan de rechtbank op te wachten en samen gingen jullie naar huis (gehoor CGVS pp. 8-9). Uw

moeder daarentegen verklaarde dat zij werd opgebeld en samen met haar broer – uw oom – naar de

rechtbank kwam. Uw oom legde de eigendomsakte neer en de volgende dag werd u vrijgelaten, waarop

u alleen naar huis ging, alwaar uw moeder u terugzag (gehoor CGVS moeder p. 11-12).

Ook met betrekking tot de verdwijning van uw broer Amin legden jullie tegenstrijdige verklaringen af.

Zo verklaarde u dat u samen met uw moeder naar de kalantari en het parket ging, op zoek naar uw

broer. Uw moeder ging ook soms met uw oom op zoek naar uw broer (gehoor CGVS p. 3). Uw

moeder daarentegen verklaarde dat zij steeds alleen op zoek ging naar uw broer Amin, omdat u niet

buiten durfde te komen. Haar broers, uw ooms, gingen in Teheran op zoek naar uw broer (gehoor

CGVS moeder pp. 3-4).
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Voorts verklaarde u dat uw moeder, toen zij een eerste keer werd meegenomen voor ondervraging,

na een vier- à vijftal uur werd vrijgelaten (gehoor CGVS p. 12). Uw moeder verklaarde echter dat zij na

een uurtje al terug thuis stond (gehoor CGVS moeder p. 14). Daarenboven verklaarde u dat u bij uw

tweede vrijlating nog gewond was aan uw arm. U ging niet naar de dokter maar verzorgde zelf de

wonde (gehoor CGVS p. 14). Uw moeder daarentegen verklaarde dat u gewond was aan uw arm, uw

vinger en uw been en dat u bij de dokter bent geweest om deze verwondingen te laten verzorgen

(gehoor CGVS moeder pp. 15-16).

Daarnaast dient gewezen te worden op een aantal eigenaardigheden dat de geloofwaardigheid van

uw relaas verder ondermijnt. Zo is het erg eigenaardig dat u aanvankelijk op de vraag of jullie

pamfletten, plakkaten of vlaggen meedroegen op de betogingen, repliceerde dat jullie niets mee

hadden, omdat jullie geen enkele presidentskandidaat steunden (gehoor CGVS p. 12). Uw moeder

verklaarde aanvankelijk dat jullie stonden te betogen met plakkaten in de hand (gehoor CGVS p. 8).

Later in het gehoor, nadat u reeds samen met uw moeder het middageten had genuttigd, werd u de

vraag nogmaals gesteld. U antwoordde deze keer dat uzelf niets bij had op de betoging. Gevraagd of

uw moeder pamfletten, vlaggen of plakkaten bij zich had op de betoging, verklaarde u dat u dat eigenlijk

niet wist. U verklaarde weliswaar dat jullie samen waren en bij elkaar stonden, maar u niets heeft

gezien. U zei dat u aan de ene kant stond, uw moeder en broer aan de andere kant en u geen idee had

of uw moeder en/of broer iets bij hadden (gehoor CGVS pp. 14-15). Toen de vraag nogmaals aan uw

moeder werd gesteld, antwoordde zij dat jullie niets bij hadden, enkel zij droeg een vlag met zich mee

waarop de woorden “dood aan het regime” stonden vermeld (gehoor CGVS moeder pp. 14 -15). Het is

echter weinig overtuigend dat u samen met uw moeder en broer op een betoging heeft gestaan maar u

geenszins kon zeggen of uw moeder al dan niet een vlag in haar hand hield. Ook het feit dat zowel u als

uw moeder beweren dat jullie naar de begrafenisplechtigheid van ayatollah Montazeri zijn gegaan, maar

jullie geenszins over elkaar konden zeggen of de ander al dan niet aanwezig was, is weinig

aannemelijk. Gezien de grote ruchtbaarheid die aan dergelijke grootschalige evenementen wordt

gegeven en het grote gevaar voor arrestatie op dergelijke plaatsen, is het niet aannemelijk dat jullie

elkaar niet zouden hebben verteld dat jullie naar een dergelijk groot evenement zouden gaan/zijn

geweest (gehoor CGVS p. 10; gehoor CGVS moeder p. 13).

Tot slot blijken uw verklaringen over het neerleggen van de eigendomsakte als borg ook niet te

stroken met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratieve dossier werd gevoegd. Zo verklaarde u dat uw oom is gekomen met de

eigendomsakte van zijn huis. Er werd geen bedrag op voorhand bepaald, er diende gewoon een borg

gelegd te worden. U verklaarde niets te hebben ondertekend (gehoor CGVS p. 14). Uit voornoemde

informatie blijkt echter dat wanneer de borg wordt bepaald, hiervan een soort proces-verbaal wordt

opgemaakt dat ondertekend wordt door de drie partijen, met name de rechter, de beschuldigde – u dus

– en de garant die de borgsom neerlegt en elk van deze partijen een kopie ontvangt. Bovendien blijkt uit

diezelfde informatie dat de eigendomspapieren steeds worden teruggegeven nadat akte werd genomen

van de inzage hiervan in de registers van het kadaster. Dit kan zeer snel gaan en de

eigendomspapieren worden dan meestal ook onmiddellijk teruggeven. Voor de autoriteiten volstaat de

inschrijving in de registers van het kadaster als bewijs van de borg. Bovendien zou op de

eigendomsakte zelf een specifieke vermelding komen te staan dat de eigendom werd ingebracht als

borg. Volgens de informatie zou hier ook een stempel op worden aangebracht. Gezien deze informatie

alsook uw verklaringen als zou er een oproepingsbrief of waarschuwingsbrief bij uw oom zijn afgeleverd,

(gehoor CGVS pp. 12-13) werd u gevraagd deze documenten – m.n. de kopie van de eigendomsakte

en/of de kopie van het proces-verbaal en de oproepingsbrief of waarschuwingsbrief – neer te leggen op

het Commissariaat voor maandag 25 oktober 2010. Er dient evenwel vastgesteld te worden dat de

vooropgestelde termijn intussen reeds overschreden is en dat u tot op heden eveneens nagelaten heeft

de voornoemde documenten aan het Commissariaat-generaal over te maken. U heeft in dit verband

tevens nagelaten om het Commissariaat-generaal in te lichten over de stand van zaken. Deze

vaststellingen ondermijnen verder de algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen op ernstige

wijze.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, i.e. de vastgestelde tegenstrijdigheden

en eigenaardigheden en daarenboven het nalaten van het neerleggen van de bewijsdocumenten

waarover u zou beschikken, zet dan ook fundamenteel de geloofwaardigheid van uw beweerde

asielrelaas op de helling.
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De door u neergelegde documenten kunnen geen afbreuk doen aan bovenstaande

vaststellingen aangezien ze enkel uw identiteit, afkomst en studies kunnen aantonen en deze feiten en

elementen op zich helemaal niet betwist worden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. De bestreden beslissing inzake AHANINPANGEH Zahra (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraans staatsburger te zijn, afkomstig uit Qom. Een tien- à vijftiental dagen voor

de Iraanse presidentsverkiezingen op 22/03/1388 (Perzische tijdrekening; stemt overeen met 12 juni

2009 Europese tijdrekening) ging u samen met uw twee zonen, Amin en Fata, betogen tegen het

Iraanse regime. Op een gegeven ogenblik werden jullie allen samen gearresteerd. Jullie werden naar

de kalantari (politiepost) gebracht, alwaar jullie allen samen een belofteverklaring waarin vermeld werd

dat jullie niet meer mochten deelnemen, dienden te ondertekenen. Daarna werden jullie vrijgelaten.

Op 22/03/1389 (12 juni 2010), een jaar na de Iraanse presidentsverkiezingen, vertrok uw zoon Fata met

drie vrienden naar Teheran om te betogen. Sindsdien hoorde u niets meer van hem. Uw broer,

Mohammed Hossein, ging hem overal zoeken, maar slaagde er niet in enig nieuws in te winnen. Tien

dagen later werd u opgebeld door Fata. Hij vertelde u dat hij gearresteerd was en in het parket van Qom

verbleef. U belde uw broer, Mohammed Hossein, en samen gingen jullie naar het parket. Daar

aangekomen, ging uw broer binnen. U bleef buiten wachten. Toen uw broer terug buitenkwam, zei hij u

dat ze een borg vroegen in ruil voor de vrijlating van Fata. Uw broer ging de eigendomsakte van zijn

huis ophalen en gaf het aan de rechter. Daarna gingen jullie naar huis. De volgende dag werd Fata

vrijgelaten en kwam naar huis. Twee dagen later stonden plots een aantal leden van Ettela’at (ministerie

van Informatie) aan de deur. U diende met hen mee te gaan voor ondervraging. Een uur later werd u

terug naar huis gebracht. De dag erop werd u nogmaals meegenomen voor ondervraging. Na een paar

uur werd u opnieuw vrijgelaten. Enkele dagen later verdween plotseling uw zoon, Amin. Hij vertrok naar

zijn werk en kwam niet meer terug. U ging naar alle kalantari’s, het parket en naar gevangenissen, op

zoek naar uw zoon. Uw broers zochten hem overal in Teheran, maar niemand slaagde erin iets meer te

weten te komen over Amin. Daarna besloten u en uw zoon, Fata Fattahi (O.V. 6.701.962), het land te

verlaten. Jullie gingen eerst naar uw vriendin Mehri, waar jullie verbleven tot 13/07/1389 (5 oktober

2010). Die dag vertrokken jullie naar Urumieh, waar jullie een smokkelaar vonden. De smokkelaar

bracht jullie naar Istanboel, waar jullie met jullie eigen paspoort en een vals visum het vliegtuig namen

richting België. Na jullie aankomst scheurde uw zoon jullie paspoorten en gooide die weg. Vervolgens

meldden jullie zich bij de politie. Jullie werden naar het Transitcentrum 127 overgebracht, waar jullie op

9 oktober 2010 asiel hebben aangevraagd.

Ter staving van uw identiteit legde u uw boekje van burgerlijke stand (shenasnameh) neer.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag integraal steunt op dezelfde

motieven die terzake door uw zoon, Fata Fattahi (O.V. 6.701.962), werden uiteengezet. In het kader van

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

de subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:

(…)
Derhalve kan in hoofde van u evenmin worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees

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

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Het door u neergelegd boekje van burgerlijke stand kan geen afbreuk doen aan

bovenstaande vaststellingen, aangezien het enkel uw identiteit en afkomst kan aantonen en deze feiten

op zich helemaal niet betwist worden.

C. Conclusie
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

3. Over de rechtspleging

3.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het
belang van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de twee beroepen wegens verknochtheid
samen te voegen.

4. Over de gegrondheid van het beroep

4.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,
een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel
uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw
onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van
het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht
van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund
(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

5. Nopens de status van vluchteling

5.1. De verzoekende partij beroept zich in “Eerste middel” op de “Schending van artikel 1 van het
Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van artikel 48/3 Vreemdelingenwet”.

5.2. Verzoekers stellen hun land van herkomst te hebben verlaten omdat zij er oppositieactiviteiten tegen
het regime hadden ontwikkeld, en om die reden geviseerd en vervolgd werden. De asielaanvragen
werden afgewezen omdat verzoekers hun verklaringen aangaande essentiële elementen die de kern
raken van het asielrelaas, flagrant tegenstrijdig waren en in strijd met algemene informatie toegevoegd
aan het dossier.

5.2.1. De verzoekende partij voert aan “Dat het CGVS zich echter blind staart op aantal tegenstrijdige
details in de ervaring van de feiten door verzoeker en zijn moeder, die verklaard kunnen worden door de
stressvolle en verwarrende situatie waarin verzoeker en zijn moeder zich bevonden, alsook het
tijdsverloop tussen de ondervraging en de feiten, en geen rekening houdt met de verklaringen van
verzoeker en zijn moeder, die voor het overige volledig gelijk zijn en eveneens gedetailleerd zijn.”

5.2.2. De verzoekende partij gaat eraan voorbij dat de voorgehouden feiten een manifeste afwijking
vormen op de alledaagsheid zodat zij in het geheugen zouden gegrift zijn zo zij zich in werkelijkheid
zouden hebben voorgedaan; zij zijn immers van determinerende invloed geweest op het verdere leven
van verzoekers. Dat er volgens de verzoekende partij lange tijd verliep sinds de feiten kan de
vastgestelde verklaringen dan ook geenszins vergoelijken. Uit de gehoorverslagen blijkt dat verzoekers
de gelegenheid kregen hun problemen te vermelden en bijkomende opmerkingen te maken, wat zij
echter niet gedaan hebben. Toen aan verzoekster gevraagd werd “opmerkingen DVZ?” antwoordde ze
“Nee, ik had wel stress maar heb alles kort samengevat verteld”, wat er bezwaarlijk kan wijzen op
stresserende of verwarrende situatie. Bovendien zijn de verklaringen van verzoekers, althans
afzonderlijk genomen, logisch zodat er niet kan worden vastgesteld dat een instabiele emotionele
toestand en verwarring hun onderlinge tegenstrijdigheid kan verklaren. Hoe dan ook, op elke kandidaat-
vluchteling rust de verplichting om in elke fase van het onderzoek zijn asielrelaas zo correct en volledig
mogelijk te vertellen. Van een kandidaat-vluchteling mag verwacht worden dat deze zelf, zonder daarom
te zijn gevraagd, de feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van herkomst nauwkeurig,
zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft in elke fase van het onderzoek. De
beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij
machte moet zijn om desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument dat
verzoekers gestresseerd of verward waren, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS, 5 januari 2007, nr.
166.377).

5.3. In tegenstelling tot de beweringen in het verzoekschrift zijn verzoekers incoherent en strijdig op alle
essentiële punten van hun relaas. Met name over de auto(‘s) waarin ze werden weggevoerd na de
betoging en waar verzoekster “verklaarde dat zij een vlag met een opschrift “dood aan het regime”
meehad op de betoging te Qom, terwijl verzoeker aanvankelijk in het interview verklaarde dat zij niets bij
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hadden op de betoging” en over de ondervraging van verzoekster. De opmerkingen in de
verzoekschriften kunnen niet overtuigen nu het “tijdsverloop van meer dan 1 jaar” geenszins opmerkelijk
lang is en ook al is het mogelijk “dat tijdsverloop in deze omstandigheid anders ervaren wordt door
verschillende personen” dan nog kan redelijkerwijze verwacht mag worden dat verzoekers de feiten en
de ondervraging door de inlichtingendiensten naderhand uitgebreid besproken hebben, aangezien deze
dermate ingrijpend waren. Dat verzoekers op de betoging niet altijd samen waren biedt evenmin
aannemelijke verklaring voor hun uiteenlopende verklaringen. Hoe dan ook, voor zover verzoeker en
verzoekster samen aanwezig waren op de betoging ziet de Raad niet in dat het aan verzoeker zou
voorbijgegaan zijn dat zijn moeder een vlag met het opschrift “dood aan het regime” bemachtigde en bij
zich droeg op de betoging. Dit klemt te meer nu het relaas van beide verzoekers op zichzelf beschouwd
wel coherent is maar onderling onverzoenbaar zijn en in wezen tot een ander scenario leidt.

5.4. Met betrekking tot de borgstelling voor de vrijlating van haar zoon stelt verzoekster dat zij “nog
steeds bij haar verklaring blijft dat er geen bewijs van neerlegging werd afgegeven (of dat zijzelf alleszins
geen bewijs van neerlegging)” en “herhaalt dat haar meegedeeld werd dat de eigendomsakte in beslag
werd genomen en dat die dan op de zitting teruggegeven wordt.” Het louter herhalen en bevestigen van
de afgelegde verklaringen kan de bevindingen van de commissaris-generaal, die steunen op algemene
informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier en de Raad betrouwbaar acht, echter
bezwaarlijk weerleggen. De verzoekende partij biedt derhalve evenmin een aannemelijke verklaring voor
de vaststelling dat het asielrelaas niet geobjectiveerd kan worden. De door de commissaris-generaal
correct weergegeven tegenstrijdigheden en omissies raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor
het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling
mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige
verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst
op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan
nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging
in de zin van de Vluchtelingenconventie. De Raad dient vast te stellen, na een grondig heronderzoek
van de stukken uit het administratieve dossier, dat de commissaris-generaal terecht tot de
ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

5.5. Inzake de “de oproepingsbrief” die volgens het verzoekschrift “de verklaringen van verzoeker en zijn
moeder onbetwistbaar bevestigen. Dat uit het stuk uitdrukkelijk blijkt dat verzoeker in aanvaring is
gekomen met het Iraanse gerecht wegens deelname aan betogingen” dient er op gewezen te worden
dat de Raad geen geloof hecht aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met
allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). De
verzoekende partij legt bovendien geen eensluidend verklaarde vertaling neer van de “kopie van de
oproepingsbrief als stuk wordt bijgebracht bij huidig verzoekschrift” (stuk 2) zodat de Raad geen kennis
kan hebben van de inhoud van dit stuk. Dergelijke documenten dienen bovendien hoe dan ook te
worden ondersteund door geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval is. Het neergelegde
stuk kan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas dan ook geenszins vitiëren.

5.6. De verzoekende partij wijst ten slotte op de algemene situatie in Iran en “Dat het geen geheim is dat
het verkiezingsgeweld gepaard ging met zware repressie, gericht tegen etnische en religieuze
minderheden, studenten, mensenrechtenverdedigers en voorstanders van politieke hervormingen. Dat
vrouwen ernstig worden gediscrimineerd, in de wet en in de praktijk, en mensen die opkwamen voor
vrouwenrechten werden geïntimideerd, gearresteerd en gevangengezet. Dat marteling en mishandeling
van gedetineerden nog altijd veel voorkomen, en mensen overleden zijn tijdens hechtenis. Dat
gedetineerden stelselmatig de toegang tot advocaten, medische zorg en hun familieleden ontzegd
worden, en velen een oneerlijk proces kregen (stuk 3). Dat gelet op het gewelddadig en willekeurig
optreden van de ordediensten van Iran ten opzichte van elke vorm van kritiek tegen het regime, dat
verzoeker en zijn moeder vrezen om vervolgd te worden in Iran wegens hun politieke overtuigingen, en
zij de bescherming van Iran niet kunnen of, uit hoofde van bovenvermelde vrees niet willen inroepen” en
voegt bij de verzoekschriften een stuk “DOSSIER IRAN” van Amnesty International.

5.6.1. Het volstaat niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene
informatie dienaangaande om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk wordt
bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en zoals blijkt
uit wat voorafgaat, blijft de verzoekende partij hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15
december 2004, nr. 138.480). De verzoekende partij gaat er bovendien aan voorbij dat waar zij aanvoert
dat er in Iran sprake is van een gerichte vervolging tegen welbepaalde politieke, etnische of religieuze
groepen, zij geenszins aantoont tot één van deze groepen te behoren, temeer nu verzoeker er
uitdrukkelijk op wijst dat tijdens een ondervraging in Iran hem gevraagd werd “tot welke groep hij
behoorde” en hij hierop “antwoordde dat hij tot geen enkele groep behoort, en dat hij tegen iedereen van
het regime was omdat er geen verschil was tussen de verschillende presidentskandidaten”. Daargelaten



RvV X en X - Pagina 7 van 7

de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas tonen verzoekers derhalve hoe dan ook niet aan over een
profiel te beschikken dat de Iraanse autoriteiten kan verontrusten of een gevaar kan zijn voor de
stabiliteit van het regime.

5.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor
vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking
worden genomen.

6. Nopens de subsidiaire bescherming

6.1. Onder punt 2.2. voert de verzoekende partij aan dat de bestreden beslissingen “artikel 48/4 van de
wet van 15 augustus 1980 schend[en] door te stellen dat er geen gegronde vrees voor vervolging of
zwaarwichtige gronden die wijzen op een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou zijn.” De
verzoekende partij wijst in dit verband uitsluitend naar “de argumenten in het eerste middel” en meent
dat deze “voldoende duidelijk maken dat er wel degelijk een reëel risico bestaat op het lijden van
ernstige schade die subsidiaire bescherming nodig maken”.

6.2. De verzoekende partij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria 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. De verzoekende partij beroept zich voor de toekenning van de
subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus en voert geen nadere
argumenten aan. Noch uit de verklaringen van verzoekers, noch uit de andere elementen van het dossier
blijkt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september
2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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 een december tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter,rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER K. DECLERCK


